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Actualiteit

Verschillende betalingsmodaliteiten als antwoord
op de vraag van de consument

D

e mazoutfactuur is niet alleen duidelijk en transparant, je kan
ze ook op verschillende manieren betalen. Die boodschap
kreeg de Belgische consument dit voorjaar mee via een reclamecampagne op de radio, in magazines en op websites.
Consumenten die verwarmen met mazout kiezen
zelf hoeveel liter ze bestellen, bij welke leverancier
ze dat doen, en kennen de prijs per liter op voorhand. Die argumenten werden al vaker aangereikt,
maar deze laatste campagne voegde daar een extra
motivatie aan toe: de verschillende betalingsmodaliteiten waarmee de mazoutconsument zijn budget
perfect kan beheren zoals hij dat zelf wil. De mediacampagne heeft de verschillende betaalmogelijkheden bij een breed publiek bekendgemaakt. De
radiocampagne liep op de nationale zenders van 31 maart tot 6
april en werd ondersteund door advertenties in een brede selectie
van magazines en door online bannering.

Hoe wil jij je mazoutfactuur betalen?

Betaal je bij levering of via een maandelijks bedrag?

Wie verwarmt met mazout weet vooraf wat hij betaalt. Geen risico op een
koude douche of onaangename verrassingen achteraf. Wél een transparante
factuur. Maar wist je ook dat er verschillende manieren bestaan om die factuur
te betalen : bij levering of via een maandelijks bedrag berekend op basis van
je jaarlijks verbruik.
Meer weten over de verschillende betalingsmogelijkheden?
Vraag ernaar bij jouw leverancier.

Daarom zit je goed bij Mazout.
Meer info op www.informazout.be

Warm voor de toekomst

Naast contante betaling bij levering bieden de stookoliesector
vandaag ook het systeem van gespreide betaling en betaling op
krediet aan. Gespreide betaling gebeurt met eenzelfde maandelijks bedrag op basis van een geschat jaarlijks verbruik. Deze betalingsfaciliteit vereist een contract, en na een jaar wordt het verschil
berekend tussen het ingeschatte en het effectieve verbruik. Dat
saldo wordt verrekend in het volgende jaar. Om de impact van een
gespreide betaling op het budget beter te kunnen inschatten kan
de consument terecht bij de simulator op www.informazout.be.

In dit nummer

De mediacampagne naar het grote publiek wordt uiteraard ondersteund op de website van Informazout, waar de consument de
nodige informatie en rekentool vindt. Op de pagina www.infor-

ACTUALITEIT

2–3

Verwarmingsinfo:
het lezersonderzoek 2014

Z

oals elk jaar hebben we in de loop van april opnieuw een
lezersonderzoek laten uitvoeren. Wij houden graag de vinger
aan de pols, en dat geldt ook voor uw mening over dit blad. De
enquête werd online
6%:
Overige
uitgevoerd door Kluwer
en verstuurd naar alle
bestemmelingen
van
25%:
15%:
Reglementering
het infomagazine.
Praktisch
De resultaten lagen in
11%:
de lijn van vorig jaar.
Geen
Veruit de meeste inte27%:
resse van de lezers gaat
Techniek
16%:
uit naar de thema’s
Nieuws
‘reglementering’ (25%)
en ‘techniek’ (27%), met een lichte voorkeur voor dat laatste. Actualiteit (16%) en praktijk (15%) volgen. We vroegen tevens wat lezers
als de meest typische kenmerken van dit blad zien. 94% vindt dat
het vooral begrijpelijke informatie verstrekt, 91% vindt het professioneel nuttig. Maar men vindt het ook ‘ernstig’ (88%), ‘up-to-date’
(84%), ‘prettig om lezen’ (83%) en ‘relevant’ (76%).

De algemene indruk van “Verwarmingsinfo” is goed. Op een schaal
van 1 tot 7 komt het algemeen gemiddelde van de enquête uit op
een waardering van 5,5, waarbij 88% van de respondenten een
waardering van 5, 6 of 7 toekende. Met dezelfde schaal werd ook
gepeild naar de professionele waardering. Op de vraag “Helpt VerDOSSIER
6–7
warmingsinfo bij het uitoefenen van uw beroep?” antwoordde 67%
Olievoorraden: retrospectie en perspectieven
met een waardering van 5 tot 7. En ook de tijd die de lezers aan
Hoeveel olie is wereldwijd in voorraad, en waar zitten de
het blad spenderen gaat nog vooruit in vergelijking met de vorige
reserves?		
enquêtes. 10% leest een half uur of langer in één nummer, 40%
trekt daar 15 tot 30 minuten voor uit.
DE PRAKTIJK
8–9
Het expansievat
We danken alle lezers die de vragen beantwoord hebben, en kunHoe bereken je de juiste dimensies, hoe wordt het correct
nen met deze resultaten weer aan de slag om Verwarmingsinfo nog
geplaatst en onderhouden?
beter bij uw verwachtingen te doen aansluiten.

INNOVATIE
Vooruitstrevende condensatietechnologie in werking
Innoverende technieken voor een condenserende
stookolieketel

4-5

CASES
10 – 11
Renoveren met twee energiebronnen
Hoe Pascal Van Loo stookolie en hernieuwbare energie in
één leef- en werkruimte combineert

02

mazout.be/nl/ontdek-verschillende-manieren-om-uw-mazout-tebetalen krijgen de consumenten een omschrijving van de betalingsmodaliteiten met uitgewerkte rekenvoorbeelden. Wie een
berekening op maat wil maken kan de simulator invullen op www.
informazout.be/nl/een-persoonlijk-rekenvoorbeeld. De site verwijst de consumenten ook naar de verdelers die betalingsfaciliteiten aanbieden (www.informazout.be/nl/een-mazoutleverancieruw-buurt).
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ERRATUM

I

Correct een controleattest invullen

n ons vorig nummer (februari) werd een out-dated versie van onze
verbrandingsattesten gebruikt als voorbeeld in het artikel “Hoe vult u
dit attest correct in?” Maar de uitleg in het artikel over de verschillende
punten komt daardoor niet in het gedrang. Uiteraard zijn de actuele attesten van Cedicol conform aan de eisen van de verschillende gewesten. De
attesten worden telkens aangepast wanneer de wetgevingen aanpassingen ondergaan.

Actualiteit

Nieuwe syllabus voor
de brandertechnicus

D

oor de constante evolutie van de technologie en de wetgevingen heeft het Cedicol Trainingcenter in 2013 een geactualiseerde en compacte syllabus opgesteld onder de titel “Technische Handleiding Verbranding – Vloeibare Brandstoffen”. Deze is
nu ook beschikbaar in het Frans. Beide nieuwe versies – in kleur
– bevatten zo’n 200 pagina’s (een derde van de oorspronkelijke
lengte) en richten zich op zaken die de brandertechnicus echt
moet beheersen. Voor studenten is de nieuwe syllabus beschikbaar in A4-formaat met spiraalbinding.

Infoavonden: save the date(s)!

I

n september organiseert Informazout in nauwe samenwerking
met Cedicol weer hun traditionele ‘roadshow’ van informatieavonden. Dit jaar zal het centrale onderwerp “stookolieverwarming in lage-energiewoningen” zijn. Behalve de verwarmingstechnieken met stookolie voor woningen met laag energieverbruik,

zullen ook de modulatietechniek voor een efficiëntere verbranding en de laatste wijzigingen in de wetgeving toegelicht worden.
Deze infoavonden zijn ook een gelegenheid om de partners van
Cedicol en Informazout te ontmoeten op een minibeurs in de wandelgangen. En alles uiteraard weer met de nodige hapjes en tapjes.
Onze roadshow volgt dit jaar deze route:
• dinsdag 2 september: Luik (Kinepolis)
• woensdag 3 september: Brugge (Kinepolis)
• donderdag 4 september: Braine l’Alleud (Kinepolis)
• maandag 8 september: Hasselt (Kinepolis)
• dinsdag 9 september: Mons (Imagix)
• woensdag 10 september: Libramont (Halles aux foires)
• donderdag 11 september: Antwerpen (Kinepolis)
Inschrijven kan enkel online via ons webportaal informazout-portal.addemar.com. Om daar in te loggen krijgt u binnenkort een
persoonlijke code via e-mail toegestuurd. Wie geen e-mail met
toegangscode op 23 juli heeft ontvangen kan contact opnemen
met ons service center op tel. nr. 02/558.52.20 of via event@
informazout.be.

Zes concrete voorstellen voor een duurzaam en
kostenoptimaal energiebeleid

N

u de stemmen geteld zijn worden de stukken van de coalitiepuzzel bijeengebracht, om vroeg of laat in elkaar te
schuiven. Op de achtergrond maken de onderhandelaars met
hun studiediensten zich klaar om de toekomstige regeerprogramma’s vast te leggen.
Als inspiratie voor dit werk, dat vijf jaar lang ons energiebeleid zal sturen, zetten wij de zes concrete voorstellen nog
eens op een rij uit ons memorandum voor een duurzaam en
kostenoptimaal energiebeleid met verwarmingssystemen
met gasolie als partner.
33% van de Belgen verwarmt vandaag zijn woning met stookolie. Daarmee is het de tweede energiebron voor verwarming van huishoudens in België. Daarnaast is meer dan een
derde van het stookoliegebruik bestemd voor de industrie,
de dienstensector en de landbouw. Stookolie is dan ook een
belangrijke grondstof voor deze sectoren.
De gebruikers van stookolie hebben over de jaren heen kunnen vaststellen dat het een betrouwbare, efficiënte en veilige
energiebron is. Het aandeel van mazout in de energiemix van
ons land draagt bij tot de bevoorradingszekerheid en tot de
competitiviteit van onze economie. Traditionele energiebronnen zoals stookolie blijven immers essentieel om de wisselvalligheid van hernieuwbare energiebronnen op te vangen,
en consumenten te allen tijde te verzekeren van voldoende
verwarming.
Stookolie is ook een performante en betrouwbare partner
voor de hernieuwbare energiebronnen, niet in het minst
bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Naast de ontwikkeling van hernieuwbare energieën moet er immers ook

ingezet worden op de energie-efficiëntie van traditionele
bronnen. Stookolie is daarbij een kostenoptimale partner.
Daarenboven halen moderne verwarmingssystemen met
stookolie een efficiëntie die nauwelijks moet onderdoen voor
andere brandstoffen, wel integendeel.

Editoriaal

SA M E N ZO R G E N VO O R D E V E R WA R M I N G VA N M O R G E N

En tenslotte heeft de samenleving er alle belang bij om haar
energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Stookolie beschikt
hiervoor over de nodige troeven. Dankzij energiezuinige
ketels, een rechtvaardiger en efficiënter premie- en fiscaal
stelsel, en rationeel energieverbruik bij de gebruikers, kan de
overheid de individuele energiefactuur van stookoliegebruikers met 40% drukken.
Onze voorstellen aan de beleidsmakers:
 Focus niet enkel op nieuwbouw en totale verbouwingen,
maar stimuleer ook energiebesparende renovaties van
technische installaties.
 Vergemakkelijk de overstap naar efficiënte en milieuvriendelijke ketels.
 Geef alle kostenefficiënte energieën een plaats in de energiemix.
 Stimuleer de aanwezigheid van energieopslaginfrastructuur (ook particuliere).
 Stimuleer bijkomende milieuvriendelijke innovaties, zodat
ze sneller hun weg vinden naar de markt.
 Vereenvoudig en stroomlijn de regelgeving.
WA R D H E R T E L E E R
General manager
Cedicol-Informazout

COLOFON • Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de bestanden van Informazout en worden verwerkt voor de interne communicatie tussen onze organisaties en hun leden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u de betreffende gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren door u te richten tot onderstaand adres. Voor verdere inlichtingen:
(32) 02.558.52.20 • Met dank aan onze partners voor het bereidwillig uitlenen van illustraties voor dit nummer. • De artikels in ‘Verwarmingsinfo’ mogen overgenomen worden zonder
voorafgaande toestemming mits de bron ervan wordt vermeld. • Verantwoordelijke Uitgever: Ward Herteleer, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, tel. (32) 02.558.52.20,
fax (32) 02.523.97.88, info@informazout.be, www.informazout.be • Ontwerp: Perplex | Aalst • Realisatie: Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen
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Innovatie

Moderne condensatietechniek op stookolie (2)

Een vooruitstrevende technologie
in werking

I

n het vorige nummer kon u al lezen hoe moderne
condensatieketels op stookolie nieuwe perspectieven bieden op de renovatiemarkt. De verbeteringen in rendement, comfort, compactheid en moduleerbaarheid zijn het resultaat van opmerkelijke
technische innovaties. Met de “Logano plus GB145”
lanceert Buderus weldra zo’n nieuwe condenserende stookolieketel. Het concept combineert een
modulerende olieverdampingsbrander met een
innovatieve warmtewisselaar in aluminium.

In dit vervolg gaan we dieper in op de innovatieve technieken die
in deze condenserende ketel zijn gebruikt.

Modulerende olieverdampingsbrander
De modulerende olieverdampingsbrander verschilt grondig van
de klassieke oliebrander. Dat wordt duidelijk als we de belangrijkste componenten van de brander bekijken.
Deze doorsnede toont de opbouw binnenin de brander. De branderflens is de verbinding tussen de brander en de warmtewisselaar van het ketellichaam. Aan de branderflens zijn de ontstekingselektroden bevestigd, die een gelijkaardige vorm hebben als
een gaspremix-brander. Op deze doorsnede is de vlambewaking
– in de vorm van een ionisatie-elektrode, die eveneens aan de
branderflens bevestigd is – niet zichtbaar.

branderflens
ontstekingselektroden
warmtewisselaar
verbrandingslucht

injector

verwarmingselement

branderbuis
luchtklep
mengkamer

brandstoffilter
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Illustratie: Buderus

mengkamertemperatuursensor

Een heel belangrijk onderdeel is de warmtewisselaar voor de
opwarming van de verbrandingslucht. Om te begrijpen waarom
dit zo belangrijk is, moeten we ons afvragen waarom de verbrandingslucht opgewarmd moet worden. Als basis geldt dat een
vloeibare brandstof alleen ontstoken kan worden wanneer ze zich
in een gasvormige fase bevindt. Om van vloeibare stookolie dus
een stookolie-gas te maken, heb je energie nodig. Hierbij zijn twee
methodes mogelijk;
Je kan de brandstof (zwavelarme stookolie) zo sterk verhitten dat
een groot deel overgaat van vloeibare naar gasvormige toestand.
Hiervoor moet vrij veel energie toegevoegd worden, om de stookolie naar een temperatuur tussen 340°C en 360°C op te warmen.
De tweede methode is de verbrandingslucht opwarmen, naar een
temperatuur tussen 320°C en 360°C. Dat gaat sneller en vraagt
minder energie. Als de stookolie in deze hete verbrandingslucht
wordt verstoven, dan wordt de vloeibare brandstof direct in de
gasfase gebracht en wordt het mogelijk om de stookolie te ontsteken. De warmtewisselaar voor de opwarming van de verbrandingslucht bestaat uit een temperatuurbestendig, hoogwaardig
roestvast staal. Binnenin de dubbelwandige hittebestendige branderbuis, eveneens uit roestvast staal, vindt de opbouw van het
brandstofmengsel plaats. Voor de verwerking hiervan is de mengkamer belangrijk. Door dit onderdeel stroomt de hete verbrandingslucht, en in deze zone wordt de stookolie ingespoten.
Een belangrijk onderdeel is de mengkamertemperatuursensor, die
de temperatuur in de mengkamer meet. De brander kan alleen in
werking gaan wanneer de gewenste temperatuur in de mengkamer aanwezig is. Dat is belangrijk om te verhinderen dat de brandstof niet voldoende zou kunnen verdampen als de mengkamertemperatuur te laag is. De injector (het inspuitventiel) doseert het
brandstofmengsel. Door het openen en sluiten van de injector in
zeer korte pulsen, wordt het brandstofmengsel gedoseerd.
Het elektrisch gevoede verwarmingselement is noodzakelijk om
de verbrandingslucht bij de doorstroming op te warmen. Deze
opwarming gebeurt uitsluitend in de startfase, wanneer er nog
geen vlam aanwezig is. De luchtklep die via de luchtkleppenmotor
(hier niet zichtbaar) aangedreven wordt, laat de verbrandingslucht in het zogenaamde ‘startkanaal’ stromen, en vervolgens
door het geactiveerde verwarmingselement. De brander is nu
in de zogenaamde ‘startfase’. Zodra de vlamopbouw geslaagd is
schakelt de luchtklep om, en wordt het zogenaamde ‘stationair
kanaal’ vrijgegeven. Nu stroomt de verbrandingslucht door de
verbrandingslucht-warmtewisselaar.
Tenslotte is er nog de brandstoffilter, die de injector beschermt
tegen vervuiling. Deze filter is een zogenaamde ‘tijdsfilter’: hij
wordt slechts gewisseld wanneer het filterelement verstopt is of
als er aan de aansluitingen van de filter lekkages vastgesteld worden.

Innovatie
Verdere bouwdelen van de brander zijn de oliepomp met aandrijfmotor, de elektronisch geregelde ventilator en de stuureenheid in
de vorm van de branderautomaat ‘SAFe50’.

De olieverdampingsbrander
‘Logatop BM’ in werking

ontstekingselektrode
inspuitventiel

Illustratie: Buderus

branderbuis

olietoevoer
verwarmingselement
ingeschakeld
stelklep
luchtkanaal
open
startkanaal
geopend

Deze illustratie toont de werkelijke onderdelen voor de werking
van de brander. Vooraleer de brander start moet er een warmtevraag aanwezig zijn; dan wordt de luchtklep in zijn startpositie
‘gedreven’. In de startpositie is het stationair kanaal gesloten. De
ventilator transporteert de aangezogen verbrandingslucht door
het geopende startkanaal.
Korte tijd daarna wordt het verwarmingselement ingeschakeld
dat de verbrandingslucht voorverwarmt. Een temperatuursensor
meet de uitstroomtemperatuur aan het element. Via de ventilatorregeling wordt het toerental van de ventilator zo geregeld
dat er een uitstroomtemperatuur van 480°C wordt ingesteld. De
verwarmde verbrandingslucht stroomt de mengkamer binnen,
waar de mengkamertemperatuursensor de temperatuur in het
instroombereik van de mengkamer registreert. Heeft de mengkamertemperatuur ongeveer 320°C bereikt, dan wordt de oliepomp
ingeschakeld.
De injector ontvangt een zogenaamd ‘PWM’-signaal (‘Puls-WideModulation’) van de branderautomaat ‘SAFe50’. Door het openen
en sluiten hiervan wordt pulserend stookolie in de hete verbrandingslucht binnenin de mengkamer ingespoten. Door de hoge
temperatuur in de mengkamer wordt de stookolie onmiddellijk in
de gasfase gebracht.
In de branderbuis mengt zich vervolgens de hete verbrandingslucht met het stookolie-gas tot een klaar ontvlambaar brandstofmengsel, dat aan het oppervlak van de branderbuis naarbuiten
stroomt en ontstoken wordt aan de ontstekingselektrode. Rond
de branderbuis vormt er zich een ‘vlammentapijt’ van kleine,
blauwe flikkerende vlammen. De brander is nu gestart. De ionisatie-elektrode bewaakt het gepaste vlammenbeeld.

Na een korte tijd sluit de luchtklep volledig, en is de luchtkleppenmotor spanningsloos. De verbrandingslucht die de ventilator aanvoert stroomt nu door het stationair kanaal. Van daaruit
komt ze in de luchtwarmtewisselaar (de warmtewisselaar voor
de verbrandingslucht). De buis in de luchtwarmtewisselaar is een
‘buis-in-buis’-constructie. De verbrandingslucht stroomt in de binnenste buis en wordt aan het einde omgeleid naar de buitenste
buis. De lucht in de buitenste buis wordt door de straling van het
vlammentapijt aan de branderbuis opgewarmd. Via deze verbrandingsbuizen bereikt de opgewarmde verbrandingslucht de mengkamer, waar de verwarmde verbrandingslucht voor de verdere
verdamping van de stookolie wordt gebruikt.
In stationair bedrijf is er geen extra energie voor de werking van
het verwarmingselement en de stelmotor meer nodig. De brander
zal volgens de vermogenvraag beetje bij beetje het vermogen verhogen tot aan de warmtevraag voldaan is. Hierdoor bekomen we
een modulatiebereik van 1 : 3 (5-15 kW). Na het bereiken van de
warmtevraag zal het magneetventiel van de oliepomp de brandstoftoevoer sluiten.

Illustratie: Buderus

stationair
kanaal
gesloten

Wanneer de mengkamertemperatuur van ca. 360°C is bereikt,
gaat de brander over in een zogenaamd ‘stationair bedrijf’. Hierbij wordt eerst het verwarmingselement uitgeschakeld en daarna
sluit de luchtklep van het startkanaal. Om te vermijden dat het
afgeschakelde verwarmingselement niet te sterk opwarmt wordt
het startkanaal niet volledig gesloten: daardoor stroomt een klein
deel van de verbrandingslucht langs het uitgeschakelde verwarmingselement en wordt zo gekoeld.

inspuitventiel
olietoevoer

luchtwarmtewisselaar

stationair
kanaal
geopend

stelklep
luchtkanaal
sluit
startkanaal
gesloten

Daarna schakelt de ventilator uit. Na twee tot drie seconden start
de tijdsgestuurde naventilatie: hierbij opent de luchtklepmotor
de luchtklep en brengt de ventilator koele lucht langs het verwarmingselement in de mengkamer. Deze lucht dient voor de koeling
van de brandercomponenten, in het bijzonder de injector. Daarna
wacht het toestel op de volgende warmtevraag.

Juni 2014 • Nr. 166

05

Dossier

Olievoorraden:
retrospectie en perspectieven

H

et einde van het olietijdperk is voor onbepaalde tijd uitgesteld, ondanks een dagelijkse
vraag van 90 miljoen vaten. De wereldwijde oliereserves bleven groeien in 2013. Volgens het “Oil &
Gas Journal” (OGJ)(1) werd er vorig jaar bijna 3,75
miljard ton opgepompt, bijna zoveel als in het voorgaande jaar. Op basis van bewezen reserves komt
dit overeen met een voorraad voor 60 jaar.

Wie bezat de oliereserves in 2012?
13%:
onafhankelijke
bedrijven

7%:
“majors”

Volgens OGJ zijn de bewezen oliereserves in 2012 wereldwijd verder gestegen met ongeveer 1% tot 224,3 miljard ton. De exploiteerbare reserves zijn in de laatste tien jaar gestegen met bijna
30%. Enerzijds worden er nog geregeld nieuwe bronnen ontdekt,
anderzijds maakt de huidige prijs van ruwe olie de exploitatie
mogelijk van voorheen ontoegankelijke voorraden, zoals die in
diepe wateren. Maar de belangrijkste verandering in de mondiale
energiemarkt komt van de exploitatie van schalieolie en -gas in de
Verenigde Staten.

In zijn publicatie “World Energy Outlook” wees
het Wereld Energieagentschap (IEA/AIE) op de verdeling
van de eigendom van de zogenaamde “2P”- (“proven plus
probable”) oliereserves in 2012: bijna 80% daarvan was in
handen van staatsbedrijven.

Bewezen reserves van olie en hun bereik
Geopolitieke spanningen (zoals meer bepaald de Syrische burgeroorlog) hebben de olieprijzen onder druk gezet. Hoewel de markt
altijd voldoende bevoorraad werd, heeft de terugval van de aanvoer van Libische olie vooral de prijs van Brentolie opgedreven,
aangezien Libië een hoogwaardige olie naar Europa exporteert.

Terugblik op 2013

Outlook tot 2040

2013 was het jaar waarin het olieverbruik van niet-OESO-landen
dat van de OESO-leden overtrof. China heeft daarbij de titel van
grootste olie-importeur ter wereld overgenomen van de VS. Dat
is ook te danken aan het feit dat de het verbruik in de VS gedaald
is en tezelfdertijd het land een groter deel van zijn behoeften zelf
dekt met een eigen productie.

ExxonMobil(2), het grootste olie- en gasbedrijf in de wereld, heeft
zijn prognose uit 2012 van de wereldwijde vraag naar energie
voor de periode tussen 2010 en 2040 naar boven bijgesteld, van
5% naar 35%. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de toename
van de wereldbevolking (bijna 9 miljard mensen in 2040) en de
economische groei. Maar ook de verstedelijking speelt een rol,

voorraadverbruik (in jaren)
oliereserves (in miljard ton)
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bron: “Oil & Gaz Journal”, december 2013

Ongeveer 73% van de bewezen oliereserves zijn in handen van
de OPEC (organisatie van olie-exporterende landen). De landen
waarvan de oliereserves het meest zijn gestegen in vergelijking
met 2012 zijn de Verenigde Staten en Iran (resp. +390 miljoen en
+370 miljoen ton).

Veertig jaar geleden veroorzaakte het OPEC-embargo paniek in
de geïndustrialiseerde landen, waarvan vele meteen maatregelen
zoals autoloze zondagen afkondigden. Maar de situatie is intussen
grondig veranderd. De petroleumwereld is multipolair geworden,
en opkomende landen – met China en Rusland aan kop – zijn nu
tegelijk belangrijke producenten en consumenten. Olie blijft vandaag, ondanks de toename van andere energieën zoals aardgas en
hernieuwbare energie, wereldwijd de belangrijkste energiebron.
Onder deze omstandigheden lijkt een nieuwe oliecrisis onwaarschijnlijk. Ook de recente olie- en gasboom in de Verenigde Staten
helpt de situatie aan de aanbodzijde te versoepelen. Die toename
van de productie heeft in 2013 het prijsverschil doen oplopen tussen de WTI (“West Texas Intermediate”) die op de Amerikaanse
markt gericht is, en de ruwe Brent voor de internationale markten. In november 2013 piekte deze ‘spread’ op 19 dollar.

bron: IEA/AIE: World Energy Outlook 2013: 434

15%:
staatsbedrijven
voornamelijk
internationaal
actief

64%:
staatsbedrijven
voornamelijk
actief op
nationaal
niveau

Dossier
Samenstelling wereldvoorraden

Het stookolieverbruik in België
Volgens de berekeningen van de studiebureaus Vito en Econotec heeft ons land ongeveer 4,6 miljoen gezinswoningen
(appartementen inbegrepen) waarvan ongeveer 1,7 miljoen
huishoudens (37%) met olie werden verwarmd in 2013. Dat
jaar werd er zo’n 4,4 miljoen ton olie geconsumeerd.

andere
aardgas
conventionele petroleum

bron: “Oil & Gaz Journal”, december 2013

biobrandstoffen
oliehoudende zanden
schalie-olie
diepzee-olie

Stookolie
Aardgas
Elektriciteit
Steenkool
Andere
Totaal

1991
1.575.050
1.403.416
230.555
358.058
171.086
3.738.165

2001
1.726.675
1.761.248
286.636
111.224
119.571
4.005.354

Evolutie van het marktaandeel van de energiebronnen voor
verwarming in België
2%: Kolen
7%: Elektriciteit

2%: Andere
37%: Stookolie

Het rapport van ExxonMobil bevestigt dat, ondanks een toename
van de wereldproductie als gevolg van de vraag, de oliereserves
blijven stijgen dankzij nieuwe technologieën en de exploitatie van
niet-conventionele voorraden. De vermindering van het aandeel
van conventionele olie wordt meer dan gecompenseerd door het
aanbod uit niet-conventionele bronnen. In Noord-Amerika alleen
al zal de productie verhogen met 40% als gevolg van de winning
van schalieolie, teerzand en vloeibaar aardgas (“NGL” of “natural
gas liquids”). Rekening houdend met de dalende binnenlandse
vraag zal Noord-Amerika in 2030 een oliebalans in evenwicht hebDe vijf landen met de grootste olievoorraden in 2013

Canada

Iran

Irak

ben. Zelfs als de Verenigde Staten vanaf 2015 ‘s werelds grootste
olieproducent wordt, voor Saoedi-Arabië en Rusland(3), dan nog
zullen het Midden-Oosten en de OPEC belangrijk blijven. Zij hebben nog het grootste potentieel voor productieverhogingen. Het
potentieel van Zuid-Amerika zal bijna verdubbelen tegen 2040,
vooral door de winning van extra zware olie in Venezuela en de
exploitatie van diepzeebronnen in Brazilië. Aan de kant van de
vraag verschuift de groei naar Azië. In 2030 zal China waarschijnlijk ‘s werelds grootste petroleumconsument ter wereld zijn.
Gepubliceerd met toestemming.
Auteur: Francesca Romano.
Bron: Union Pétrolière Suisse, “Petrospère” nr. 1, Maart 2014.
(1)
(2)
(3)

“Oil & Gas Journal, december 2013
ExxonMobil: “2014 The Outlook for Energy: A View to 2040 (corporate.exxonmobil.com/en/
energy/energy-outlook/download-the-report/download-the-outlook-for-energy-report)
IEA/AIE

De vijf grootste olieproducerende landen in 2013

Rusland
Saoedi		 Arabië

Verenigde
Staten

China

Canada
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bron: “Oil & Gaz Journal”, december 2013

Venezuela
Saoedi		 Arabië

52%: Aardgas

Bron : INS, Vito/Econotec

omdat de uitbreiding van de stedelijke infrastructuur de vraag
naar energie-intensieve industriële goederen versnelt. Verder
draagt de wereldwijde opkomst van de middenklasse bij aan
de toenemende vraag naar energie, want al die mensen willen
mobiel zijn en auto’s kopen.
Als het aandeel van de verschillende energiedragers in de
komende decennia gaat evolueren, zal olie nog sterk in trek blijven om aan de hoge energiebehoeften van de planeet te voldoen.
De vraag naar aardolieproducten – met name in de transportsector – zal in absolute termen blijven groeien, zij het niet meer zo
sterk als in het verleden.

2010
1.712.183
2.432.861
303.272
103.428
95.486
4.647.230

07

De praktijk

Het expansievat

vA is de specifieke waterinhoud van de verwarmingsinstallaties in
verhouding tot het type warmtestralers en hun bedrijfsmodus (zie
ook tabel 1):

W

ater dat in een verwarmingssysteem wordt
verwarmd, zet uit. Deze ‘expansie’ wordt
nog groter naarmate de temperatuur van het water
toeneemt. Het expansievat absorbeert de uitzetting van het water. De druk in het expansievat en
de waterreserve moeten bovendien ten allen tijde
voorkomen dat er lucht in het systeem komt. Om
dat doel te bereiken is een correcte dimensionering
van het expansievat essentieel, naast de controle
en een nauwkeurige drukregeling.
warmtegeleidend
fluïdum

warmtegeleidend
fluïdum

Vsys (waterinhoud van de installatie): Vsys = vA × Pn

2.

Bereken het expansievolume van het water in de
installatie Ve:
Ve = Vsys × e / 100
– waarbij “e” (in %) de uitzettingscoëfficiënt is van het water
bij de temperatuur van de veiligheidsaquastaat +10°C
(= Ɵmax)
– “e” kan in tabel 2 worden teruggevonden of berekend
worden volgens de formule
e = 1 – (ρmax / ρmin)
– waarbij ρmax de dichtheid van het water is bij de maximale bedrijfstemperatuur (in kg/m³)
– en ρmin de dichtheid van het water is bij de minimum
bedrijfstemperatuur (in kg/m³)

warmtegeleidend
fluïdum

3.

Bereken het reservewatervolume in het expansievat
VWR,min
VWR,min = Vsys × 0,005

toestand bij de
levering

verwarmingssysteem
gevuld – koud

verwarmingssysteem
gevuld – warm

4.

Dimensionering van het expansievat
De expansievaten die tegenwoordig meestal worden geïnstalleerd
zijn bijna altijd gesloten drukvaten waarin water en gas worden
gescheiden door een rubberen membraan of balg. In kleine en
middelgrote installaties hebben deze expansievaten over het
algemeen een variabele druk, afhankelijk van de temperatuur van
het water. Een expansievat kan niet correct functioneren als het
niet de juiste afmetingen heeft. De omvang ervan is afhankelijk
van het watergehalte, de werkingstemperatuur van de installatie,
de voordruk en de begindruk van het vat. Voor een gedetailleerde
berekening verwijzen we naar rapport 14 van het WTCB en de
norm NBN EN 12828:2012 bijlage D.

1.

Deze reserve moet altijd minimum 3 liter bedragen.

Bereken de totale hoeveelheid water in de
installatie Vsys:

De keuze van het expansievat is primair een functie van het watervolume in de installatie. Dat is zeer moeilijk te berekenen, maar
er bestaat een methode die het volume bij benadering berekent
op basis van het vermogen van de generator (Pn) en de warmtestralers.

Tenslotte kan het minimaal nettowatervolume in het
expansievat berekend worden met de formule:
Vn,min = [VWR,min + Ve] × [(Pfin+1) / (Pfin – P0)]
– waarbij Pfin de maximaal toelaatbare druk is (in bar) (dat is
de druk waarbij de veiligheidsklep opent Psv – 0,5 bar), en
– P0 de voordruk is (in bar) waarbij P0 ≥ P0,min

Voordruk en begindruk van het expansievat
De minimale voordruk en de minimale begindruk van het systeem
helpen eveneens om de goede werking van het expansievat te
bepalen.
P0,min = max[Pst + Pv; Pst + 0,2] (bar)
Pini,min = Pst+ 0,5 (bar)
waarbij:
– P0,min (bar) de minimale voordruk van het expansievat
– Pini,min (bar) de minimale begindruk van het expansievat
wanneer de installatie koud staat
– Pst (bar) de statische druk is (hoogte tussen het expansievat en het hoogste punt van de installatie / 9,81)
– Pv (bar) de verzadigde dampdruk van water is
θmax (°C)
Pv (bar)

100 105 110 115 120 125 130
0,01 0,21 0,43 0,69 0,99 1,32 1,7

Tabel 1: Specifieke waterinhoud vA(*) van de verwarmingsinstallaties in verhouding tot het type warmtestralers en hun bedrijfsmodus:
Bedrijfsmodus (°C)
Gietijzeren radiatoren
Paneelradiatoren (staal)
Convectoren
Batterijen
Vloerverwarming

vA l/kW
vA l/kW
vA l/kW
vA l/kW
vA l/kW

90/70
14,0
9,0
6,5
5,8
9,2

(*)specifieke waterinhoud = generatoren + waterleidingen + warmtestralers (bron: Xpair.com)
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80/60
16,5
10,1
7,0
6,1
10,3

70/55
20,1
12,1
8,4
7,2
11,8

70/50
20,6
11,9
7,9
6,6
11,9

60/40
27,9
15,1
9,6
7,6
14,7

50/40
36,6
20,1
13,4
10,8
18,0

40/30
26,8

De praktijk
Tabel 2: Uitzettingscoëfficiënt e (in %) voor verschillende concentraties antivries (ethyleenglycol)
θmax (°C)

Massavolume (dm³/kg)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

1,0003
1,0017
1,0043
1,0078
1,0121
1,0171
1,0228
1,0292
1,0361
1,0437
1,0519
1,0606

0%
0,00
0,14
0,40
0,75
1,18
1,68
2,25
2,89
3,57
4,34
5,15
6,02

10%
0,00
0,29
0,63
1,02
1,46
1,96
2,51
3,12
3,79
4,52
5,31
6,17

Uitzettingscoëfficiënt e (in %)
20%
30%
0,00
0,00
0,31
0,34
0,67
0,72
1,09
1,16
1,55
1,64
2,07
2,18
2,64
2,78
3,27
3,43
3,96
4,14
4,71
4,91
5,52
5,74
6,40
6,64

40%
0,00
0,36
0,77
1,22
1,74
2,30
2,91
3,59
4,32
5,11
5,97
6,89

50%
0,00
0,38
0,81
1,30
1,83
2,42
3,06
3,76
4,51
5,33
6,21
7,16

θmax = Maximale overschrijdings-temperatuur (in °C)

Een concreet voorbeeld
De centrale verwarming heeft een ketel van 50 kW en stalen radiatoren met een referentietemperatuur van het water van 80/60°C.
Tussen het expansievat en het hoogste punt van de installatie,
bedraagt het hoogteverschil 10 meter.
1. Bereken het watervolume in het systeem “Vsys”:
50 kW × 10,1 l / kW = 505 liter
2. Bereken de uitzettingscoëfficiënt “e” bij een maximale overschrijdingstemperatuur van 90°C (80°C + 10°C): 3,57%
3. Bereken het minimaal nettowatervolume van het expansievat
“Vn,min”:
– Pfin : maximaal toelaatbare druk, 3 bar – 0,5 bar = 2,5 bar
– P0 : voordruk, hierbij geldt P0 ≥ P0,min
– P0,min = max [Pst + Pv; Pst + 0,2]
= max [1,02 (10 meter / 9,81) + 0; 1,02 + 0,2] bar
= 1,22 bar
– Ve : expansievolume = 505 × 3,57 / 100 = 18,0 liter
– VWR,min : reservewatervolume = 0,5% van Vsys= 2,5 liter, met
een minimum van 3 liter
– Vn,min : minimaal nettowatervolume
= [3 + 18,0] × [(2,5 + 1) / (2,5 – 1,22)]
= 21 × [3,5 / 1,28]
= 57,4 liter
De softwaretool voor deze berekening kan gedownload worden
op www.wtcb.be, onder de rubriek ‘rekentools’.

Plaatsing van het expansievat
Respecteer deze aandachtspunten goed bij de montage. Ze zijn
zeer belangrijk voor de goede werking van het expansievat.
1. Het expansievat moet aan de zuigzijde van de pomp geïnstalleerd worden, waar een minimumdruk (aangegeven door de
fabrikant van de pomp) gewaarborgd is om cavitatie te voorkomen.
2. Het expansievat moet zo dicht mogelijk bij de ketel geplaatst
worden, om het drukverlies tussen het vat en de ketel tot een
minimum te beperken, en om de minimale werkdruk van de
ketel niet te beïnvloeden.

3. Het expansievat moet worden aangesloten op de retourleiding
naar de ketel (waar de watertemperatuur het laagst is) om de
levensduur van het membraan te behoeden.
4. Een kapventiel of een bolkraan, waarvan het handvat werd
verwijderd, moet voorzien worden op de aansluiting van het
expansievat aan de installatie. Dit om de druk in het vat te kunnen controleren of om het expansievat te kunnen vervangen
zonder de hele verwarmingsinstallatie te laten leeglopen.
Wandketel met geïntegreerd expansievat
Bij een geïntegreerd expansievat in een wandketel moeten het
volume en de voordruk voor elke installatie goed bepaald en
gecontroleerd worden. Geïntegreerde expansievaten hebben
vaak onvoldoende volume en een onaangepaste voordruk. Indien
nodig moet men dan het geïntegreerde vat demonteren en een
correct gedimensioneerd extern vat monteren.

Het onderhoud van het expansievat
– De voordruk van het vat moet regelmatig gecontroleerd worden om een goede werking van het systeem te garanderen
(levensduur, betrouwbaarheid, comfort en verbruik). Deze
druk kan variëren afhankelijk van de permeabiliteit van het
membraan, of door een mogelijke lekkage van de klep.
– Tijdens de installatie moet u de nodige regelingen treffen om
het expansievat te kunnen verwijderen zonder het hele systeem te ledigen. Daartoe is het raadzaam om een afsluitkraan
te voorzien, die het vat van de rest van de installatie kan isoleren. Demonteer het handvat, zodat niemand deze kraan onverwacht kan manipuleren.
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Cases

Renoveren met twee energiebronnen
Foto: Bart Vercammen

P

ascal Van Loo weet waar hij mee bezig is: “Dit
is mijn achtste renovatie. Voor mij mag het
ondertussen wel wat vooruitgaan,” laat hij ergens
midden in ons bezoek vallen. Dat hier een ondernemende geest aan het werk is geweest, is meteen duidelijk. Van Loo bouwde in Holsbeek een
oude boerderij uit 1912 om tot een moderne
ruimte waarin geleefd én gewerkt wordt.

Aan de buitenkant valt meteen het contrast op tussen de gerenoveerde kantoorruimte, waarin Van Loo’s consultancybedrijf Pasas
onderdak vindt, en de originele buitenmuren van de oude boerderij. Deze combinatie tussen oud en nieuw, tussen het rustieke
en de strakke moderne lijnen, lijkt op papier misschien moeilijk
verenigbaar, maar werkt in de praktijk perfect.
Foto: Bart Vercammen

Pascal Van Loo: “Ik heb enkele exotische zaken
zoals een kleine windmolen overwogen, maar dat bleek
niet interessant. Daarom werden drie jaar geleden
fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak geïnstalleerd.”

De uitstekende symbiose komt eveneens tot uiting in de leefruimte. Grote en moderne glasoppervlakken zorgen voor voldoende lichtinval en een maximaal gevoel van ruimte. De tegelvloer, die overloopt in parket waar vloerverwarming is voorzien,
zorgt dan weer voor een speels ‘vintage’ effect.
De renovatie is vergevorderd maar nog niet volledig afgewerkt. Ze
duurde tot nu toe vijf maanden, waarbij een sterke nadruk op de
isolatie werd gelegd. Eerst werden de ramen onder handen genomen, daarna het dak en tenslotte de muren. Het laatste project is
het na-isoleren van de spouwmuren.

Verwarming met mazout
Voor de verwarming werd gekozen voor een renovatie van de
stookketel op mazout. De oude ketel werd twee jaar geleden vervangen door een nieuwe zuinige condenserende stookolieketel
die in dezelfde ruimte werd geplaatst.

De gerenoveerde tegelvloer loopt over in parket
waarin vloerverwarming is voorzien.
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Het toestel werd als een C-toestel aangesloten, waardoor het
geen verse luchttoevoer meer nodig heeft in de opstellingsruimte.
Op het vlak van de regeling werkt het toestel met een weersafhankelijke regelaar.
Het mazoutreservoir met een inhoud van 10.000 liter bevindt zich
onder de houten plankenvloer van het kantoorgedeelte. “Wanneer deze tank gevuld moet worden, zorgt dit soms wel voor een
paar verbaasde blikken bij mijn bezoekers,” lacht Pascal Van Loo.

Cases
Foto: Bart Vercammen

“Maar eigenlijk vormt dit geen enkel probleem, ook van geurhinder hebben we totaal geen last.”
Zijn keuze voor mazout wordt voornamelijk bepaald door de
transparante prijszekerheid. Het reservoir kan worden bijgevuld
wanneer de prijs gunstig is, zodat hij het budget zelf in de hand
kan houden. Bovendien heeft hij meer vertrouwen in een energie met zeer diverse aanvoerbronnen en die je dan ook nog kan
opslaan.

Ook hernieuwbare energie

Foto: Bart Vercammen

Pascal Van Loo heeft daarnaast echter ook aandacht voor hernieuwbare energie. “Ik heb zelfs wat exotische zaken zoals een
kleine windmolen overwogen, maar dat bleek niet interessant.
Daarom werden drie jaar geleden fotovoltaïsche zonnepanelen
op het dak geïnstalleerd, die de zonne-energie omzetten in elektriciteit. De beschikbare dakruimte, die zuidelijk gelegen is, wordt
maximaal benut met een zonne-installatie van 5,8 kWpiek.”

Het mazoutreservoir van 10.000 liter bevindt zich
onder de houten plankenvloer van het kantoorgedeelte.

Sinds de installatie van de panelen werden enkele gewoonten
aangepast. “De was doen we nu bijvoorbeeld niet meer ’s avonds
maar wanneer het buiten licht is. Dat laat ons toe om op termijn
toch een aanzienlijke besparing te realiseren. Voor andere toepassingen zoals een warmtepomp ontbreekt buiten de nodige
ruimte. De installatie van een zonneboiler voor het sanitair warm
water wordt daarentegen wel nog in overweging genomen, aangezien de huidige bestaande elektrische boiler af en toe wat krap
is bemeten voor het hele gezin.”
Bij al zijn renovatieprojecten beschikt Pascal Van Loo over een
extra troef, die hij zeker niet onvermeld wil laten: “Het helpt zeker
dat mijn vader aannemer is, samen vormen we uitstekend team,”
besluit hij.

Technische fiche
De oude ketel is vervangen door een nieuwe
zuinige condenserende stookolieketel in dezelfde
ruimte, aangesloten als een C-toestel waardoor het
geen verse luchttoevoer meer nodig heeft. Het heeft een
weersafhankelijke regelaar.

• Woning en kantoorgebouw: 240 m²
• CV: stookoliecondensketel “St-Roch Junior FC 6” (35 kW)
met vloerverwarming en radiatoren
• Weersafhankelijke regelaar “Tempolec Sam 2100”
• Fotovoltaïsche installatie: vermogen 5,8 kWpiek
• SWW: elektrische boiler “Ariston” 120 liter
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Hoe wil jij je mazoutfactuur betalen?

Betaal je bij levering of via een maandelijks bedrag?
Wie verwarmt met mazout weet vooraf wat hij betaalt. Geen risico op een
koude douche of onaangename verrassingen achteraf. Wél een transparante
factuur. Maar wist je ook dat er verschillende manieren bestaan om die factuur
te betalen : bij levering of via een maandelijks bedrag berekend op basis van
je jaarlijks verbruik.
Meer weten over de verschillende betalingsmogelijkheden?
Vraag ernaar bij jouw leverancier.

Daarom zit je goed bij Mazout.
Meer info op www.informazout.be
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Warm voor de toekomst

