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 Management samenvatting 

Nefit heeft TNO gevraagd de veiligheidsrisico’s te onderzoeken van de Nefit Topline 

CV-ketels, gefabriceerd in de periode van 2006 tot en met 2009. Bij deze toestellen 

zijn problemen geconstateerd die kunnen leiden tot het vrijkomen van rookgassen 

in het toestel. 

 

Begin 2018 ontstond een discussie over de vraag of de veiligheidsmaatregelen die 

Nefit in afstemming met de NVWA voor deze Topline toestellen heeft genomen, 

afdoende zijn. Hierbij gaat het om twee onderdelen: de warmtewisselaar en de 

branderset. 

 

Warmtewisselaar  

De warmtewisselaar is van het type B3M met een thermisch vermogen van ca. 

30 kW. Gebleken is dat de bovenkant (het topprofiel) van de warmtewisselaar 

enkele millimeters kan doorbuigen. Hierdoor sluit de warmtewisselaar niet meer 

goed aan op de erboven geplaatste branderset, waardoor er rookgas uit de 

warmtewisselaar naar de omringende mantel kan ontsnappen. 

 

Er zijn drie constructietypen warmtewisselaar in omloop, namelijk: 

1) de eerste versie met een topprofiel van 2.5 mm dik (B3M2.5), 

2) een verbeterde versie met een topprofiel van 6 mm dik (B3M6) en  

3) een nogmaals verbeterde versie met een zogenoemd ‘heat shield’ (B3M6hs). 

 

Branderset 

De branderset is met klemmen bovenop de warmtewisselaar bevestigd. Vanwege 

problemen van rookgaslekkage is de V1- branderset vanaf eind 2009 vervangen 

door een V3-versie. Vanaf februari 2017 is Nefit bezig alle nog aanwezige V1-

brandersets van in gebruik zijnde toestellen preventief te vervangen door een V3-

branderset. 

 

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek zal een antwoord moeten geven op de twee door Nefit gestelde 

hoofdvragen: 

 
1. Bestaat de mogelijkheid van uittreding van CO vanuit het toestel naar de 

opstellingsruimte en zo ja, onder welke omstandigheden kan CO-lekkage 
zich voordoen? 

2. Bestaat de mogelijkheid tot brand met de beschreven constructie-typen en 
zo ja, onder welke omstandigheden kan deze mogelijkheid zich voordoen? 

 

Specifiek is de vraag of het risico van CO-uittreding en/of de kans op brand door 

lekkende rookgassen voldoende laag is, nadat bij de oorspronkelijke 

warmtewisselaars de V1- branderset is vervangen door een V3-branderset. Het 

onderzoek richt zich daarom op de drie bovengenoemde typen wisselaars in 

combinatie met een V3-branderset. De noodzaak van vervanging van de 

V1-branderset staat immers niet ter discussie. 

 

Aanpak van het onderzoek 

TNO heeft voor het onderzoek op aselecte wijze warmtewisselaars aangewezen uit 

ca. 1800 Topline toestellen die aan Nefit waren geretourneerd, de zogenoemde 
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 ‘veldretouren’. De verzameling is uitgebreid met enkele exemplaren met verhoogde 

beschadiging van de warmtewisselaar, in totaal 45 stuks. 

 

De mate van doorbuiging varieerde bij de 45 onderzochte warmtewisselaars van 

minder dan 1 mm tot bijna 3 mm, wat overeenkomt met geconstateerde 

doorbuigingen in de ca. 1800 veldretouren. Aangenomen wordt dat de selectie in dit 

opzicht representatief is voor de praktijk. 

 

CO-onderzoek 

De 45 warmtewisselaarswisselaars werden met een V3-branderset in een 

afgesloten meetopstelling ingebouwd en 10 minuten op vol vermogen beproefd. De 

meetopstelling kon op onderdruk worden gebracht ten opzichte van het toestel om 

praktijkomstandigheden na te bootsen. In de testen zijn onder meer de CO- en CO2 

concentraties binnen de mantel, in de meetopstelling en in de rookgasafvoer 

gemeten. 

 

Brandveiligheidsonderzoek  

In het onderzoek naar de kans op brand is de temperatuur aan de binnenkant van 

de mantel gemeten met thermokoppels en zijn warmtebeelden met een 

infraroodcamera gemaakt. Ook zijn een zogenaamde ‘kleine vlamtest’ en een 

‘Cone-Caloritest’ gedaan om een beeld te krijgen van de brandbaarheid van de in 

de ketel gebruikte materialen, zoals de isolatie aan de binnenzijde van de mantel. 

 

Conclusie ten aanzien van de mogelijkheid van het uittreden van koolmonoxide  

In de testen van de 45 warmtewisselaars was de CO-concentratie binnen de mantel 

in alle gevallen lager dan 1 ppm (1 part per million), de detectiegrens van de CO-

meter. 

 

TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de opstellingsruimte of naar de 

woning zeer laag bij B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en voorzien van een V3-branderset.  

 

Conclusie ten aanzien van de mogelijkheid van brand  

De temperaturen die zijn gemeten aan de binnenzijde van de mantel waren 100°C 

of lager. Bij één warmtewisselaar werd een maximale temperatuur gemeten van 

124°C. Deze warmtewisselaar is gedurende zijn leven extreem zwaar belast 

geweest en was ruim voorbij zijn levensduur. Als er periodiek onderhoud was 

gepleegd, zoals Nefit voorschrijft, dan had de warmtewisselaar dit stadium nooit 

kunnen bereiken. 

 

De gemeten temperaturen in de mantel liggen ruim onder de smelttemperatuur van 

het isolatiemateriaal in de mantel (160 - 175°C). De ontbrandingstemperatuur van 

de isolatie is met ca. 250°C nog aanzienlijk hoger dan de smelttemperatuur. Zelfs 

bij een temperatuur van 250°C is er een vonk of vlam nodig om de brandbare 

gassen te ontsteken. 

 

TNO en Efectis achten de kans op brand door de ontsnapping van hete rookgassen 

uit B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het topprofiel (maximaal 2-3 

mm) en voorzien van een V3-branderset zeer klein. Voorwaarde is dat periodiek 

onderhoud wordt uitgevoerd, zoals Nefit voorschrijft. Hieronder valt een controle op 

het goed vastzetten van de branderklemmen. 
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 Conclusie ten aanzien van de branderklemmen  

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd in de constructie of 

materiaaleigenschappen van de gebruikte branderklemmen van een V3-branderset. 

TNO gaat er in dit rapport verder van uit dat de branderklemmen in de praktijk goed 

worden vastgezet. 

 

Aanvullend onderzoek - beschadigingstesten 

Bovenstaande conclusies betreffen warmtewisselaars met matige doorbuiging van 

het topprofiel (maximaal 2-3 mm) en met een niet-beschadigde V3-branderset. Er is 

echter een kans dat in de praktijk toestellen staan opgesteld waarvan de 

warmtewisselaar een grotere doorbuiging heeft dan 2-3 mm, of waarvan de 

branderpakking is aangetast. 

 

Om het effect van die beschadigingen na te gaan, heeft TNO aanvullend onderzoek 

gedaan. Daarbij is onderzocht in welke mate de doorbuiging van de 

warmtewisselaar en of de beschadiging aan de branderpakking (afdichting van de 

brander) moeten verergeren, om te leiden tot substantiële CO-lekkage of kans op 

smeltschade. Er zijn testen uitgevoerd met warmtewisselaars en branders die in het 

kader van het onderzoek opzettelijk zeer ernstig zijn beschadigd. Deze 

beschadigingen zijn aanzienlijk ernstiger dan die bij de veldretouren zijn 

aangetroffen. 

 

Het onderzoek toont aan dat zelfs bij de onderzochte combinaties van (opzettelijk 

aangebrachte) grote doorbuigingen van warmtewisselaars en ernstige 

beschadigingen van V3-branderpakkingen, de concentraties CO in de mantel laag 

zijn (minder dan 5 ppm). TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de 

woning bij in de praktijk opgestelde Topline toestellen met een B3M-

warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander daarom zeer laag. 

 

Het onderzoek toont verder aan dat er een aanzienlijke marge in beschadiging 

bestaat tussen enerzijds doorbuigingen van maximaal 2-3 mm (en een niet-

beschadigde branderpakking) en anderzijds (opzettelijk aangebrachte) ernstige 

beschadigingen aan warmtewisselaar en branderpakking die tot smelt kunnen 

leiden. Voor brand zijn nog hogere temperaturen vereist dan voor smeltschade én 

een vonk of een vlam voor de ontsteking van brandbare gassen. TNO en Efectis 

achten daarom de kans op brand bij in de praktijk opgestelde Topline toestellen met 

een B3M-warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander zeer klein. 

Voorwaarde is dat de voorschriften van Nefit met betrekking tot periodiek 

onderhoud in acht worden genomen. 

 

Aanvullend onderzoek - algemeen 

Aan de hand van een rekenmodel is onderzocht in hoeverre CO-verspreiding kan 

optreden, als in een toestel een afdichting in de rookgasafvoer opzettelijk wordt 

beschadigd. In de praktijk voorkomende omstandigheden, zoals onderdruk in de 

woning door ventilatie, windaanval etc. zijn meegenomen in de berekeningen. 

Daarnaast zijn voor een vergelijking met de praktijk in-situ metingen in een woning 

uitgevoerd. De resultaten bevestigen de conclusie dat het risico van verspreiding 

van CO naar de opstellingsruimte of naar de woning bij toestellen met een B3M-

warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander (en een niet-beschadigde 

afdichting) zeer laag is. 
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 Los van het risicoprofiel dat specifiek van toepassing is op de betreffende serie 

toestellen heeft TNO gekeken naar de risico’s die bij alle merken en typen 

toestellen zouden kunnen optreden in geval van extreme situaties, zoals grove 

nalatigheid bij installatie of onderhoud. 

 

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waaronder enkele 

specifiek voor Nefit, zoals een steekproefsgewijze check of tijdens onderhoud is 

gecontroleerd op rookgaslekkage, zoals Nefit voorschrijft. 
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 Samenvatting 

Inleiding 

Nefit heeft TNO gevraagd de veiligheidsrisico’s te onderzoeken van de Nefit Topline 

CV-ketels, gefabriceerd in de periode van 2006 tot en met 2009. Bij deze toestellen 

zijn er problemen geconstateerd die kunnen leiden tot het vrijkomen van 

rookgassen in het toestel. 

 

Begin 2018 ontstond een discussie over de vraag of de veiligheidsmaatregelen, die 

Nefit in afstemming met de NVWA voor de Topline toestellen heeft genomen, 

afdoende zijn. Hierbij gaat het om twee onderdelen: de warmtewisselaar en de 

branderset. 

 

De warmtewisselaar is van het type B3M met een thermisch vermogen van ca. 

30 kW. Gebleken is dat de bovenkant (het topprofiel) van de warmtewisselaar 

enkele millimeters kan doorbuigen. Hierdoor sluit de warmtewisselaar niet meer 

goed aan op de erboven geplaatste branderset, waardoor er rookgas uit de 

warmtewisselaar naar de omringende mantel kan ontsnappen. 

 

Er zijn drie constructietypen warmtewisselaar in omloop, namelijk: 

1) de eerste versie met een topprofiel van 2.5 mm dik (B3M2.5), 

2) een verbeterde versie met een topprofiel van 6 mm dik (B3M6) en  

3) een nogmaals verbeterde versie met een zogenoemd ‘heat shield’ (B3M6hs). 

 

De branderset is door middel van klemmen bovenop de warmtewisselaar bevestigd. 

Vanwege problemen van rookgaslekkage is de V1- branderset vanaf eind 2009 

vervangen door een V3-versie1. Vanaf februari 2017 is Nefit bezig alle nog 

aanwezige V1-brandersets van in gebruik zijnde toestellen preventief te vervangen 

door de V3-branderset. 

 

Onderzoeksvragen 

Het onderzoek zal een antwoord moeten geven op de twee door Nefit gestelde 

hoofdvragen: 

 
1. Bestaat de mogelijkheid van uittreding van CO vanuit het toestel naar de 

opstellingsruimte en zo ja, onder welke omstandigheden kan CO-lekkage 
zich voordoen? 

2. Bestaat de mogelijkheid tot brand met de beschreven constructie-typen en 
zo ja, onder welke omstandigheden kan deze mogelijkheid zich voordoen? 

 

Specifiek is de vraag of het risico van CO-uittreding of de kans op brand door 

lekkende rookgassen voldoende laag is, als bij de oorspronkelijke 

warmtewisselaars de V1- branderset wordt vervangen door een V3-branderset. Het 

onderzoek richt zich daarom op de drie bovengenoemde typen wisselaars in 

combinatie met een V3-branderset. De noodzaak van vervanging van de 

V1-brander staat immers niet ter discussie. 

 

 

                                                      
1 Er zijn korte tijd tussenversies geproduceerd tussen de V1 en V3-versies. In het vervolg van het 

rapport worden ook de tussenversies ‘V1’ genoemd. 
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 Risico van CO-uittreding 

TNO heeft voor het onderzoek op aselecte wijze warmtewisselaars aangewezen uit 

ca. 1800 Topline toestellen die aan Nefit waren geretourneerd, de zogenoemde 

veldretouren. De verzameling is uitgebreid met enkele exemplaren met verhoogde 

beschadiging van de warmtewisselaar, in totaal 45 stuks. 

 

De mate van doorbuiging varieerde bij de 45 onderzochte warmtewisselaars van 

minder dan 1 mm tot bijna 3 mm (op de plek waar de afdichting van de 

branderpakking zich bevindt), wat overeenkomt met geconstateerde doorbuigingen 

in de 1800 veldretouren. Aangenomen wordt dat de selectie in dit opzicht 

representatief is voor de praktijk. 

 

De geselecteerde 45 warmtewisselaars2 zijn getest in het MEC-laboratorium van 

TNO in Delft. De warmtewisselaars zijn met een gebruikte maar niet-beschadigde 

V3-branderset in een afgesloten meetopstelling ingebouwd. Ze zijn, na stabilisatie 

van bedrijfscondities, ca. 10 minuten op vol vermogen (ca. 30 kW) beproefd. Dit is 

de conditie waarbij de grootste rookgaslekkage werd verwacht. 

 

De meetopstelling fungeert als de ‘opstellingsruimte’ van het toestel, dat wil zeggen 

de ruimte in een woning waar het toestel hangt. De meetopstelling kan op 

onderdruk worden gebracht ten opzichte van het toestel om 

praktijkomstandigheden na te bootsen. In de testen worden onder meer de CO- en 

CO2-niveaus in de rookgasafvoer, binnen de mantel en in de opstellingsruimte 

gemeten. Ook worden temperaturen aan de binnenkant van de mantel gemeten. 

 

De warmtewisselaars bleken inderdaad rookgas te lekken. Dit is geconstateerd 

doordat er CO2 (kooldioxide) in de mantel is gemeten. Echter, de CO 

(koolmonoxide) concentratie in de mantel (gemeten bij de luchtaanzuigbuis naar de 

brander) was in alle gevallen lager dan 1 ppm (part per million), de detectiegrens 

van de CO-meter. De vermoedelijke reden voor de lage CO-concentraties is dat 

lekkend CO vrijwel geheel ‘verbrandt’ tot CO2 door de relatief hoge temperatuur en 

de relatief hoge zuurstofconcentratie in de lekkende gassen. Eventueel resterend 

CO wordt verdund door de langsstromende aanvoerlucht vóór het de sensor bij de 

luchtaanzuigbuis bereikt. 

 

Kans op brand 

Bij het onderzoek naar de kans op brand heeft TNO samengewerkt met bureau 

Efectis vanwege haar expertise op het gebied van brandveiligheid. Efectis heeft 

een zogenoemde ‘kleine-vlamtest’ gedaan om een beeld te krijgen van het 

ontstekingsgedrag van de in het toestel gebruikte materialen (het kunststof 

frontpaneel en de isolatie aan de binnenzijde van de mantel). Ook is er een ‘Cone-

caloritest’ uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ontwikkelingssnelheid en het 

piekvermogen van een eventuele brand in de materialen van het toestel. 

 

De hoogst optredende temperaturen onder de mantel zijn bepaald op basis van 

warmtebeelden, gemaakt tijdens brandertesten van 9 van de 45 wisselaars met de 

grootste gemeten rookgaslekkage, aangevuld met een extra warmtewisselaar. 

Daarbij is, na stabilisatie van de condities, het frontpaneel van het toestel steeds 

kortstondig verwijderd om met een IR (Infrarood) camera warmtebeelden te kunnen 

                                                      
2 Van de 45 geselecteerde wisselaars kon er één door een waterzijdig lek niet worden getest. 

Later is bij Nefit nog warmtewisselaar nr. 53 gemeten, zodat het totaal op 45 bleef. 
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 maken3. De maximale temperatuur van de wisselaars bleef, op die van één enkele 

warmtewisselaar na, met maximaal 100°C ruim beneden de smelttemperatuur van 

de isolatie (160-175°C). 

 

De betreffende uitzondering bleek een warmtewisselaar die in ca. 9 jaar tijd 60.002 

uur heeft gefunctioneerd, d.w.z. 6700 uur per jaar (76% van de tijd - dag en nacht). 

Ter vergelijking: bij een zwaar gebruikersprofiel gaat Nefit uit van 3000 uur per jaar.  

 

Bij de testen leverde het toestel nog maar 20 kW aan warmte en was er een 

uitstroom van hete gassen uit de warmtewisselaar voelbaar. Op een spiegeltje werd 

direct condensatie geconstateerd. Deze warmtewisselaar was ruim voorbij zijn 

levensduur. Als er onderhoud was gepleegd, zoals Nefit voorschrijft, dan had de 

warmtewisselaar dit stadium nooit kunnen bereiken. Evengoed lag de maximale 

temperatuur van de isolatie met 124°C nog ca. 35°C onder de smelttemperatuur. 

 

Zelfs indien er dermate veel rookgassen ontsnappen dat de isolatie smelt, leidt dit 

niet direct tot brand. De ontbrandingstemperatuur van de isolatie ligt met ca. 250C 

ruim boven de smelttemperatuur. Zelfs bij een temperatuur van 250°C is er een 

vonk of een vlam nodig om de brandbare gassen te ontsteken. De elektriciteit 

voerende draden bovenin in het toestel voeren laagspanning en een eventueel 

optredende vonk door kortsluiting zal onvoldoende energie leveren voor het 

aansteken van de gassen. Efectis acht de kans op het ontsteken van eventueel 

ontstane brandbare gassen op deze manier zeer klein. 

 

Branderklemmen 

De branderklemmen zorgen ervoor dat het branderdeksel op de warmtewisselaar 

wordt vastgezet. Een mogelijk probleem met deze branderklemmen is dat zij niet 

worden vastgezet of losschieten na onjuist vastzetten. 

 

Nefit heeft maatregelen genomen om losschieten of onjuist vastzetten van de 

branderklemmen te voorkomen. TNO heeft deze maatregelen kwalitatief 

beoordeeld en beschouwt de maatregelen als afdoende. TNO kan de kans op niet 

of niet goed vastzetten van de branderklemmen in de praktijk niet kwantificeren, 

omdat hierbij naast de technische uitvoering van de branderklem, gedrag, 

zorgvuldigheid en kennisniveau van de installateur een rol spelen. TNO gaat er in 

dit rapport verder van uit dat de branderklemmen in de praktijk goed worden 

vastgezet. 

 

Daarnaast is onderzocht of de branderklemmen door blootstelling aan hete 

rookgassen hun veerkracht zouden kunnen verliezen. In brandertesten aan 9 

warmtewisselaar met de grootste gemeten rookgaslekkage (en een extra 

warmtewisselaar) is de temperatuur van de branderklemmen van het branderdeksel 

gemeten. Op warmtewisselaar 44 na, werden temperaturen van de 

branderklemmen gemeten tussen 85°C en 100°C. Bij warmtewisselaar nr. 44 werd 

een temperatuur van 158°C gemeten, nog ruim onder de kritische temperatuur (ca. 

400°C) waarbij het verenstaal zijn veerkracht verliest. 

 

                                                      
3 Deze testen zijn uitgevoerd in het Nefit-lab onder regie en verantwoordelijkheid van TNO. De 

reden om deze testen bij Nefit uit te voeren is dat TNO was gebonden aan een vooraf opgestelde 

Risk Inventory & Evaluation, die bijvoorbeeld niet toestond dat de meetopstelling tijdens bedrijf 

werd geopend. 
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 Bij de 209 veldretouren die zijn onderzocht door de afdeling R&D van Nefit, is de 

luchtdichtheid gemeten, waarbij het branderdeksel met de branderklemmen is 

vastgezet op de warmtewisselaar. Daarbij zijn geen gevallen gevonden van 

branderklemmen die hun veerkracht hadden verloren. 

 

Op basis van het voorgaande zijn er geen redenen om aan te nemen dat gesloten 

branderklemmen aan te hoge temperaturen kunnen worden blootgesteld en 

daardoor hun veerkracht verliezen. 

 

Conclusie CO-uittreding en brand 

TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de opstellingsruimte of naar de 

woning zeer laag bij B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en voorzien van een V3-branderset. 

 

TNO en Efectis achten de kans op brand door de ontsnapping van hete rookgassen 

uit B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het topprofiel (maximaal 

2-3 mm) en voorzien van een V3-branderset zeer klein. Voorwaarde is dat periodiek 

onderhoud wordt uitgevoerd, zoals Nefit voorschrijft. Hieronder valt een controle op 

het goed vastzetten van de branderklemmen. 

 

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd in de constructie of 

materiaaleigenschappen van de gebruikte branderklemmen van een V3-branderset. 

TNO gaat er in dit rapport verder van uit dat de branderklemmen in de praktijk goed 

worden vastgezet. 

 

Aanvullend onderzoek 

De eerder genoemde conclusies ten aanzien van het risico van CO-uittreding en de 

kans op smeltschade of brand betreffen warmtewisselaars met matige doorbuiging 

van het topprofiel (maximaal 2-3 mm) en met een niet-beschadigde V3-branderset. 

 

Er is echter een kans dat in de praktijk toestellen staan opgesteld waarvan de 

warmtewisselaar een grotere doorbuiging heeft dan 2-3 mm, of waarvan de 

branderpakking is aangetast. 

 

Om het effect van die beschadigingen na te gaan, heeft TNO aanvullend onderzoek 

gedaan. Daarbij is onderzocht in welke mate de doorbuiging van de 

warmtewisselaar en de beschadiging aan de branderpakking moeten verergeren, 

om te leiden tot substantiële CO-lekkage of kans op smeltschade. 

 

Ook bestaat de kans dat beschadigingen aan warmtewisselaar of 

branderpakkingen in de loop van de tijd verergeren. Om die kans te beoordelen is 

gebruik gemaakt van gegevens uit een door Nefit uitgevoerde duurtest en een 

theoretische beschouwing van het branderpakkingsmateriaal (Viton). 

 

Aanvullend onderzoek: beschadigingstesten aan warmtewisselaars met 

V3-pakkingen 

Er zijn brandertesten uitgevoerd4 met combinaties van opzettelijk vergrootte 

doorbuiging van het topprofiel van een B3M2.5 warmtewisselaar (1, 2.5, 5 en 

7.5 mm) en deels weggesneden V3- branderpakkingen (over een breedte van 1, 2, 

4, 6, 10 en 16 cm) van een V3-branderset. Deze beschadigingen zijn aanzienlijk 

                                                      
4 Deze testen zijn uitgevoerd in het Nefit-lab onder regie en verantwoordelijkheid van TNO. 
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 ernstiger dan die bij veldretouren zijn aangetroffen. Tijdens de brandertesten is, na 

stabilisatie van de condities, het frontpaneel steeds kortstondig verwijderd om 

warmtebeelden van de binnenkant van de mantel te maken met een Infrarood 

camera. 

 

Uit de beschadigingstesten blijkt dat smeltschade bij een warmtewisselaar met 

een V3-brander alleen optreedt bij een combinatie van ernstige beschadiging van 

de warmtewisselaar (meer dan 5 mm doorbuiging van het topprofiel) én ernstige 

beschadiging van de branderpakking (over een breedte van meer dan 4 cm). 

 

De metingen hebben geresulteerd in een contour van een smeltrisicogebied. Dit is 

gedefinieerd als combinaties van doorbuiging van het topprofiel en beschadigde 

branderpakking die een dusdanig grote lekkage van hete rookgassen tot gevolg 

hebben, dat de temperatuur van de isolatie aan de binnenzijde van de mantel 

oploopt tot 140C. Deze temperatuur is in de warmtebeelden van onderstaande 

figuur met een donkerrode kleur aangegeven. De contour van het smeltrisicogebied 

is met een oranje stippellijn weergegeven. De contour is indicatief, wat betekent dat 

er geen harde grens is tussen het gebied met en zonder smeltrisico. 
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Figuur 1:  Warmtebeelden bij combinaties van doorgebogen topprofiel van een B3M2.5 

warmtewisselaar en opzettelijk beschadigde V3-branderpakkingen. Ter vergelijking 

een foto van het betreffende deel van de mantel. Alle beelden hebben dezelfde 

temperatuurschaal van 20 tot 150°C. 

 

De veldretouren hebben maximaal een doorbuiging van 2-3 mm, terwijl 

V3-branderpakkingen ervan slechts in geringe mate zijn aangetast, maximaal over 

een breedte van 1-2 cm (en aanzienlijk minder diep dan in bovenstaande 

experimenten). Deze combinaties van schades (aan warmtewisselaars en 

V3-branderpakkingen) zijn in Figuur 1 indicatief aangegeven met een zwarte 

stippellijn.  

 

Het onderzoek toont aan dat er een aanzienlijke marge in beschadiging bestaat 

tussen enerzijds beschadigingen van veldretouren en anderzijds (opzettelijk 

aangebrachte) ernstige beschadigingen aan warmtewisselaar en branderpakking 

die tot smelt kunnen leiden. Voor brand zijn nog hogere temperaturen vereist dan 

voor smeltschade én een vonk of vlam voor de ontsteking van brandbare gassen. 

 

Tijdens testen met de opzettelijk beschadigde warmtewisselaars en pakkingen zijn 

de CO- en CO2 - concentraties in de mantel gemeten. De CO2 concentratie lag 
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 tussen 0.1 en 0.83%, wat aangeeft dat er inderdaad substantiële lekkage van 

rookgassen heeft plaatsgevonden. De gemeten CO-concentratie was echter laag, 

maximaal 5 ppm. 

 

Aanvullend onderzoek: tijdfactor beschadiging 

In geval een V1-brander wordt vervangen door een V3-brander en er geen 

rookgaslekkage is ten tijde van de vervanging, kan niet worden uitgesloten dat er 

naderhand alsnog een rookgaslekkage ontstaat. Onderzocht is onder welke 

omstandigheden zo’n lekkage kan ontstaan en of een eenmaal ontstane lekkage in 

de loop van de tijd kan toenemen tot een niveau dat er smeltschade of brand zou 

kunnen ontstaan. 

 

Hiervoor is het volgende faalscenario opgesteld. De beschikbare informatie wijst 

erop dat bij beschadigde warmtewisselaars van alle drie typen de zijwandpakking 

was aangetast. Door de lekkende zijwandpakking stromen er hete rookgassen 

tegen de branderpakking. Dat blijft zo indien een V1-branderset wordt vervangen 

door een V3-branderset. Hierdoor zal ook de nieuwe V3-branderpakking worden 

aangetast door de aanhoudende blootstelling aan hete rookgassen. Er ontstaat een 

initiële lekkage, waardoor de branderpakking verder wordt aangetast én het 

topprofiel van de warmtewisselaar thermisch wordt belast door de langsstromende 

hete rookgassen, waardoor dit (verder) doorbuigt. De kans op dit faalscenario is 

onderzocht. 

 

Uit beschikbare data van een door Nefit uitgevoerde duurtest, gecombineerd met 

(verouderingsdata) van het gebruikte branderpakkingsmateriaal (Viton) kan worden 

afgeleid dat bij zwaarbelaste toestellen zich een beschadiging van 1-2 cm 

aangetaste branderpakking en een extra doorbuiging van het topprofiel van de 

warmtewisselaar van 1 mm zou kunnen voordoen in een periode van ca. 4 jaar. Die 

situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien een tweejaarlijks onderhoud één 

keer wordt overgeslagen. 

 

Deze mate van aantasting van de branderpakking wordt bevestigd door informatie 

uit de veldretouren. Hierbij zijn enkel lichte aantastingen van V3-branderpakkingen 

over een breedte van 1-2 cm aangetroffen. Het betreft branderpakkingen die tot 

9 jaar in de praktijk zijn gebruikt. 

 

Uit een vergelijking met Figuur 1 die het smeltrisicogebied van beschadigingen 

weergeeft, concluderen TNO en Efectis dat bij deze mate van beschadigingen door 

veroudering het risico van CO-lekkage zeer laag is en de kans op smeltschade of 

brand zeer klein. 

 

Aanvullend onderzoek: branderklemmen 

De maximaal waargenomen temperatuur van de V3-branderklem (bij een opzettelijk 

ernstig beschadigde warmtewisselaar en branderpakking) is met 270°C nog steeds 

aanzienlijk lager dan de kritische waarde waarbij de branderklem zijn veerkracht 

verliest (ca. 400°C). Ook bij experimenten met opzettelijk losgemaakte 

branderklemmen zijn temperaturen van maximaal 135°C gemeten. 

 

Aanvullend onderzoek: smeltschades en V1-brandersets 

Er is onderzocht of in de praktijk voorkomende smeltschades gerelateerd kunnen 

worden aan karakteristieken van V1- of V3-brandersets. 
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 In de database van de ca. 1800 veldretouren staan 11 gevallen geregistreerd met 

smeltschade. In vier gevallen bleek de smeltschade beperkt tot een kleine 

beschadiging van de isolatie of een witte aanslag. TNO en Efectis hebben de 

overige zeven gevallen nader onderzocht. Van deze zeven gevallen zijn er twee 

waarbij de schade is toe te schrijven aan andere oorzaken dan lekkage bij de 

warmtewisselaar/branderdeksel. In de overige vijf gevallen was ofwel een V1-

brander gemonteerd of kon de smeltschade met een hoge mate van 

waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan een eerder vervangen V1-brander 

vanwege sporen van gesmolten isolatie op het branderdeksel, warmtewisselaar 

en/of branderklemmen. 

 

Om smeltschade bij V1-brandersets verder te onderzoeken zijn brandertesten 

uitgevoerd met een niet-beschadigde en een opzettelijk beschadigde 

warmtewisselaar, gecombineerd met een nieuwe en een beschadigde 

V1-branderset. Tijdens de brandertesten is, na stabilisatie van de condities, het 

frontpaneel steeds kortstondig verwijderd om warmtebeelden te maken van de 

binnenkant van de mantel, zie Figuur 2. 

 

 

Figuur 2:  Warmtebeelden bij testen met een B3M2.5 warmtewisselaar met V1-branderset 

 

Bij de eerdergenoemde gevallen met smeltschade die hoogstwaarschijnlijk is toe te 

schrijven aan een V1-branderset, valt op dat naast de isolatie van de zijkant ook die 

aan het dak van de mantel ernstig is aangetast. Dit schadepatroon is wel terug te 

vinden in de warmtebeelden bij een V1 brander (Figuur 2), maar niet in de 

warmtebeelden bij een V3-brander (Figuur 1). Het verschil is kwalitatief 

verklaarbaar doordat een V3-branderdeksel – in tegenstelling tot een V1-

branderdeksel - over het topprofiel van de warmtewisselaar valt, waardoor lekkende 

rookgassen naar beneden worden afgebogen. 

 

Uit deze bevindingen concludeert TNO dat smeltschades bij B3M toestellen, waarbij 

naast de isolatie van de zijkant ook die aan het dak van de mantel ernstig is 

aangetast, hoogstwaarschijnlijk door een eerder gemonteerde V1-brander zijn 

veroorzaakt, ook als het toestel op het moment van constatering van de schade met 

een V3-brander was uitgerust. 
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 Aanvullend onderzoek: installatie- of montagefouten 

Er is een aantal ‘extreme’ situaties onderzocht die los staan van de 

onderzoeksvragen en die alleen kunnen ontstaan ten gevolge van installatie- of 

montagefouten, zoals het niet aansluiten van de sifon of de condensbak. 

 

Aanvullend onderzoek: verspreiding van CO door de woning bij opzettelijk vergrote 

rookgasrecirculatie 

Voor het berekenen van de verspreiding van uit een toestel vrijkomend CO naar 

een woning, is het ventilatieprogramma COMIS gebruikt. Dit neemt in de praktijk 

voorkomende omstandigheden zoals onderdruk in de woning door ventilatie, 

windaanval etc. mee in de berekeningen. Echter, de gemeten CO-concentratie in 

de mantel bij de veldretouren was dusdanig laag, dat gebruik van COMIS op basis 

van die metingen niet zinvol was. 

 

Om evengoed de mate van CO-verspreiding in een woning te kunnen onderzoeken 

is de CO-lekkage naar de mantel opzettelijk vergroot door een afdichting van de 

rookgasafvoer deels weg te snijden. Dit vergroot de rookgasrecirculatie binnen de 

mantel en leidt tot een onvollediger verbranding en daarmee tot een verhoogde CO-

productie in de brander. De op die wijze kunstmatig verhoogde CO-lekkage naar de 

opstellingsruimte is gemeten als functie van de onderdruk in de opstellingsruime en 

bij verschillende thermische vermogens van het toestel (Figuur 3). De resultaten 

van deze metingen zijn vervolgens in het ventilatieprogramma COMIS ingevoerd. 

 

 

 
 

Figuur 3:  Gemeten CO-lekkage naar de opstellingsruimte bij een opzettelijk beschadigde 

afdichting (inzet) als functie van de onderdruk van de opstellingsruimte en bij 

verschillende ketelvermogens. 

 

Het verloop van de lijnen van CO-lekkage kon kwalitatief goed worden verklaard 

met een elektrisch equivalent model van het toestel en de opstellingsruimte. Bij een 

vermogen van 33 kW lekt er bij 100 Pa onderdruk in de opstellingsruimte ca. 13 mg 

CO per minuut uit de mantel naar de opstellingsruimte. Bij lagere vermogens van 

30 kW en 24 kW neemt de CO-lekkage naar de opstellingsruimte toe tot ca. 18 

mg/min. Dit wordt veroorzaakt door de lagere onderdruk in de mantel doordat de 

ventilator in het toestel bij lagere vermogens minder lucht aanzuigt. 
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 Bij nog lagere vermogens (16 kW, 12 kW en 10 kW) neemt de CO-concentratie in 

de rookgassen af door vollediger verbranding. Daardoor lekt er ook minder CO uit 

de lekke afdichting naar de mantel (en vervolgens naar de opstellingsruimte). Wel 

draait de ventilator in het toestel bij lagere vermogens minder hard en is de 

onderdruk in de mantel daardoor lager. Er zal daarom al bij lagere onderdrukken in 

de opstellingsruimte CO uit de mantel naar buiten lekken. 

 

In de COMIS-berekeningen zijn twee woningtypes onderzocht, een 

ééngezins(tussen)woning en een appartement. Beide woningtypes vormen samen 

een groot deel van het Nederlandse woningbestand. Bij deze woningen zijn 25 

combinaties onderzocht van luchtdichtheid van de woning, gebruik van 

ventilatieroosters, stand van het ventilatiesysteem (laag, midden, hoog), afzuiging 

van de zolder bij de ééngezinswoning, muur- of dakdoorvoer van de rookgasafvoer, 

lekkage van de mantel en open of gesloten deuren van de slaapkamers. Deze 

scenario’s vormen een breed beeld van in de praktijk voorkomende 

omstandigheden. 

 

De woningen zijn voor een heel stookseizoen doorgerekend (van medio oktober tot 

medio april), waarbij van uur tot uur de buitentemperatuur, windsnelheid en 

windrichting uit een representatieve weerfile zijn gelezen. 

 

Voor de thermische vraag van het toestel is een eenvoudig model opgesteld, dat 

van uur tot uur het vermogen van het toestel bepaalt voor warm tapwaterproductie 

en voor ruimteverwarming. Voor de ééngezinswoning komt het gasverbruik uit op 

ca. 2700 m3 per jaar, voor het appartement op ca. 1450 m3 per jaar. 

 

Er zijn in Nederland geen wettelijk vastgestelde grenzen voor CO-concentraties in 

de binnenlucht, ook niet bij gebruik van een geiser of ander open toestel. Bij gebrek 

aan een wettelijk kader worden in dit rapport de richtlijnen van de WHO gehanteerd 

(WHO, 2010). Hierin zijn maximale waarden opgenomen voor 15 minuten 

gemiddelde (87 ppm), 1-uurs gemiddelde (30 ppm), 8-uurs gemiddelde (9 ppm) en 

24-uurs gemiddelde (6 ppm) CO-concentraties5. Bij deze waarden is rekening 

gehouden met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen of personen met 

coronaire hartziekten. 

 

De COMIS berekeningen tonen aan dat alle gemiddelden, die zijn berekend op 

basis van een opzettelijk beschadigde afdichting, meer dan een factor 4 onder de 

richtlijnen van de WHO liggen. 

 

Zoals eerder besproken, is de CO concentratie in de mantel van beschadigde 

veldretouren met een V3-brander (en met intacte afdichtringen) minder dan 1 ppm. 

Indicatieve berekeningen geven aan dat in dat geval de CO-lekkage naar de 

opstellingsruimte twee ordes van grootte lager is dan bij een toestel met een 

beschadigde afdichting. Daarmee zijn ook de CO-concentraties in de woning twee 

ordes van grootte lager dan de door COMIS berekende waarden en liggen dus 

twee tot drie ordes van grootte onder de WHO-normen. 

 
  

                                                      
5 De WHO-waarden worden gegeven in mg/m3. 1 mg/m3 komt overeen met 10-6 (mg naar kg)/ 1.15 

(soortelijke massa CO bij 25°C en 1 atm. in kg/m3) x 106 (van m3 CO per m3 naar ppm) 
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 Aanvullend onderzoek: ‘in situ’-metingen 

Voor een vergelijking met de praktijk zijn in-situ metingen van CO-concentraties in 

een woning uitgevoerd. In de mantel van het toestel, eveneens een Topline model, 

werd lokaal nabij de warmtewisselaar een CO-concentratie van enkele ppm 

gemeten. Indien was gemeten op de positie als in de labtesten (bij de 

luchtaanzuigbuis) was ook hier een CO concentratie van minder dan 1 ppm 

gemeten. 

 

Vervolgens is bij dit toestel dezelfde opzettelijk beschadigde afdichtingring bij het 

rookgasafvoerkanaal gebruikt als bij de labtesten (waarvan de resultaten als invoer 

voor COMIS dienden). Op verschillende manieren is getracht om een lekkage van 

CO naar de woning te verkrijgen. De woning is m.b.v. een ventilator in de voordeur 

op onderdruk gebracht en het ventilatiesysteem is in diverse standen gezet om te 

proberen een overdruk in de mantel te realiseren ten opzichte van de woning. 

Uiteindelijk is het wel gelukt om op gecontroleerde wijze de concentraties CO 

binnen de mantel te verhogen, maar niet om CO in de woning te meten. De 

resultaten bevestigen de bevinding uit de COMIS berekeningen dat zelfs bij 

gecontroleerd verhoogde CO-concentraties in de mantel, het moeilijk is om 

omstandigheden te vinden waarbij er meetbare hoeveelheden CO uit de mantel 

naar de woning lekken. 

 

Conclusies aanvullend onderzoek en beantwoording van de twee hoofdvragen 

TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de woning bij in de praktijk 

opgestelde Topline toestellen met een B3M-warmtewisselaar en met een 

vervangende V3-brander daarom zeer laag. 

 

TNO en Efectis achten de kans op brand bij in de praktijk opgestelde Topline 

toestellen met een B3M-warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander zeer 

klein. Voorwaarde is dat de voorschriften van Nefit met betrekking tot periodiek 

onderhoud in acht worden genomen. Hieronder valt een controle op het goed 

vastzetten van de branderklemmen. 

 

In de loop van 4 jaar raken het topprofiel van de warmtewisselaar en de 

branderpakking aanzienlijk minder beschadigd dan tot het niveau waarop er 

smeltschade kan ontstaan, of waarop er meetbare CO-concentraties (maximaal 5 

ppm) in de mantel worden gemeten. 

 

TNO en Efectis achten de kans dat het verlies van veerkracht van de branderklem 

door blootstelling aan hete rookgassen, de oorzaak is van ernstige rookgaslekkage 

bij B3M-warmtewisselaars met een V3-brander daarom zeer klein. 

 

Uit de COMIS simulaties blijkt dat zelfs bij een beschadigde afdichting van de 

rookgasafvoer alle gemiddelde waarden van de CO-concentratie meer dan een 

factor 4 onder de richtlijnen van de WHO liggen. Indicatieve berekeningen op basis 

van deze simulaties bevestigen de bevinding dat het risico van verspreiding van CO 

naar de opstellingsruimte of naar de woning bij B3M wisselaars met een V3-brander 

(en een niet-beschadigde afdichting) zeer laag is. 
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 Aanbevelingen 

Tot slot leiden de bevindingen tot een aantal aanbevelingen. Algemene 

aanbevelingen zijn: 

 

• Gebruikers dienen periodiek onderhoud te laten uitvoeren, conform de 

aanbevelingen van fabrikanten. 

 

• Ernstige installatiefouten kunnen tot onveilige situaties leiden. Dit geldt voor alle 

merken toestellen. In aanvulling op in gang gezette wetgeving wordt 

aanbevolen om een steekproefprogramma op te zetten, om na te gaan of 

onderhoud goed is uitgevoerd conform voorschrift van fabrikanten. 

 

• In een aantal experimenten met opzettelijk gecreëerde rookgaslekkage kwam 

het voor dat het toestel dusdanig slecht functioneerde dat het na enige tijd 

afschakelde. Echter, na het afschakelen verdween ook de verstoring door 

rookgaslekkage en herstelde zich een situatie waarbij het toestel opnieuw kon 

opstarten. Vervolgens herhaalde zich het patroon van opstarten en afschakelen 

en werd het toetel niet vergrendeld. Aanbevolen wordt om kritisch te kijken naar 

de voorwaarden voor een vergrendeling van het toestel, opdat een installateur 

kan beoordelen of er van een gevaarlijke situatie sprake was. Dit geldt in 

principe voor alle merken toestellen. 

 

Aanbevelingen specifiek voor Nefit zijn de volgende: 

 

• In een steekproefprogramma zoals hierboven genoemd wordt specifiek voor 

Nefit aanbevolen om in de praktijk na te gaan of bij vervanging van een V1- 

door een V3-brander door installateurs daadwerkelijk wordt gecontroleerd op 

lekkage van rookgassen, zoals benoemd in het Nefit onderhoudsvoorschrift, en 

of er niet (goed) vastzittende branderklemmen worden aangetroffen 
 

• Voor een betere diagnose van schadegevallen van Nefit toestellen wordt 

aanbevolen om op het moment van vervanging van een V1- door een V3-

brander de datum, het aantal branderuren en eventuele smeltschade aan de 

isolatie te registreren. 

 

• Zoals ook bij Nefit bekend, heeft een V1-brander, met name in combinatie met 

B3M2.5 warmtewisselaar, een verhoogde kans op smeltschade of zelfs brand 

door de constructie van het branderdeksel, de branderpakking en 

branderklemmen. Aanbevolen wordt om bezitters van een V1-brander, ook 

degenen zonder onderhoudscontract, actief op te sporen en hen een 

vervangende V3-branderset aan te bieden. 
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 1 Inleiding 

Nefit heeft TNO gevraagd de veiligheidsrisico’s te onderzoeken van de Nefit Topline 

CV-ketels, gefabriceerd in de periode van 2006 tot en met 2009. Bij deze toestellen 

zijn er problemen geconstateerd die kunnen leiden tot lekkage van rookgassen. 

Hierbij gaat het om twee onderdelen: de warmtewisselaar en de branderset. 

 

De warmtewisselaar is van het type B3M met een thermisch vermogen van ca. 30 

kW. Gebleken is dat de bovenkant (het topprofiel) van de warmtewisselaar enkele 

millimeters kan doorbuigen. Hierdoor sluit de warmtewisselaar niet meer goed aan 

op de erboven geplaatste branderset, waardoor er rookgas uit de warmtewisselaar 

naar de omringende mantel kan ontsnappen. 

 

Er zijn drie constructietypen warmtewisselaar in omloop, namelijk: 

1. de eerste versie met een topprofiel van 2.5 mm dik (B3M2.5), 

2. een verbeterde versie met een topprofiel van 6 mm dik (B3M6) en  

3. een nogmaals verbeterde versie met een zogenoemd ‘heat shield’ (B3M6hs). 

 

De branderset is door middel van klemmen bovenop de warmtewisselaar bevestigd. 

Vanwege problemen van rookgaslekkage is de V1- branderset vanaf eind 2009 

vervangen door een V3-versie6. Vanaf februari 2017 is Nefit bezig alle nog 

aanwezige V1-brandersets van in gebruik zijnde toestellen preventief te vervangen 

door een V3-branderset. 

 

Begin 2018 ontstond een discussie over de vraag of de veiligheidsmaatregelen die 

Nefit in afstemming met de NVWA voor deze toestellen heeft genomen, afdoende 

zijn. Specifiek is de vraag of het risico van CO-uittreding en of de kans op brand 

door lekkende rookgassen voldoende laag is als bij de oorspronkelijke 

warmtewisselaars de V1- branderset wordt vervangen door een V3-branderset.  

Het onderzoek richt zich daarom op de drie bovengenoemde typen wisselaars in 

combinatie met een V3-branderset. 

 

Het onderzoek zal een antwoord moeten geven op de twee door Nefit gestelde 

hoofdvragen: 

 
1. Bestaat de mogelijkheid van uittreding van CO vanuit het toestel naar de 

opstellingsruimte en zo ja, onder welke omstandigheden kan CO-lekkage 
zich voordoen? 

2. Bestaat de mogelijkheid tot brand met de beschreven constructie-typen en 
zo ja, onder welke omstandigheden kan deze mogelijkheid zich voordoen? 

 

Bij elk van de hoofdvragen is een aantal deelvragen geformuleerd, weergegeven in 

Bijlage 1. 

1.1 Werking van het Topline toestel en gebruikte terminologie 

De Nefit Topline is een gesloten toestel met geforceerde toevoer van 

verbrandingslucht en afvoer van rookgas. De plaatstalen mantel wordt gesloten met 

                                                      
6 Er zijn korte tijd tussenversies geproduceerd tussen de V1 en V3-versies. In het vervolg van het 

rapport worden ook de tussenversies ‘V1’ genoemd. 
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 een kunststof frontpaneel. De door de ventilator aangezogen verbrandingslucht 

stroomt via de mantel naar de luchtaanzuigbuis. Daardoor staat de mantel 

gewoonlijk op onderdruk ten opzichte van de opstellingsruimte. 

 

Na de luchtaanzuigbuis wordt aardgas bij de lucht gemengd en wordt het 

gas/luchtmengsel naar de brander geblazen.  

 

De aluminium warmtewisselaar die de hete rookgassen afkoelt en de warmte 

afgeeft aan het CV-water, fungeert ook als verbrandingsruimte. De brander, die 

tevens de functie van verdeelplaat heeft, en de branderpakking worden door het 

branderdeksel met de branderklemmen op de warmtewisselaar vastgezet. De vlam 

is naar beneden gericht. Water dat condenseert als de rookgassen afkoelen in de 

warmtewisselaar, stroomt naar bedeneden en wordt via de condensbak en de sifon 

afgevoerd. 

 

De rookgassen worden door de rookgasafvoerbuis naar buiten afgevoerd. De 

meest relevante componenten staan benoemd in Figuur 4. 

 

 

 

Figuur 4:  Topline toestel met onderdelen. 

1.2 Geschiedenis van het Topline toestel 

De combinatie van warmtewisselaar en branderset (bestaande uit brander, 

branderpakking en branderdeksel) is een aantal keren gemodificeerd. De 

onderdelen staan benoemd in Figuur 5. 

 

1 mantel 

2 frontpaneel 

3 ventilator 

4 luchtaanzuigbuis 

5 branderdeksel 

6 warmtewisselaar 

7 luchtinlaat 

8 rookgasafvoer 
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Figuur 5:  Onderdelen van een B3M warmtewisselaar en V3-branderset 

 

Warmtewisselaar 

In februari 2009 is de nok op de warmtewisselaar waarachter de branderklem 

vastklikt, afgeschuind om te voorkomen dat deze bij onzorgvuldig sluiten losschiet. 

Ook is de vlakheidsspecificatie van het topprofiel aangescherpt van 1 mm naar 0.4 

mm. 

 

In Oktober 2009 is het topprofiel van de warmtewisselaar verdikt van 2,5 mm 

(‘B3M2.5’ warmtewisselaar) naar 6 mm (‘B3M6’ warmtewisselaar). In februari 2013 

zijn daar nog ondersteuningsnokken van de zijwand, geïllustreerd in Figuur 6, aan 

toegevoegd (‘B3M6hs’ warmtewisselaar). Voornaamste doel hiervan is de 

vrijkomende warmte makkelijker af te voeren van het topprofiel naar het CV-water 

in de warmtewisselaar. 

5 branderdeksel 

6 warmtewisselaar 

 

9 branderklem 

10 brander 

11 branderpakking 

12 topprofiel 

 

17 aandrukveer 
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Figuur 6: Ondersteuningsnokken onder het topprofiel van de warmtewisselaar. 

 

Branderset 

In Februari 2009 is een split pen toegevoegd aan de branderklem waarmee het 

branderdeksel op de warmtewisselaar wordt vastgezet. 

 

Vanaf eind 2009 is de V1-branderset vervangen door een V3-branderset. In de V3-

versie is de branderpakking geïntegreerd met de brander zodat de pakking niet 

meer scheef gemonteerd kan worden t.o.v. de brander. Het V3-branderdeksel is 

verbreed en valt in zijn geheel over de warmtewisselaar. Ook is er een aandrukveer 

(nr. 17 in Figuur 5) gemonteerd die er voor moet zorgen dat de branderklem goed 

wordt vastgezet. 

 

Sinds 2009 is als ‘spare part’ enkel de complete V3 branderset beschikbaar, 

weergegeven in Figuur 7. Bij vervanging van (onderdelen van) een V1-branderset 

wordt vanaf die datum dus een complete V3-brandersets geïnstalleerd. 

 

 

Figuur 7:  V3-branderset ter vervanging van V1 branderset 

 

Vervanging van V1-branderset/warmtewisselaar/toestel 

Vanaf februari 2017 is Nefit bezig alle nog aanwezige V1-brandersets van in 

gebruik zijnde toestellen preventief te vervangen door de V3-branderset. 

 

Daarnaast laat Nefit bij geconstateerde lekkage van rookgassen (door condensatie 

van waterdamp uit de rookgassen op een spiegeltje nabij de lekkage) de 

warmtewisselaar vervangen. 

 

Tenslotte biedt Nefit eigenaren van een ketel met een B3M2.5 warmtewisselaar aan 

om deze met korting te laten vervangen door een nieuw type ketel (Proline/ 

Trendline / 900i) in de zogenoemde ‘Nefit Topline inruiloptie 2018’. De oude 
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 toestellen, de zogenaamde veldretouren, zijn aan Nefit geretourneerd en 

opgeslagen voor onderzoek. 

1.3 Aanpak 

In dit rapport is een getrapte aanpak gevolgd. 

 

Risico op CO-uittreding en brand bij de veldretouren 

Nefit had ten tijde van de opdracht aan TNO ca. 1800 veldretouren in haar magazijn 

verzameld. Hieruit heeft TNO 45 warmtewisselaars geselecteerd voor onderzoek. 

De toestellen zijn aan brandertesten onderworpen, waarbij onder meer de CO-

concentratie in de mantel is gemeten. Ook zijn temperaturen aan de binnenkant van 

de mantel gemeten om de kans op brand na te gaan.  

 

Veiligheidsmarge onderzoek 

Om de robuustheid en toepasbaarheid van de gevonden resultaten te vergroten is 

onderzocht in welke mate de doorbuiging van warmtewisselaars en beschadigingen 

aan de branderpakkingen (afdichtingen), moeten verergeren om te leiden tot 

substantiële CO-lekkage of kans op smeltschade. Hiertoe zijn er testen uitgevoerd 

met warmtewisselaars en V3-branders die in het kader van het onderzoek 

opzettelijk zeer ernstig werden beschadigd. 

 

Ook zijn er ook testen uitgevoerd met opzettelijk beschadigde toestellen met V1-

branders ter vergelijking met de testen met opzettelijk beschadigde toestellen met 

V3-branders. 

 

Installatie- of montagefouten 

Tenslotte is een aantal ‘extreme’ situaties onderzocht die los staan van de 

onderzoeksvragen en die alleen kunnen ontstaan ten gevolge van installatie- of 

montagefouten, zoals het niet aansluiten van de sifon of de condensbak. 

 

Verspreiding van CO door de woning 

Voor het berekenen van de verspreiding van uit een toestel vrijkomend CO door 

een woning, onder in de praktijk voorkomende omstandigheden (onderdruk door 

ventilatie, windaanval etc.) zijn dynamische simulaties met het ventilatieprogramma 

COMIS7 uitgevoerd. 

 

Tot slot zijn ter duiding van de berekende resultaten, in situ metingen in een woning 

uitgevoerd. 

1.4 Kansen op en risico’s van gebeurtenissen 

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen kansen en risico’s. 

 

Met kans wordt bedoeld de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis, 

bijvoorbeeld de kans op (substantiële) CO-lekkage of de kans op smeltschade of 

brand. Kansen zijn in dit rapport vastgesteld op basis van uitgevoerde 

                                                      
7 COMIS is ontwikkeld door samenwerking van verschillende internationale onderzoeksinstituten, 

zoals Lawrence Berkely National Laboratory US, Frauenhofer Institut en TNO. Het is in diverse 

onderzoeksprojecten gevalideerd. 
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 experimenten en bij TNO en Efectis aanwezige expertise. Ze worden kwalitatief 

aangegeven als ‘zeer klein’, ‘klein’ of ‘groot’. 

 

Het risico van een gebeurtenis is het product van kans en effect. Soms kan beter 

gesproken worden van een risico dan een kans, bijvoorbeeld bij de verspreiding 

van CO door een woning. Omdat het effect van CO-concentraties in de woning op 

de gezondheid van de bewoner bekend is, is het beter om zowel de kans op CO 

verspreiding naar de woning als het effect daarvan op de gezondheid van 

bewoners mee te nemen. Hier spreken we dus van het risico op CO-verspreiding. 

 

Bij smelt- of brandgevaar beperkt het rapport zich tot kansen. Het effect van smelt- 

of brandgevaar is immers veel moeilijker te kwantificeren. Een ketelbrand kan zich 

beperken tot de opstellingsruimte, maar het is ook mogelijk dat het hele huis 

afbrandt. De factoren die het effect van een ketelbrand bepalen (w.o. 

karakteristieken van de opstellingsruimte) zijn niet onderzocht in dit rapport. 

 

Ook de risico’s zijn in dit rapport vastgesteld op basis van uitgevoerde 

experimenten en bij TNO en Efectis aanwezige expertise. Ze worden kwalitatief 

aangegeven als ‘zeer laag’, ‘laag’ of ‘hoog’. 
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 2 Risico van CO-uittreding 

Vanaf februari 2018 heeft Nefit aan haar geretourneerde toestellen in een magazijn 

de bewaard, de zogenoemde ‘veldretouren’. Ten tijde van de opdracht aan TNO 

waren dit 1787 toestellen Hieruit heeft TNO 45 warmtewisselaars geselecteerd voor 

onderzoek. 

2.1.1 Selectie 45 veldretouren 

De 1787 toestellen zijn ofwel door de afdeling Logistiek van Nefit (1578 stuks) of 

door de afdeling R&D van Nefit (209 stuks) beoordeeld. Door die laatste zijn een 

aantal extra beoordelingen gedaan, zoals een meting van de lekkage van de 

warmtewisselaar bij een vaste overdruk van 50 Pa. De beschikbare data van de 

veldretouren is door Nefit aan TNO beschikbaar gesteld. 

 

Eén van de beoordelingscriteria was een classificatie in A, B of C als volgt: 

- ‘C’=aantasting branderpakking of aantasting isolatie mantel, 

- ‘B’= doorbuiging warmtewisselaar > 2mm én niet ‘C’, 

- ‘A’= niet ‘B’ én niet ‘C’ 

 

Van de 1787 toestellen kregen er 1751 de classificatie ‘A’, 9 de classificatie ‘B’ en 

26 de classificatie ‘C’. Eén toestel heeft geen classificatie gekregen. 

 

Bij de selectie van de 45 door TNO te onderzoeken warmtewisselaars zijn 15 

warmtewisselaars van elk constructietype B3M2.5, B3M6, B3M6hs gekozen. 

 

Daarbij is geselecteerd uit twee groepen. De eerste groep bestond uit 209 door 

Nefit R&D beoordeelde warmtewisselaars (de ‘R&D’ groep) en de andere groep 

bestond uit de overige 1578 veldretouren. De helft van de warmtewisselaars is 

geselecteerd uit de ‘R&D’-groep en de andere helft uit de andere groep. 

 

Uit elke groep zijn op aselecte wijze 7 á 8 warmtewisselaars van elk type 

geselecteerd 8. Daarnaast zijn er handmatig voor het type B3M2.5 twee exemplaren 

met classificatie ‘B’ en twee exemplaren met classificatie ‘C’ geselecteerd. Voor 

types B3M6 en B3M6hs zijn die er niet: alle 171 warmtewisselaars B3M6 en 

B3M6hs die een classificatie hebben gekregen, hebben classificatie ‘A’ gekregen. 

 

De lijst met de 45 door TNO geselecteerde warmtewisselaars is een aantal keren 

licht aangepast omdat warmtewisselaars van een verkeerd type (B3L van 45 kW) of 

verkeerd bouwjaar (na 2009) waren. De definitieve lijst is opgenomen is Bijlage 2. 

 

De door TNO geselecteerde warmtewisselaars zijn aan TNO opgestuurd, 

zie Figuur 8. 

 

                                                      
8 Elke warmtewisselaar uit de twee groepen kreeg een aselect getal toebedeeld tussen 0 en 1 en 

er is per type warmtewisselaar en per groep een drempel (ook tussen 0 en 1) ingesteld, zodanig 

dat er per groep en per type 7 á 8 warmtewisselaars met aselect getal boven de drempel 

resteerden. 
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Figuur 8: De geselecteerde warmtewisselaars in het MEC lab van TNO 

 

Tijdens de brandertesten bleek het niet mogelijk om één warmtewisselaar uit de 

R&D groep (nr. 41) te testen vanwege een waterzijdig lek. De verzameling is 

aangevuld met een extra warmtewisselaar, nr. 53, zodat er toch 45 

warmtewisselaars zijn getest. Warmtewisselaar 53 is de warmtewisselaar met de 

grootste doorbuiging uit de R&D groep. 

 

2.1.2 Representativiteit van de geselecteerde warmtewisselaars 

Op basis van bekende gegevens van wisselaars, zoals gemeten lekkage en 

doorbuiging is onderzocht hoe de staat van de warmtewisselaars van de 45 

geselecteerde toestellen zich verhoudt tot de staat van de veldretouren. 

 

Door Nefit gemeten luchtlek 

Zoals vermeld, is (ongeveer) de helft van alle wisselaars geselecteerd uit ‘R&D’-

groep. In Figuur 9 is het luchtlek van de 209 door Nefit R&D gemeten 

warmtewisselaars en het luchtlek van de 24 daaruit geselecteerde 

warmtewisselaars weergegeven. Het blijkt dat range van de lekkages van de 24 

geselecteerde warmtewisselaars min of meer overeenkomt met de range van alle 

209 gemeten lekkages. B3M2,5 warmtewisselaars met een klein lek komen relatief 

weinig voor in de geselecteerde warmtewisselaars. 

 

  

Figuur 9: Vergelijking tussen de lekkage van alle door Nefit R&D gemeten warmtewisselaars en de 

lekkage van de 24 geselecteerde warmtewisselaars, per type warmtewisselaar. 
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Deze lekkage zegt echter niet alles over de staat van de warmtewisselaar en 

branderset omdat ook de lek van andere onderdelen meespeelt in de lekkage zoals 

die door Nefit is gemeten. 

 

Door Nefit gemeten doorbuiging 

De doorbuiging van het topprofiel wordt gezien als een belangrijke maat voor de 

staat van de warmtewisselaar. De staat van de branderset is in deze niet relevant 

omdat vanwege de V1-vervangingsactie enkel combinaties van warmtewisselaars 

met een niet-beschadigde V3-branderset zijn getest. 

 

De doorbuiging van het topprofiel van de 209 warmtewisselaars uit de R&D-groep 

van veldretouren is gemeten door Nefit. De meesten daarvan (184) zijn van het 

type B3M2.5. De doorbuiging van beide andere typen B3M6 en B3M6hs) was 

aanzienlijk minder (1 keer 0.9 mm, de rest < 0.5 mm). 

 

De doorbuiging van de 1408 B3M2.5 warmtewisselaars uit de andere groep is door 

de afdeling Logistiek van Nefit kwalitatief beoordeeld in 4 categorieën. De 

doorbuiging van de B3M2.5 warmtewisselaars is weergegeven in Figuur 10. 

 

  

Figuur 10: Doorbuiging van het topprofiel van B3M2.5 uit de veldretouren, gemeten door de 

afdeling R&D van Nefit (links) en door de afdeling Logistiek van Nefit (rechts). 

 

Zoals te zien in Figuur 10 is de meest voorkomende doorbuiging die tussen 1 en 

1.5 mm9. Ter vergelijking is de doorbuiging van de (uiteindelijk) 17 door TNO 

geteste B3M2.5 wisselaars weergegeven in Figuur 11. 

 

  

Figuur 11: Doorbuiging van het topprofiel van de 17 door TNO geteste B3M2.5 warmtewisselaars 

 

                                                      
9 De R&D groep bevat 2 wisselaars met doorbuiging >2mm, de andere groep bevat er 9, samen 

11 stuks. Zoals vermeld waren er 9 warmtewisselaars met classificatie ‘B’ (>2mm), maar er waren 

ook 2 warmtewisselaars met classificatie ‘C’ die eveneens een doorbuiging van >2 mm hadden. 
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 Aangenomen dat de doorbuiging van het topprofiel een maat is voor de staat van 

de warmtewisselaar, blijken de door TNO geselecteerde 45 warmtewisselaars een 

goede afspiegeling van de staat van de warmtewisselaars van de veldretouren. 

Daarbij moet worden bedacht dat naast lekkage van rookgassen langs het 

topprofiel ook lekkage door een beschadigde zijwandpakking een rol kan spelen. 

 

Er is een kans dat er in de praktijk toestellen staan opgesteld waarvan de 

doorbuiging van het topprofiel nog groter is dat van de geselecteerde toestellen. 

Om die reden zijn er hoofdstuk 4 aanvullende testen gedaan met (onder andere) 

opzettelijk vergrote doorbuigingen. 

2.2 Metingen luchtdichtheid warmtewisselaars uit veldretouren 

Met behulp van perslucht is elk van de 45 warmtewisselaars op overdruk gebracht 

tot 200 Pa 10 . Hiervoor is een speciaal gefabriceerd deksel gebruikt met een 

persluchtaansluiting, zie Figuur 12. 

 

Voor een aantal drukverschillen is het luchtdebiet gemeten dat nodig is voor het 

handhaven van het drukverschil. Het luchtdebiet  is vervolgens tegen het 

drukverschil p uitgezet. Omdat de relatie van de vorm is: 

 

 = C p n                      [1] 

 

met n de polytrope coëfficiënt en C een evenredigheidsconstante, zal de grafiek op 

dubbel-logaritmisch papier een rechte lijn zijn, zoals de meting in Figuur 12 

illustreert. 

 

  

Figuur 12: Warmtewisselaar met persluchtaansluiting (links) en verband tussen debiet en 

drukverschil bij warmtewisselaar nr. 12 (rechts) 

 

Hieruit is het equivalent lekoppervlak voor de betreffende warmtewisselaar bepaald 

volgens: 

 

Ae = C·ρ½  ·2n.                    [2] 

 

                                                      
10 Met het elektrisch equivalent model (Bijlage 4) is berekend dat er in de brander/warmtewisselaar 

een overdruk kan ontstaan tot ca. 200 Pa. 
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 Met ρ de soortelijke massa van lucht. De resultaten voor de 45 warmtewisselaars 

zijn weergegeven in Figuur 13. De drie meest lekke warmtewisselaars blijken 

warmtewisselaars nr. 42, 12 en 44. 

 

 

Figuur 13: :  Met perslucht gemeten equivalent lekoppervlak van de 45 warmtewisselaars. De drie 

typen warmtewisselaars zijn in verschillende kleuren weergegeven. 

 

In Figuur 13 is te zien dat warmtewisselaars van het type B3M2.5 het grootste 

lekoppervlak hebben, warmtewisselaars van het type B3M6 typisch een twee keer 

zo klein lekoppervlak hebben en warmtewisselaars van het type B3M6hs, op een 

enkel geval na, een zeer klein lekoppervlak hebben. 

 

De meting van de lekkage verschilt van de meting door Nefit omdat in de TNO 

meting enkel de lekdichtheid van de warmtewisselaar is gemeten. 

2.3 Metingen luchtdichtheid mantel 

De lekkage van rookgassen van de mantel naar de opstellingsruimte wordt mede 

bepaald door de luchtdichtheid van de mantel. Dit is een plaatstalen omkasting met 

een kunststof frontpaneel van ABS. 

 

In de omkasting is een aantal doorvoeren aangebracht voor gas- en waterleidingen, 

elektriciteitskabels en een concentrische luchttoevoer/rookgasafvoerbuis. 

 

Er zijn door Nefit drie omkastingen aan TNO geleverd. Twee daarvan zijn in de 

meetopstellingen en ingebouwd (Figuur 18). De derde is gebruikt voor het uitvoeren 

van de lektesten, in combinatie met verschillende frontpanelen. Een deel van de 

frontpanelen (geproduceerd tot 2009) heeft een smalle rubberen afdichtingsstrip 

(met een lip), latere frontpanelen hebben een holle, brede afdichtingsstrip. 

Uiteindelijk zijn ook de in de meetopstellingen ingebouwde omkastingen nr. 1 en 2 

met bijbehorend frontpaneel getest. 
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 De lekkage van de mantel is met perslucht gemeten op dezelfde wijze als bij het 

bepalen van de luchtdichtheid van de warmtewisselaars. Hoewel de mantel meestal 

op onderdruk staat t.o.v. de opstellingsruimte, is de lekkage bepaald door een 

overdruk te creëren in de mantel. Dit is immers de situatie waarin er CO kan lekken 

naar de opstellingsruimte. 

 

De opstelling voor het meten van de luchtdichtheid is weergegeven in Figuur 14. De 

resultaten van de lektesten staan in Figuur 15. 

 

 

Figuur 14: Opstelling voor het meten van de luchtdichtheid van de mantel, met links de aluminium 

omkasting zonder frontpaneel. Het debiet is gemeten met een gasmeter. 

 

 

Figuur 15:  Met perslucht gemeten equivalent lekoppervlak in cm2 van omkasting nr. 3 met een 

aantal frontpanelen. De oranje balken geven de resultaten waarbij de onderste 

aansluiting van het frontpaneel op de omkasting met tape is afgeplakt. Frontpaneel 1 

is ook gemeten met omkasting nr. 1 ‘1(omk1)’ en frontpaneel 2 is enkel gemeten met 

omkasting nr. 2 ‘2(omk2)’. 
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 Het blijkt dat het lekoppervlak nogal varieert. Over het algemeen sluiten de 

frontpanelen met brede afdichtingsstrip beter af dan die met smalle strippen. 

 

Tijdens de testen is met rookpijpjes vastgesteld dat de grootste lekkage zich ter 

plaatse van de onderste aansluiting van het frontpaneel op het bedieningspaneel 

bevond, zoals geïllustreerd in Figuur 16. Om aan te tonen dat de lekkage 

grotendeels door de aansluiting wordt veroorzaakt, is de aansluiting in een aantal 

testen met tape afgeplakt, zie de oranje balken in Figuur 15. 

 

 

Figuur 16:  Opsporen van de locatie van de lekkage van de mantel met rookpijpjes bij overdruk in 

de mantel. 

De norm NEN-EN-15502-1 geeft een toegestane lekkage van 3 m3/uur bij een 

drukverschil van 50 Pa), wat neerkomt op een equivalent oppervlak van ca. 

0.4 cm2, lager dan de gemeten waarden. 

 

Deze opening verandert als aan de buitenkant tegen het frontpaneel wordt gedrukt 

en kan dus gevoelig zijn voor drukverschillen tussen de mantel en de 

opstellingsruimte. Ook kan de opening veranderen tijdens bedrijf door uitzetting 

t.g.v. het opwarmen van het toestel. 

 

Het equivalent lekoppervlak is daarom ook tijdens brandertesten (paragraaf 7.1) 

bepaald uit de verhouding van de CO-concentratie in de mantel en in de 

opstellingsruimte en het verversingsdebiet van de opstellingsruimte (zie Bijlage 7). 

 

Hieruit blijkt dat het equivalent lekoppervlak ca. 1 cm2 bedraagt en dat de grootte 

ervan nauwelijks afhangt van de onderdruk van de opstellingsruimte. Deze waarde 

is als invoer voor de COMIS berekeningen gebruikt (hoofdstuk 7). 
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 2.4 Meetopstelling brandertesten 

Voor de brandertesten zijn er zijn twee meetopstellingen bij TNO gebouwd. Een 

schema van de meetopstellingen  met de belangrijkste gemeten parameters is 

weergegeven in Figuur 17. Een foto van beide opstellingen is te zien in Figuur 18. 

 

 

Figuur 17:  Schema van de TNO meetopstellingen  voor het uitvoeren van de brandertesten met 

de belangrijkste gemeten parameters 
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Figuur 18:  Foto van beide TNO meetopstellingen voor het uitvoeren van de brandertesten. Te 

zien zijn de (lege) plaatstalen omkastingen die in de grotere houten dozen 

(opstellingsruimten) zijn geplaatst. 

 

Elk van de meetopstellingen bestaat uit een afsluitbare houten doos, waar een 

toestel met daarin een te testen warmtewisselaar is geplaatst. De houten doos 

fungeert als opstellingsruimte die ten opzichte van de omgeving (de hal van het lab) 

op onderdruk of overdruk kan worden gebracht om in de praktijk optredende 

drukverschillen tussen woning en toestel na te bootsen. 

 

Het luchttoevoer/rookgasafvoerkanaal is relatief kort (ca. 1 m) en komt vrij uit in de 

hal. Boven het kanaal is een kap geplaatst die de rookgassen afzuigt naar buiten. 

Op deze manier beïnvloedt een eventueel drukverschil tussen de hal en de 

buitenlucht de meting van de onderdruk in de opstellingsruimte niet. 

 

Doordat het luchttoevoerkanaal relatief kort is en dus een relatief geringe 

stromingsweerstand heeft, is de onderdruk in de mantel relatief laag. Echter, de 

stromingsweerstand wordt vooral bepaald door de standaard uitgevoerde 

toesteladapterovergang van concentrisch naar twee kanalen en omgekeerd. Een 

langer toevoerkanaal zal dus beperkt effect hebben op de onderdruk in de mantel. 

 

In de praktijk zal het toevoerkanaal langer zijn, met een hogere 

stromingsweerstand. De onderdruk in de mantel zal dan ook hoger zijn, waardoor 

er minder snel CO uit de mantel naar de opstellingsruimte zal lekken. De 

meetopstelling bij TNO representeert in die zin een minder gunstig scenario 

(makkelijker CO lekkage uit de mantel). 

 

Met behulp van een ventilator met regelbaar toerental in combinatie met een deels 

af te sluiten toevoerklep kan de opstellingsruimte op een gewenste onderdruk ten 

opzichte van de hal worden gebracht. Het afgevoerde luchtdebiet uit de 

opstellingsruimte wordt met een meetflens gemeten. Samen met de gemeten CO-

concentratie in de afgevoerde lucht kan hiermee de CO lekkage (in mg/min) uit het 

toestel worden berekend. 
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 Verder worden gemeten de CO (en CO2) -niveaus in de luchttoevoer, 

rookgasafvoer, in de mantel (ter plekke van de luchtaanzuigbuis) en in de 

opstellingsruimte (ter plekke van de afvoer van de lucht). 

 

Aan het begin van elke meetdag zijn de CO/CO2 -sensoren gekalibreerd met 

kalibratiegassen 11. 

 

Andere gemeten parameters zijn het drukverschil tussen opstellingsruimte en de 

hal waar de meetopstellingen staan opgesteld en het drukverschil tussen mantel en 

opstellingsruimte. 

 

De meetwaarden zijn met de hand genoteerd van de displays van de sensoren én 

zij zijn gelogd met een tijdstap van ca. 5s. Vanwege de conversie van de analoge 

uitgang van de sensoren (4-20mA) naar een digitale waarde, zit er soms een kleine 

offset in de meetsignalen. In het geval van de CO-sensoren resulteert dat bij lage 

CO-concentraties soms in kleine negatieve waarden tussen 0 en -1 ppm in de 

gelogde gegevens. Om die reden wordt een detectiegrens van 1 ppm aangehouden 

voor de CO-concentratie. 

 

De door het toestel geleverde warmte wordt via een warmtewisselaar met een 

koeltoren afgevoerd, waarbij de retourtemperatuur van het ‘CV-water’ naar het 

toestel op een constante waarde van 55°C wordt gehouden. Gemeten worden de 

temperatuur van aanvoer en retourwater, en gasdebiet. 

 

Om het aantal variabelen zoveel mogelijk te beperken in het testen van de 

warmtewisselaars is de mantel (omkasting plus frontpaneel, zie paragraaf 2.3) in 

elk van de opstellingen steeds hetzelfde gehouden. Het in- en uitbouwen van de 

warmtewisselaars is door een installateur van Nefit met de benodigde expertise en 

bevoegdheid gebeurd. 

2.5 Brandertesten van warmtewisselaars bij vol vermogen 

De 45 geselecteerde warmtewisselaars 12 zijn met een gebruikte, maar niet-

beschadigde V3-branderset in een van de afgesloten meetopstellingen ingebouwd 

en zijn, na stabilisatie van bedrijfscondities, ca. 10 minuten op vol vermogen (ca.33 

kW) beproefd. Het vermoeden bestond immers dat de hoogste CO lekkages uit de 

warmtewisselaars zouden optreden bij zware belasting, d.w.z. bij vol vermogen. 

 

Daarbij is de opstellingsruimte op een geringe onderdruk gebracht (1-2 Pa) om er 

zeker van te zijn dat eventuele geproduceerde CO naar buiten zou worden 

afgevoerd. 

 

Warmtewisselaar 41 is niet gemeten vanwege een te grote waterzijdige lekkage. 

Warmtewisselaar 44 bleek tijdens de test slechts 20 kW (in plaats van 33 kW) te 

kunnen leveren. De vermoedelijk oorzaak is dat de warmtewisselaar rookgaszijdig 

deels was dichtgeslibd met corrosieproducten van de aluminium warmtewisselaar. 

Deze warmtewisselaar is later ook bij Nefit getest (zie paragraaf 3.4) en leverde ook 

                                                      
11 Volgens het datablad van de CO/CO2 sensoren (bijlage 9) is de drift van het nulpunt en de 

maximale waarde minder dan 2%/week. 
12 Van de 45 geselecteerde wisselaars kon er één door een waterzijdig lek niet worden getest. 

Later is bij Nefit nog warmtewisselaar nr. 53 gemeten, waardoor het totaal op 45 bleef. 
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 daar slechts 20 kW aan warmte. Warmtewisselaar 53 is bij Nefit en niet bij TNO 

getest (paragraaf 5.1). 

 

De belangrijkste resultaten van de metingen worden hieronder besproken. De 

overige resultaten zijn vermeld in Bijlage 3. 

 

CO-concentratie in de mantel 

De concentratie van CO in de mantel bij de geteste wisselaars 13 is weergegeven in 

Figuur 19. Dit is de gemiddelde waarde van de gelogde gegevens. Daarbij moet 

worden bedacht dat de detectiegrens van de CO-sensoren in de orde van 1 ppm is 

(zoals in paragraaf 2.4 bediscussieerd). Alle meetwaarden liggen dus op of onder 

de detectiegrens. 

 

 

Figuur 19: CO in de mantel gemeten bij de luchtaanzuigbuis van de verschillende 

warmtewisselaars. De foutenmarge is met een dunne zwarte lijn weergegeven. De 

getoonde waarden zijn het gemiddelde van de gelogde gegevens gedurende de test 

(ca. 10 min). Nr. 48 is een niet-beschadigde B3M6hs warmtewisselaar ter referentie. 

Warmtewisselaar 53 is bij Nefit gemeten. 

 

Figuur 20 geeft het verband tussen de CO-concentratie en de met perslucht 

gemeten lekkage van de warmtewisselaar (paragraaf 2.2). Er blijkt geen correlatie 

te zijn tussen het equivalent lekoppervlak en de CO-concentratie in de mantel. 

 

                                                      
13 In de oorspronkelijke lijst zijn enkele warmtewisselaars weggevallen (hoofdstuk 2.1.1). Omdat is 

doorgenummerd, ontbreken sommige nummers tussen 1 en 45. Warmtewisselaar nr. 53 is bij Nefit 

getest. 

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

C
O

 m
an

te
l (

p
p

m
)

nr. wisselaar 



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11383  37 / 111  

 

 

Figuur 20:  CO -concentratie in de mantel versus met perslucht gemeten equivalent lekoppervlak 

van de warmtewisselaar. 

 

CO2-concentratie in de mantel 

Figuur 21 toont de gemeten CO2-concentratie in de mantel en Figuur 49 toont de 

relatie met het met perslucht gemeten equivalent lekoppervlak van de 

warmtewisselaar. 

 

 

Figuur 21 CO2 in de mantel bij de verschillende warmtewisselaars, gemeten bij de 

luchtaanzuigbuis. 
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Figuur 22:  Relatie tussen en CO2 -concentratie in de mantel en met perslucht gemeten equivalent 

lekoppervlak van de warmtewisselaar. Warmtewisselaars 12, 42 en 44 hebben de 

hoogste CO2-concentraties en het grootste equivalent lekoppervlak. Van 

warmtewisselaar 53 is het lekoppervlak niet gemeten. 

 

Figuur 22 geeft aan dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen de CO2 

concentratie in de mantel en het equivalent lekoppervlak van de warmtewisselaar, 

gemeten met de perslucht. De CO2 concentratie is dus een goede maat voor de 

mate van rookgaslekkage uit de warmtewisselaar naar de mantel. 

 

Er wordt dus wel CO2, maar nauwelijks CO gemeten in de lekkende rookgassen. 

De vermoedelijke reden is de snelle kinetiek van de oxidatie reactie: 

 

CO + ½ O2  CO2. 

 

Dit is een in principe een aflopende reactie, waarbij er geen evenwichtsconcentratie 

ontstaat bij een mengsel van O2 (zuurstof), CO (koolstofmonoxide) en CO2 

(koolstofdioxide) in een afgesloten ruimte. De snelheid (kinetiek) van deze 

oxidatiereactie wordt bepaald door onder meer de zuurstofconcentratie en de 

temperatuur. 

 

De lekkage van de rookgassen vindt plaats aan het topprofiel van de 

warmtewisselaar. Door de daar heersende hoge temperatuur van de rookgassen en 

de relatief hoge zuurstofconcentratie is de kinetiek snel en oxideert het lekkende 

CO tot CO2. Eventueel resterend CO wordt verdund door de langsstromende 

aanvoerlucht vóór het de sensor bij de luchtaanzuigbuis bereikt. 

 

In paragraaf 6.1 zal blijken dat dat niet meer het geval is bij een (opzettelijk 

gecreëerde) lekkage nadat de rookgassen de relatief koude ribben van de 

warmtewisselaar zijn gepasseerd. 
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 2.6 Conclusies CO-uittreding 

TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de opstellingsruimte of naar de 

woning zeer laag bij B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en voorzien van een V3-branderset. 
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 3 Kans op brand 

Voor het onderzoek naar de kans op brand is mede gebruik gemaakt van de 

diensten van bureau Efectis vanwege haar expertise op het gebied van 

brandveiligheid. Efectis heeft hierover aan TNO gerapporteerd in (Efectis, 2018). 

 

Efectis heeft een kleine vlamtest en een Cone-caloritest van brandbare materialen 

in het toestel uitgevoerd. om het effect van ontsnappende hete rookgassen te 

kunnen relateren aan de thermische belastbaarheid van materialen in het toestel. 

3.1 Brandgerelateerde eigenschappen van materialen 

De brandgerelateerde eigenschappen van kunststoffen in Nefit toestellen zijn 

samengevat in Tabel 1. 

Tabel 1:  Brandgerelateerde eigenschappen van kunststoffen in Nefit toestellen 

Kunststof Gebruikt in Smelt-
temperatuur 

Ontstekings-
temperatuur 
(vlam of vonk) 

Zelf-
ontbranding-
temperatuur 

Polypropyleen (PP en 
EPP) (zonder 
brandvertrager) 

Isolatie 
mantel 

160 - 176 °C 250 - 443 °C 498 - 550 °C 

Polystyreen (EPS) Water-buffer 120-240 °C 346 - 365 °C 573 °C 

Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS) 

Front-paneel 88-125 °C 410 °C onbekend 

 

Bij een temperatuur van meer dan 85 °C kan het Polypropyleen isolatiemateriaal 

verweken en daardoor al vervormen. 

3.2 Cone caloritest en vlamtest 

De Cone-calorietest wees uit dat ingeval van brand uit de gebruikte kunststoffen 

een aanzienlijke hoeveelheid energie vrijkomt. Als er brand ontstaat, levert dat een 

brandomvang op die kan leiden tot flashover in de opstellingsruimte. 

 

De vlamtest wees uit dat een aantal van de kunststoffen zelfstandig bleef branden 

nadat het gedurende 15 of 30 seconden aan een vlam was blootgesteld. 

 

Het originele EPP isolatiemateriaal ontbrandt makkelijk. Nefit heeft het in nieuwe 

toestellen vanaf 2012 vervangen door een minder brandbare variant met 

brandvertrager. Volgens opgave van Nefit zijn er op de Nederlandse markt met 

B3M-warmtewisselaars geproduceerd na 2012 geen gevallen van brand meer 

geweest. 
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 3.3 Temperaturen binnenkant mantel 45 warmtewisselaars bij 30 kW 

Bij het uitvoeren van de testen van de 45 warmtewisselaars bij vol vermogen zijn er 

bovenin de mantel vier (niet gekalibreerde) thermokoppels geplaatst14. In die fase 

van het project werden op die plaatsen de hoogste temperaturen verwacht, gezien 

de patronen van smeltschade in de praktijk. 

 

  

Figuur 23: thermokoppels links en rechts in de mantel ter hoogte van de bovenkant van de 

warmtewisselaar. 

In een later stadium zijn met een IR-camera warmtebeelden gemaakt van de 

binnenkant van de isolatie bij het testen van een lekke warmtewisselaar met een 

V3-branderset (paragraaf 5.1). De warmtebeelden tonen aan dat de hoogste 

temperaturen optreden aan de zijkant tegenover het topprofiel van de 

warmtewisselaar. De thermokoppels in Figuur 23 hebben dus niet de hoogst 

optredende temperaturen gemeten. Om die reden zijn testen met de meest lekke 

warmtewisselaars herhaald, waarbij warmtebeelden van de binnenzijde van de 

mantel zijn gemaakt. 

3.4 Warmtebeelden meest lekke warmtewisselaars 

Vanwege de ‘te hoge’ positie van de thermokoppels beschreven in paragraaf 3.3 

zijn opnieuw testen uitgevoerd aan 9 van de 45 wisselaars met de grootste 

gemeten rookgaslekkage15. In dit onderzoek is ook warmtewisselaar nr. 70 getest, 

waarvan de doorbuiging van het topprofiel door Nefit R&D is bepaald op 2.0 mm. 

De geteste wisselaars zijn weergegeven in Tabel 2. 

 

                                                      
14 Omdat dit geen gekalibreerde sensoren waren, kunnen we die waarden alleen als indicatief 

beschouwen. 

15 Deze testen zijn uitgevoerd bij Nefit onder regie en verantwoordelijkheid van TNO. 
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 Tabel 2:  Warmtewisselaars waarvan warmtebeelden zijn gemaakt tijdens vollastbedrijf. 

wtw nr. type reden selectie 

9 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test 

12 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test 

14 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test, 
Doorb. LOG > 2mm 

16 B3M6 CO2 > 0.2%, in eerdere test 

17 B3M6 CO2 > 0.2% in eerdere test 

26 B3M6 CO2 > 0.2% in eerdere test 

42 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test 

44 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test 

53 B3M2.5 CO2 > 0.2% in eerdere test, 
Doorb. R&D > 2mm 

70 B3M2.5 Doorb. R&D > 2mm 

 

 

De warmtewisselaars zijn met een gebruikte maar niet-beschadigde V3-brander vol 

vermogen getest. Tijdens het testen is, na stabilisatie van de condities, het 

frontpaneel steeds kortstondig verwijderd om warmtebeelden van de binnenkant 

van de mantel te maken met een IR (Infrarood) camera 16. 

 

De warmtebeelden aan de rechterzijde van de mantels zijn weergegeven in Figuur 

24. De maximale temperaturen aan de linkerzijde waren in alle gevallen lager. 

 

                                                      
16 De gebruikte camera is een Testo 880. Een infrarood camera meet de hoeveelheid IR-straling, die 

wordt omgerekend naar een oppervlaktetemperatuur. Belangrijke parameter daarbij is de emissiegraad 

van het materiaal. Er is een waarde gebruikt van 0.94, wat een redelijke waarde is voor materialen zoals 

rubber, kunststoffen en zwarte lak. Metalen hebben een aanzienlijk lagere emissiegraad, zodat de 

berekende temperaturen voor de metalen oppervlakken van de warmtewisselaar en branderdeksel niet 

betrouwbaar zijn. Aangezien hier vooral de temperatuur van de zwarte isolatie van belang is, is dat geen 

probleem. 
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Figuur 24:  Warmtebeeld van de rechterbinnenzijde van de mantel bij de 10 geteste 

warmtewisselaars. 
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 De maximale temperatuur van de isolatie zijn vergeleken met de temperaturen 

gemeten met de thermokoppels in Figuur 23. De resultaten zijn weergegeven in 

Figuur 25. 

 

 

Figuur 25:  Maximale temperaturen van de isolatie aan de rechterzijde van de mantel, gemeten 

met thermokoppels bovenin de mantel (cirkels) en op basis van warmtebeelden met 

de IR-camera (driehoeken). De donkerrode lijn geeft de smeltgrens aan. 

 

Voor de onderzochte (meest lekke) warmtewisselaars bleek de maximale 

temperatuur op basis van de warmtebeelden 10-25°C hoger dan de temperatuur 

gemeten met de thermokoppels bovenin de mantel, op warmtewisselaar 44 na. 

 

De maximale temperatuur bleef, op warmtewisselaar 44 na, met maximaal 100°C 

ruim beneden de smelttemperatuur van de isolatie (160-175°C). 

 

Warmtewisselaar 44 bleek een warmtewisselaar die in ca. 9 jaar tijd 60.002 uur 

heeft gefunctioneerd, d.w.z. 6700 uur per jaar (76% van de tijd (dag en nacht). Ter 

vergelijking: bij een zwaar gebruikersprofiel gaat Nefit uit van 3000 uur per jaar. 

 

Bij testen leverde het toestel nog maar 20 kW aan warmte, en was er een uitstroom 

van hete gassen uit de warmtewisselaar voelbaar. Op een spiegeltje werd meteen 

condensatie geconstateerd. Deze warmtewisselaar was ruim voorbij zijn 

levensduur. Als er periodiek onderhoud was gepleegd, zoals Nefit voorschrijft, dan 

had de warmtewisselaar dit stadium nooit kunnen bereiken. 

 

Evengoed lag de maximale temperatuur van de isolatie met 124°C nog ca. 35°C 

onder de smelttemperatuur van de isolatie. 

3.5 Brandgevaar 

Zelfs indien er dermate veel rookgassen ontsnappen dat de isolatie smelt, leidt dit 

niet direct tot brand. De ontbrandingstemperatuur van de isolatie ligt met ca. 250C 

(zie paragraaf 3.1) ruim boven de smelttemperatuur. Zelfs bij een temperatuur van 

250°C is er een vonk of vlam nodig om de uit de isolatie vrijkomende gassen te 

ontsteken, bijvoorbeeld door kortsluiting van elektriciteit voerende draden. Pas bij 

een temperatuur van ca. 500C vindt er zelfontbranding van de isolatie plaats. 
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 Bovenin het toestel lopen 4 laagspanningsdraden: 
1. Draad 1: + 5V, max stroom 45 mA, voeding voor de besturingschip 
2. Draad 2: + 5V, max stroom 23 mA, communicatie I2C 
3. Draad 3: + 5V, max stroom 23 mA, communicatie I2C 
4. Draad 4: direct verbonden met aarde. 

 

Bij het doorsmelten van de isolatie van de bedrading is het ontstaan van een 

contactvonk niet uit te sluiten. Een overslag waardoor een vlamboog ontstaat is 

echter niet mogelijk bij dergelijk lage spanningen. Een eventueel optredende vonk 

is over het algemeen maar heel kort aanwezig (alleen als contact tussen twee 

draden wordt gemaakt of verbroken) en heeft maar een beperkte hoeveelheid 

energie, ondanks de hoge temperatuur. 

 

De vraag is welke ontstekingsenergie nodig is om het verdampte kunststof te 

ontsteken. Daar zijn geen gegevens van gevonden, ook niet in (Ignition Handbook, 

2003). 

 

Om het eventueel optreden van bovengenoemd faalmechanisme te relateren aan 

praktijkgevallen van brand, zouden Efectis en TNO die laatste in detail moeten 

onderzoeken. 

 

Samenvattend, om de dampen te kunnen ontsteken moet de temperatuur 

voldoende hoog zijn, het mengsel van damp en lucht moet binnen de 

brandbaarheidsgrenzen liggen en de vonk moet voldoende lang en met voldoende 

energie aanwezig zijn. Efectis acht de kans op het ontstaan van brand hierdoor 

zeer klein. 

3.6 Conclusies kans op brand 

TNO en Efectis achten de kans op smeltschade of brand door de ontsnapping van 

hete rookgassen uit B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en met een V3-branderset zeer klein. Voorwaarde is 

dat periodiek onderhoud wordt uitgevoerd, zoals Nefit voorschrijft. Hieronder valt 

een controle op het goed vastzetten van de branderklemmen. 
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 4 Branderklem 

De branderklemmen zorgen ervoor dat het branderdeksel op de warmtewisselaar 

wordt vastgezet. Figuur 26 toont een constructietekening van de branderklem. 

 

 

Figuur 26:  Constructietekening van de branderklem waarmee het branderdeksel wordt vastgezet 

op de warmtewisselaar. 

 

Deze branderklem wordt zowel bij het V1- als het V3-branderdeksel toegepast. Het 

enige verschil tussen de V1 en V3-versie is de extra klemveer (onderdeel 17 in 

Figuur 5) die de branderklem achter de nok van de warmtewisselaar drukt. 

 

Naast het mogelijk probleem van niet vastzetten of losschieten na onjuist vastzetten 

van de branderklem is door critici gesuggereerd dat de branderklem zijn klemkracht 

kan verliezen door blootstelling aan hete rookgassen. 

 

4.1 Niet vastzetten of losschieten na onjuist vastzetten 

Er bestaat een kans dat één of beide branderklemmen (bijvoorbeeld na een 

onderhoudsbeurt) niet of niet goed worden vastgezet. Bij een V1-brander leidt het 

niet vastzetten of losschieten van één branderklem tot kantelen van de brander en 

branderdeksel met forse lekkage van hete rookgassen tot gevolg. Dit is in feite ook 

het meest plausibele scenario bij de smeltschade van warmtewisselaar 55 in 

paragraaf 5.1. 
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 Naar aanleiding van de mogelijkheid een branderklem niet of niet goed vast te 

zetten heeft Nefit de constructie van de branderklem veranderd. Vanaf februari 

2009 is de nok van de warmtewisselaar, waar de branderklem achter moet grijpen, 

afgeschuind, met als doel te voorkomen dat de branderklem op de nok wordt 

geplaatst. Met een afgeschuinde nok zal de branderklem óf losschieten (wat 

duidelijk waarneembaar is) óf achter de nok vallen, wat de bedoeling is. 

 

Verder is er een borgingspen gemonteerd, die echter vooral een attentiewaarde 

heeft omdat de borgingspen ook kan worden ingedrukt als de branderklem niet is 

vastgezet.  

 

Bij de overgang van de V1-branderset naar de V3-branderset is er een extra 

aandrukveer gemonteerd die er voor moet zorgen dat de branderklem goed wordt 

vastgezet. Tenslotte is de kans op kantelen van het branderdeksel door de bredere 

voet van het V3-branderdeksel lager. 

 

TNO heeft deze maatregelen kwalitatief beoordeeld en beschouwt de maatregelen 

als afdoende. TNO kan de kans op niet of niet goed vastzetten van de 

branderklemmen in de praktijk niet kwantificeren, omdat hierbij naast de technische 

uitvoering van de branderklem, gedrag, zorgvuldigheid en kennisniveau van de 

installateur een rol spelen bij onderhoud of reparatie van het toestel. TNO gaat er in 

dit rapport verder van uit dat de branderklemmen in de praktijk goed worden 

vastgezet. 

 

Tijdens de brandertesten bij TNO zijn de 45 warmtewisselaars in de 

meetopstellingen en in- en uitgebouwd. Daarbij hebben zich geen problemen met 

het functioneren van de branderklemmen voorgedaan. 

 

4.2 Verlies van klemkracht door blootstelling aan hete rookgassen 

Er is onderzocht of de branderklemmen door blootstelling aan hete rookgassen hun 

veerkracht zouden kunnen verliezen. In brandertesten aan acht van de 45 meest 

lekkende warmtewisselaars bij vol vermogen is ook de temperatuur van de 

branderklemmen van het branderdeksel gemeten. Op warmtewisselaar 44 na, 

werden temperaturen van de branderklemmen gemeten tussen 85°C en 100 °C. De 

hoogst gemeten temperatuur bij warmtewisselaar nr. 44 was 158°C, nog ruim onder 

de kritische temperatuur (ca. 400 °C) waarbij het verenstaal zijn veerkracht verliest. 

 

Bij de 209 veldretouren die zijn onderzocht door de afdeling R&D van Nefit, is de 

luchtdichtheid gemeten, waarbij het branderdeksel met de veren is vastgezet op de 

warmtewisselaar. Daarbij zijn geen gevallen gevonden van veren die hun 

veerkracht hadden verloren. 
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 4.3 Conclusies branderklem 

Nefit heeft maatregelen genomen om losschieten of onjuist vastzetten van V3-

branderklemmen te voorkomen TNO heeft deze maatregelen kwalitatief beoordeeld 

en beschouwt de maatregelen als afdoende. Echter, TNO kan de kans op niet of 

niet goed vastzetten van de branderklemmen in de praktijk niet kwantificeren, 

omdat hierbij naast de technische uitvoering van de branderklem, gedrag, 

zorgvuldigheid en kennisniveau van de installateur een rol spelen. 

 

Er is geen reden om aan te nemen dat gesloten branderklemmen aan te hoge 

temperaturen kunnen worden blootgesteld en daardoor hun veerkracht verliezen. 
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 5 Aanvullend onderzoek 

De conclusies in de voorgaande hoofdstukken ten aanzien van het risico van CO-

uittreding en de kans op smeltschade of brand betreffen warmtewisselaars met 

matige doorbuiging van het topprofiel (maximaal 2-3 mm) en voorzien van een niet-

beschadigde V3-branderset. 

 

Er is echter een kans dat in de praktijk toestellen staan opgesteld waarvan de 

warmtewisselaar een grotere doorbuiging heeft dan 2-3 mm, of waarvan de 

branderpakking is aangetast. 

 

Om het effect van die beschadigingen na te gaan, heeft TNO aanvullende 

onderzoeken gedaan. Daarbij is onderzocht in welke mate de doorbuiging van de 

warmtewisselaar en de beschadiging aan de branderpakking, moeten verergeren 

om te leiden tot substantiële CO-lekkage of kans op smeltschade. Hiertoe zijn er 

testen uitgevoerd met warmtewisselaars en V3-branders die in het kader van het 

onderzoek opzettelijk zeer ernstig werden beschadigd, zoals geïllustreerd in Figuur 

27. Deze beschadigingen waren aanzienlijk ernstiger dan die bij veldretouren zijn 

aangetroffen. 

 

  

Figuur 27:  Opzettelijke vergroting van de doorbuiging van het topprofiel van een B3M2.5 

warmtewisselaar en deels weggesneden V3-branderpakking. 

 

Ook bestaat de kans dat beschadigingen aan warmtewisselaar of 

branderpakkingen in de loop van de tijd verergeren. Om die kans te beoordelen is 

gebruik gemaakt van gegevens uit een door Nefit uitgevoerde duurtest en een 

theoretische beschouwing van het branderpakkingsmateriaal (Viton). 

 

Om de verschillen tussen het functioneren van V1- en V3-branders na te gaan, in 

het bijzonder wat betreft de kans op het optreden van smeltschade, zijn er ook 

testen uitgevoerd met opzettelijk beschadigde warmtewisselaars met V1-branders. 

5.1 Beschadigingstesten aan warmtewisselaars met V3-pakkingen 

De doorbuiging van het topprofiel van warmtewisselaars uit 209 veldretouren is 

gemeten door de afdeling R&D van Nefit. De meesten daarvan (184 van de 209) 

zijn van het type B3M2.5. De doorbuiging van deze 184 B3M2.5 warmtewisselaars 
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 is weergegeven in Figuur 28. De doorbuigingen van beide andere typen waren 

aanzienlijk lager (1 keer 0.9 mm, de overige <0.5 mm). 

 

 

  

Figuur 28: Doorbuiging van het topprofiel van 184 B3M2.5 warmtewisselaars uit veldretouren, 

gemeten door de afdeling R&D van Nefit (links) en meting van de doorbuiging van het 

topprofiel ter plekke van de pakking met een meetklok (rechts) 

 

Zoals te zien in Figuur 10, is de hoogst gemeten doorbuiging van het topprofiel 

2.8 mm. De betreffende warmtewisselaar is nr. 53 genoemd en is aan verdere 

testen onderworpen17. 

 

De doorbuiging van warmtewisselaar nr. 53 is ter plaatse van de pakking opnieuw 

gemeten met een meetklok, waarbij aan de rechterkant een doorbuiging van 

2.5 mm werd gemeten en aan de linkerkant ca. 1 mm. 

 

Deze warmtewisselaar is met de bijbehorende V3-brander op deelvermogen en vol 

vermogen getest. Tijdens het testen is, na stabilisatie van de condities, het 

frontpaneel steeds kortstondig verwijderd om warmtebeelden van de binnenkant 

van de mantel te maken met een IR (Infrarood) camera. 

 

De doorbuiging opzettelijk vergroot tot 4.8 mm en later tot 9.2 mm ter plekke van de 

pakking en daarna is de warmtewisselaar weer getest. De topprofielen van de 

warmtewisselaars en de bijbehorende warmtebeelden bij de (oorspronkelijke) 

doorbuiging van 2.5 mm en de vergrote doorbuiging van 4.8 mm en 9.2 mm zijn 

weergegeven in Figuur 29. 

 

                                                      
17 Deze testen zijn uitgevoerd bij Nefit onder regie en verantwoordelijkheid van TNO. 
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Figuur 29:  Doorbuiging aan de rechterkant van het topprofiel bij warmtewisselaar 53 (met V3-

branderset) en bijbehorend warmtebeeld. De linkerfoto toont de (oorspronkelijke) 

doorbuiging van 2.5 mm, de rechter foto’s tonen de opzettelijk vergrote doorbuiging 

van 4.8 mm en 9.2 mm (temperatuurschaal van 20 tot 150°C). 

 

De positie van de thermokoppels aan de zijkant van de mantel is gevarieerd in een 

raster. Door trial en error is de positie met de hoogste temperatuur bepaald. Dit is 

echter niet bij elke test herhaald. Het is dus mogelijk dat de positie van het 

thermokoppel niet in alle gevallen ook de positie van de hoogste temperatuur is. 

 

De warmtebeelden is tonen aan dat de temperaturen van de isolatie in deze drie 

experimenten (exp. nr.1, 2 en 6) maximaal ca. 100°C waren, dus aanzienlijk lager 

dan de smelttemperatuur van het EPP isolatiemateriaal. 

 

De temperaturen van de branderklemmen zijn gemeten met thermokoppels die op 

de klemmen waren gelast. De maximale waarden bedroegen 138°C. De 

temperaturen zijn weergegeven in Tabel 15 in Bijlage 8. 

 

De lekkage bij het branderdeksel is verder vergroot door een deel van de 

branderpakking over een lengte van ca. 6 cm weg te snijden (zie Figuur 27). De 

brander is met de beschadigde pakking boven het 9.2 mm doorgebogen topprofiel 

van de warmtewisselaar geplaatst. 

 

Bij 100% vermogen liep de temperatuur van de isolatie aan de rechterkant op tot 

boven 200C, wat resulteerde in het smelten van de toplaag van de isolatie. Dit 

werd bevestigd in het warmtebeeld van Figuur 30. De temperatuur van de 

rechterbranderklem liep in dit experiment op tot ca. 270°C. 
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Figuur 30:  Warmtebeeld van de rechterkant van de mantel bij vollastbedrijf met 6 cm 

weggesneden V3-pakking boven de opzettelijk vergrote doorbuiging (9.2 mm) aan de 

rechterkant van de warmtewisselaar (temperatuurschaal van 20 tot 200°C). 

Dit experiment leidde tot twee bevindingen: 

 
1. Een combinatie van fors doorgebogen topprofiel van de warmtewisselaar 

én forse aantasting van de branderpakking is nodig is om een dusdanig 
grote lekkage te creëren dat de temperatuur ter plekke van de isolatie tot 
boven de smelttemperatuur oploopt. 

2. Het patroon van de warmtebelasting van de mantel door lekkage bij een 
V3-brander lijkt anders dan de in de praktijk gevonden patronen van 
smeltschade. 

 

Deze bevindingen zijn in de volgende paragrafen nader onderzocht. 

5.1.1 Contour van smeltrisicogebied van beschadigingen 

De eerste bevinding uit de vorig paragraaf is nader onderzocht voor combinaties 

van doorgebogen topprofiel van de warmtewisselaar (1, 2.5, 5 en 7.5 mm) van een 

B3M2.5 warmtewisselaar en weggesneden branderpakking van een V3-branderset. 

Doorbuigingen van het topprofiel groter dan 1 mm zijn opzettelijk aangebracht. De 

deels weggesneden pakkingen zijn weergegeven in Figuur 31. 

 

 

Figuur 31:  Tot de stalen rand weggesneden deel van de branderpakking met een breedte van 

1, 2, 4, 6, 10 en 16 cm (de gehele breedte). 

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11383  53 / 111  

 Tijdens de brandertesten is, na stabilisatie van de condities, het frontpaneel steeds 

kortstondig verwijderd om IR-foto’s te nemen van de binnenzijde van de mantel. In 

de meerderheid van de testen zijn warmtebeelden gemaakt bij vermogens van 

50%, 75% en 100%. In al die gevallen waren de met de IR-camera geregistreerde 

temperaturen het hoogst bij 100% vermogen. In een drietal brandertesten waren de 

temperaturen van de isolatie bij 50% of 75% vermogen al zo hoog, dat is besloten 

niet bij nog hogere vermogens te meten. Een overzicht met testen is opgenomen in 

Tabel 17 in Bijlage 8. De warmtebeelden zijn weergegeven in Figuur 32. 

 

 

 

Figuur 32:  Contour van smeltrisicogebied op basis van warmtebeelden bij combinaties van 

opzettelijk doorgebogen topprofiel van een B3M2.5 warmtewisselaar en opzettelijk 

beschadigde V3-branderpakkingen. Alle beelden hebben dezelfde temperatuurschaal 

van 20 tot 150C. Donkerrode kleuren geven temperaturen aan van ca. 140C en 

hoger, waar het risicogebied begint i.v.m. verweking van isolatie, indicatief 

weergegeven met de oranje gestippelde lijn. De zwart gestippelde lijn geeft ongeveer 

de grens van het gebied van bij de veldretouren gevonden beschadigingen. In drie 

testen is het vermogen vanwege optredende hoge temperaturen tot 50% of 75% 

beperkt (aangegeven in de figuur). Ter vergelijking een foto van het betreffende deel 

van de mantel. 
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 Uit de testen blijkt dat smeltschade bij een warmtewisselaar met V3-brander alleen 

optreedt bij een combinatie van ernstige beschadigingen van de warmtewisselaar 

(meer dan 5 mm doorbuiging van het topprofiel) én ernstige beschadiging van de 

branderpakking (over een breedte van meer dan 4 cm). 

 

De metingen hebben geresulteerd in een contour van een smeltrisicogebied. Dit is 

gedefinieerd als combinaties van doorbuiging en pakkingschade die een dusdanig 

grote lekkage van hete rookgassen tot gevolg hebben dat de temperatuur van de 

isolatie aan de binnenzijde van de mantel oploopt tot ca. 140C 18. Deze 

temperatuur is in de warmtebeelden in Figuur 32 met een donkerrode kleur 

aangegeven. De contour van het smeltrisicogebied is met een oranje stippellijn 

weergegeven. De contour is indicatief, wat betekent dat er geen harde grens is 

tussen het gebied met en zonder smeltrisico. 

 

De veldretouren hebben maximaal een doorbuiging van 2-3 mm, terwijl V3-

branderpakkingen slechts in geringe mate zijn aangetast, maximaal over een 

breedte van 1-2 cm (en aanzienlijk minder diep dan in bovenstaande 

experimenten). Deze combinaties van praktijkschades (aan warmtewisselaars en 

V3-branderpakkingen) zijn in Figuur 32 indicatief aangegeven met een zwarte 

stippellijn. Zoals eerder aangegeven, achten TNO en Efectis de kans op 

smeltschade in dit gebied zeer klein. Deze bevinding wordt bevestigd door de 

marge tussen beschadigingen van veldretouren en (opzettelijk aangebrachte) 

beschadigingen die tot smelt kunnen leiden. 

5.1.2 CO- en CO2 -concentraties in de mantel bij opzettelijk beschadigde 

warmtewisselaars 

Tijdens de testen met opzettelijk beschadigde warmtewisselaars en pakkingen in 

paragraaf 5.1.1 zijn de CO- en CO2 - concentraties in de mantel gemeten. De CO2-

concentraties liggen tussen 0.1 en 0.83%. Een vergelijking met de CO2 -

concentraties in Figuur 22 geeft ook aan dat er bij 0.83% CO2 substantiële lekkage 

van rookgassen naar de mantel heeft plaatsgevonden. 

 

Daarentegen zijn de CO-concentraties in de mantel weer laag, zoals ook in de 

testen van 45 warmtewisselaars is geconstateerd (paragraaf 2.5). De gemeten CO-

concentraties in de mantel staan in Tabel 3. 

 
  

                                                      
18 De waarde van 140C ligt nog ruim onder de smelttemperatuur van de isolatie van 160-176C, 

maar in de testen is bij 130°C een begin van verweking van het isolatiemateriaal geconstateerd. 
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Tabel 3  CO concentraties in de mantel (in ppm) bij de experimenten met opzettelijk beschadigde 

warmtewisselaars 

ontbrekende 

pakking  

doorbuiging 

 1 mm 2.5 mm 5 mm 7.5 mm 
niet-beschadigde 
pakking   0.2 1.2 

1 cm  1.1 1 2.3 

2 cm  0.2 1.8 4 

4cm  1 0.4 0.6 5 

6cm  0.75 0.2 1 4.5 

10cm 0.9    
hele breedte 
(16 cm) 0.2    

 

De resultaten geven aan dat ook bij opzettelijk ernstig beschadigde 

warmtewisselaars, de CO-concentraties in de mantel aanzienlijk lager zijn dan op 

basis van de grootte van de lekkage van de warmtewisselaar kan worden verwacht. 

Dit is verklaarbaar door het eerder genoemde mechanisme van oxidatie van CO 

naar CO2. 

5.2 Tijdfactor beschadiging warmtewisselaar en pakking 

In geval een V1-brander wordt vervangen door een V3-brander (i.h.b. bij een 

B3M2.5 warmtewisselaar) en er geen lekkage is ten tijde van de vervanging, kan 

niet worden uitgesloten dat er naderhand alsnog een rookgaslekkage ontstaat. 

Onderzocht is onder welke omstandigheden zo’n lekkage kan ontstaan en of een 

eenmaal ontstane lekkage in de loop der de tijd kan toenemen tot een niveau dat er 

smeltschade of brand zou kunnen ontstaan. 

 

Faalscenario 

Hiervoor is het volgende faalscenario opgesteld. De beschikbare informatie wijst 

erop dat bij een beschadigde warmtewisselaars (van alle drie typen) de 

zijwandpakking was aangetast. Door de lekkende zijwandpakking stromen er hete 

rookgassen tegen de branderpakking. Dat blijft zo indien de V1-branderset wordt 

vervangen door een V3-branderset. Hierdoor zal ook de nieuwe V3-branderpakking 

worden aangetast door de aanhoudende blootstelling aan hete rookgassen. 

 

Er ontstaat een initiële lekkage, waardoor de branderpakking verder wordt 

aangetast én het topprofiel van de warmtewisselaar thermisch wordt belast door de 

langsstromende hete rookgassen, waardoor dit (verder) doorbuigt. Dit kan leiden tot 

een steeds grotere lekkage en uiteindelijk mogelijk tot smeltschade of brand. 

 

Duurtest Nefit  

Om de kans op dit faalscenario te onderzoeken is nagegaan welke data 

beschikbaar is uit de duurtesten bij Nefit en is die data gerelateerd aan 

materiaalonderzoek, i.h.b. de flexibiliteit van de branderpakking (Viton) bij 

langdurige blootstelling aan verhoogde temperaturen. 
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 Het gebruikte materiaal van de branderpakking is Viton FKM 70. In het verleden 

(2012) zijn hiervan verouderingsproeven gedaan door Elastomer Research Testing 

B.V., in het bijzonder de “compression set” (de mate waarin het materiaal zijn 

oorspronkelijke dikte terugkrijgt na een samendrukking van 25% 19) bij verschillende 

temperaturen en belastingsduren. 

 

In een initiële fase wordt een deel van de veroudering gecompenseerd door 

additieven uit het productieproces. Het blijkt dat na deze fase de verandering van 

de compression set door veroudering een Arrhenius gedrag vertoont, met een 

activeringsenergie van 65000 Jmol-1 bij 150°C. Dat betekent dat de levensduur rond 

die temperatuur een factor 1.6 lager wordt bij elke 10C hogere 

belastingstemperatuur. Blootstellingen van het Viton aan hogere temperaturen 

wegen dus zwaarder mee in de veroudering dan die bij lage temperaturen. 

 

Er is in 2014 bij Nefit een duurtest uitgevoerd, waarbij is gestart met een B3M2.5 

warmtewisselaar met een vrijwel vlak topprofiel en een beschadigde 

zijwandpakking. Hierop is een nieuwe V3-brander geplaatst. De warmtewisselaar 

met brander is belast bij wisselende vermogens van het toestel. Daarbij is de 

temperatuur van het aluminium topprofiel van de warmtewisselaar ter plekke van de 

branderpakking gemeten als maat voor de thermische belasting van de pakking. In 

totaal kon de belasting van de pakking worden omgerekend naar een tijdsduur van 

ca. 4300 uur bij een temperatuur van 150C. 

 

Nefit hanteert een aantal verschillende gebruikersprofielen, waarin het thermisch 

vermogen van het toestel en de tijdsduur (voor ruimteverwarming en warm 

tapwaterbereiding) bekend zijn. Het aantal branderuren van die profielen komt 

overeen met gegevens uit de veldretouren. 

 

De vermogens in de gebruikersprofielen kunnen met gegevens uit de duurtest 

worden herleid tot een temperatuur waarop de pakking wordt belast. Samen met de 

duur bij elk vermogen kan voor elk profiel een equivalente belastingsduur (in uren 

per jaar) bij 150C worden berekend. 

 

De berekening is uitgevoerd door Nefit. TNO is de correctheid van de 

berekeningswijze en de uitgangspunten nagegaan. 

 

Er zijn vier gebruikersprofielen gehanteerd. Het middenprofiel is zo gekozen dat 

50% van gebruikers in de praktijk een minder zware belasting van hun toestel heeft 

(en 50% een zwaardere belasting heeft). Het zware profiel is zo gekozen dat 95% 

van gebruikers in de praktijk een minder zware belasting van hun toestel heeft (en 

slechts 5% een zwaardere). Bij twee van de profielen zijn normale afmetingen van 

de radiatoren in de woning verondersteld. De andere twee profielen veronderstellen 

kleine radiatoren, waardoor het CV-water hogere temperaturen moet bereiken om 

de woning in de winter op temperatuur te houden. Door de hogere CV-

temperaturen is dat meer belastend voor met name de pakking. 

 

Hoe zwaarder het gebruikersprofiel, des te hoger de temperaturen van de 

blootstelling van de pakking en des te hoger de equivalente gebruiksduur bij 150C 

                                                      
19 Als het materiaal volledig terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm, is de ‘compression set’ nul. Als 

het materiaal na wegnemen van de druk in zijn geheel niet terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm, 

is de ‘compression set’ 100%. 
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 (meer gebruiksuren per jaar). De duurtest bij 150C komt voor de zwaardere 

profielen dan ook overeen met een kortere equivalente duur. 

 

Als voorbeeld nemen we een zwaar gebruikersprofiel en normale radiatoren. In dat 

geval had het toestel een equivalente gebruiksduur van 1146 uur per jaar, terwijl de 

Nefit- duurtest een duur van ca. 4300 uur had. De duurtest had dus een equivalente 

duur van 4300/1146 = 3.8 jaar. 

 

Voor elk van de vier gebruikersprofiel is de equivalente gebruiksduur per jaar bij 

150C en de duur van duurtest (in jaar) berekend, zie Tabel 4. 

Tabel 4:  Gebruikersprofielen van veldretouren en equivalente belasting.  

Gebruiksprofiel 
 

Equivalente gebruiksduur 

bij 150C (uur/jaar) 
Equivalente duur van 

duurtest (jaar) 

middel, normale radiatoren 663 6.5 

zwaar, normale radiatoren 1146 3.8 

middel, kleine radiatoren 747 5.8 

zwaar, kleine radiatoren 1313 3.3 

 

 

Na afloop van de duurtest was de branderpakking beschadigd en was het topprofiel 

van de warmtewisselaar ca. 1 mm doorgebogen, zoals te zien in Figuur 33. 

 

  

Figuur 33:  Beschadigde branderpakking (links) en doorbuiging topprofiel van de warmtewisselaar 

(rechts) na afloop van de duurtest van ca. 4300 uur. 

 

In het bovengenoemde voorbeeld van zwaarbelaste toestellen kan zich dus een 

beschadiging van 1-2 cm van de branderpakking en een extra doorbuiging van het 

topprofiel van de warmtewisselaar van ca. 1 mm voordoen in een periode van 

ca. 4 jaar. Die situatie kan bijvoorbeeld optreden indien een tweejaarlijks onderhoud 

één keer wordt overgeslagen. 

 

Deze mate van aantasting van de branderpakking wordt bevestigd door informatie 

uit de veldretouren. Hierbij zijn enkel lichte aantastingen van V3-branderpakkingen 

over een breedte van 1-2 cm aangetroffen. Het betreft veldtijden van de 

branderpakking tot 9 jaar. 

 

Uit een vergelijking met Tabel 3 (paragraaf 5.1.2) kan worden afgeleid dat in de 

loop van 4 jaar het topprofiel van de warmtewisselaar en de branderpakking 
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 aanzienlijk minder beschadigd raken dan tot het niveau waarop er CO-

concentraties van 5 ppm in de mantel worden gemeten. 

 

Uit de vergelijking met Figuur 32 (paragraaf 5.1.1 kan worden afgeleid dat in de 

loop van 4 jaar het topprofiel van de warmtewisselaar en de branderpakking 

aanzienlijk minder beschadigd raken dan tot het niveau waarop er smeltschade kan 

ontstaan. 

5.3 Branderklem 

Een door critici gesuggereerd scenario is dat een (goed vastgezette) branderklem 

onder invloed van rookgaslekkage zo heet wordt dat hij zijn veerkracht verliest. Dit 

zou kunnen leiden tot een steeds grotere lekkage van rookgassen en uiteindelijk tot 

CO-lekkage naar de woning, smelt- en brandschade. Dit waarschijnlijkheid van dit 

scenario is met testen onderzocht. 

5.3.1 Verlies van klemkracht door blootstelling aan hete rookgassen 

Bij de testen met (opzettelijk) beschadigde warmtewisselaar en (opzettelijk) 

beschadigde V3-pakking beschreven in paragraaf 5.1, zijn de temperaturen van de 

branderklemmen gemeten met thermokoppels die op de klemmen waren 

vastgelast. Met uitzondering van één test bleef de temperatuur van de branderklem  

beneden de 135C. Uitzondering was de extreme test waarbij zowel het topprofiel 

van de warmtewisselaar opzettelijk ruim 9 mm was doorgebogen en de 

overeenkomstige pakking opzettelijk over een breedte van 6 cm was weggesneden. 

In deze test bedroeg de temperatuur van de rechterbranderklem ca. 270°C bij 

vollastbedrijf. 

 

De branderklemmen van het branderdeksel zijn gemaakt van helder verzinkt staal 

type C67 (DIN 17222). Uit (NFPA, 2007) blijkt dat verenstaal zijn veerkracht verliest 

bij langdurige verhitting bij een temperatuur van meer dan 400°C en bij kortdurende 

verhitting met hogere temperaturen. De elasticiteitsmodulus van RVS-soorten bij 

300C blijkt typisch 10-15% lager dan bij 20C (Alurvs, 2018). 

 

De maximaal waargenomen temperatuur van de branderklem (bij een opzettelijk 

ernstig beschadigde warmtewisselaar en branderpakking) is dus nog steeds 

aanzienlijk lager dan de kritische waarde waarbij de branderklem zijn veerkracht 

verliest. 

 

In het geval van warmtewisselaar 55, waar een losse branderklem (van een V1-

brander) de vermoedelijke oorzaak van de smeltschade is geweest, is de 

branderklem door verkleuring zichtbaar aangetast geweest door hete rookgassen. 

De veerkracht is echter getest en er is geen voelbaar verlies aan klemkracht 

geconstateerd. 

 

Wel is het mogelijk dat bij één loszittende of losgeschoten branderklem de brander 

kantelt en er grote hoeveelheden hete rookgassen uit de brander ontsnappen. Het 

is niet uit te sluiten dat daardoor de temperatuur van de branderklem tot boven de 

kritische waarde oploopt en de veer zijn veerkracht verliest. Dat is dan echter een 

gevolg en niet de oorzaak van de lekkage. 
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 TNO en Efectis achten de kans dat het verlies van veerkracht van de branderklem 

door blootstelling aan hete rookgassen de oorzaak is van ernstige rookgaslekkage 

bij B3M-warmtewisselaars met een V3-brander daarom zeer klein. 

5.3.2 Testen met losse branderklem(men) 

In enkele van de testen met beschadigde warmtewisselaar en beschadigde V3-

pakking, is het toestel bij vollast bedreven met één of beide branderklemmen los. 

Dit is gedaan om te onderzoeken of er in die gevallen een gevaarlijke situatie zou 

kunnen ontstaan. De testen staan beschreven in Tabel 15 in Bijlage 8. 

 

In de situatie met beide branderklemmen los functioneert het toestel niet goed. De 

brander resoneert en maakt een trompetachtig geluid bij de start. Bij een vermogen 

van meer dan 50% is een sterke gaslucht te ruiken en het toestel schakelt uit 

vanwege slechte verbranding (en start na enige tijd weer op). De temperatuur van 

de isolatie bleef beperkt tot ca. 75°C aan de rechterkant (de kant met de 

beschadiging aan warmtewisselaar en branderpakking). De temperatuur van de 

rechterbranderklem liep op tot ca. 105°C. 

 

In de situatie met de rechterbranderklem los functioneert het toestel eveneens 

slecht. De verbranding is onvolledig, wat resulteert in ca. 540 ppm CO in de mantel 

en meer dan 5000 ppm CO (bovenste detectiegrens) in de rookgassen. Aan de 

rechterkant  bleef de temperatuur van de isolatie beperkt tot ca. 80°en de 

temperatuur van de rechterbranderklem tot ca. 85°C. 

 

In de situatie met de linkerbranderklem los functioneert het toestel eveneens slecht, 

maar beter dan in beide voorgaande experimenten. Wel liep de temperatuur van de 

rechterbranderklem op tot 135 °C. 

 

In geen van de drie hierboven beschreven experimenten met losse 

branderklem(men) was er sprake van direct smelt- of brandgevaar. Echter, de CO-

concentratie liep op tot ongewenste waarden en het is duidelijk dat deze situaties in 

elk geval moeten worden vermeden. 

5.4 Smeltschades en V1-brandersets 

In de oorspronkelijk opzet zou het onderzoek zich beperken tot V3-brandersets. 

Echter, vanwege de terugkerende discussie over smeltschades die in de praktijk 

zijn aangetroffen, is onderzocht of die smeltschades gerelateerd kunnen worden 

aan karakteristieken van V1- of V3-brandersets. Daartoe is een aantal gevallen van 

smeltschade van veldretouren nader onderzocht. Ook zijn er ook testen uitgevoerd 

met opzettelijk beschadigde warmtewisselaars met V1-branders ter vergelijking met 

de testen met opzettelijk beschadigde warmtewisselaars met V3-branders 

(paragraaf 5.1). 

5.4.1 Beoordeling veldretouren met smeltschade 

Bij Nefit binnenkomende veldretouren uit de Nefit Topline Inruiloptie zijn ófwel door 

de afdeling Logistiek óf de afdeling R&D van Nefit beoordeeld. Nefit-Logistiek heeft 

in haar database drie keer ‘smelt’ vermeld onder ‘schade isolatie’. 
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 Door Nefit R&D zijn er 209 beoordelingen gedaan waarvan een achttal gevallen 

met ‘schade aan isolatie’ (gesmolten, verbrand of aanslag zichtbaar). 

 

De drie eerstgenoemde toestellen en één van de acht toestellen zijn fysiek 

onderzocht door TNO en Efectis. Bij de andere zeven is aan de hand van door Nefit 

gemaakte foto’s of, indien die er niet waren, aan de hand van de beschrijving door 

Nefit-R&D een beoordeling gedaan en vermoedelijke oorzaak bepaald. De schade 

en de vermoedelijke oorzaak zijn samengevat in Tabel 5. 

 

 

 

Tabel 5:  Elf veldretouren met (verschillende mate van) smeltschade 

Nr. Type 
wtw 

Bran-
der 

Schade Beoor-
deling 
1 

(Vermoedelijke) oorzaak 

51 B3M2.5 V3 Gat van 10cm in 
frontpaneel ter 
hoogte van het 
kijkglas (zie 
Figuur 37) 

Fysiek Oude constructie kijkglas, waarbij 
het kijkglas uit het rubber kon 
vallen. Vanaf 2009 nieuwe 
constructie. N.B. deze toestel heeft 
nieuwe kijkglas-constructie en is 
later in de Nefit Topline Inruiloptie 
omgewisseld. 

52 B3M2.5 V1 Smelt isolatie 
rechtsboven en 
boven 
warmtewisselaar 
gesmolten, front 
smeltschade, 
branderpakking in 
hoek weggebrand 
(zie Figuur 37) 

Fysiek Warmtewisselaar heeft V1 brander 
en branderdeksel. Oude 
branderpakking was scheef 
ingeklemd 

53 B3M2.5 V3 Smelt isolatie 
zijwand 
rechtsboven en 
dak (zie Figuur 
37) 

Fysiek Niet met zekerheid vast te stellen. 
Deze warmtewisselaar is op 11.09 
uitgebreid getest met V3 
branderset, zie paragraaf 5.1 en 
daarbij bleef de temperatuur van de 
isolatie ruim onder de 
smelttemperatuur. Daarom 
vermoeden dat smeltschade met 
eerdere V1 brander is geschied 

54 B3M2.5 V3 Smelt isolatie in 
driehoek 
rechtsboven, 
achter (zie Figuur 
37) 

Fysiek Smeltdruppel rechts op 
warmtewisselaar (op plek waar V3-
brander eroverheen steekt), maar 
niet op branderdeksel. Zeer 
waarschijnlijk is smeltschade met 
eerdere V1 brander geschied 

55 B3M2.5 V1 Forse smelt linker 
bovenkant mantel 
en frontpaneel 

Foto 
Nefit 

Warmtewisselaar heeft V1 brander. 
Smelt aan binnenzijde 
branderklem, hoogstwaarschijnlijk 
schade door open branderklem 

56 B3M2.5 V3 Groot deel isolatie 
weggesmolten 
zijkant boven, 
achterkant boven, 
dak 

Foto 
Nefit 

Smeltisolatie onder V3-
branderdeksel dus zeer 
waarschijnlijk schade met eerdere 
V1-brander 

57 B3M2.5 V3 Smelt dak midden 
voorkant  

Foto 
Nefit 

Waterzijdig verstopte 
warmtewisselaar, waardoor 
oververhitting en uiteindelijk 
beschadiging branderpakking 
voorkant 
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 Nr. Type 
wtw 

Bran-
der 

Schade Beoor-
deling 
1 

(Vermoedelijke) oorzaak 

58 B3M6 V3 Toestel is gebruikt 
in TNO-
meetopstellingen 
en. Kleine 
beschadiging 
isolatie rechts 

Fysiek De warmtewisselaar uit dit toestel 
is bij TNO getest (nr. 1) en daarbij 
zijn geen problemen 
geconstateerd. 

59 B3M6hs V3 Iets smelt isolatie 
links. Mantel niet 
meer te 
achterhalen. 

Be-
schrijv. 
Nefit 

Geen schade (V3)-branderpakking, 
geen doorbuiging, geen 
rookgassporen. Deze 
warmtewisselaar is bij TNO getest 
(nr. 27) en daarbij zijn geen 
problemen geconstateerd. 
Onwaarschijnlijk dat schade met 
deze branderset is gebeurd. 

60 B3M2.5 V1 Witte aanslag op 
isolatie, maar 
onbekend of er 
een probleem met 
deze toestel was 

Be-
schrijv. 
Nefit 

  

61 B3M2.5 V3 Kleine 
doorbuiging 
isolatie links 

Foto 
Nefit 

Schade vermoedelijk doordat de 
branderklem de isolatie raakt bij het 
openen en sluiten van de 
branderklem  

1 De beoordeling door TNO/Efectis is ofwel ter plekke geschied (fysiek) of aan de hand van door Nefit 

gemaakte foto’s of, indien er geen foto’s waren, aan de hand van de beschrijving door Nefit-R&D 

 

 

In een aantal gevallen van (smelt)schade was het toestel op moment van 

inwisseling voorzien van een (vervangende) V3-brander. Dat betekent niet 

automatisch dat de schade met deze brander is geschied. De schade kan ook met 

de eerder gemonteerde V1-brander zijn geschied. Mogelijk is de smeltschade bij 

vervanging van de V1-brander over het hoofd gezien of is vervanging beschouwd 

als onnodig of ‘te veel gedoe’20. Nefit biedt weliswaar nieuwe isolatiematerialen als 

‘spare parts’ aan, maar het vervangen ervan is omslachtig en tijdrovend werk. 

 

In zeven van bovenstaande gevallen was sprake van forse smeltschade, in de 

andere vier gevallen bleek de smeltschade beperkt tot een kleine beschadiging van 

de isolatie of een witte aanslag. 

 

Van de zeven gevallen met ernstige smeltschade zijn er twee toe te schrijven aan 

andere oorzaken dan problemen met het branderdeksel, te weten een ontbrekend 

kijkglas en een waterzijdige verstopping, waardoor oververhitting optrad (resp. 

toestellen 51 en 57). 

 

In de overige vijf gevallen (toestel nr. 52-56) was ofwel een V1-brander gemonteerd 

of kon de smeltschade met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden 

toegeschreven aan de vervangen V1-brander vanwege sporen van gesmolten 

isolatie op het branderdeksel, warmtewisselaar en/of branderklem. 
  

                                                      
20  Er zijn gevallen bekend waarbij het toestel na constatering van smelt van de isolatie niet is 

vervangen. 
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 5.4.2 Patronen van smeltschade met V1-brandersets 

Om smeltschade door V1-branders verder te onderzoeken zijn brandertesten 

uitgevoerd met een niet-beschadigde en een opzettelijk beschadigde 

warmtewisselaar gecombineerd met een nieuwe en een beschadigde V1-

branderset. 

 

Eén van de verschillen tussen een V1- en een V3-branderdeksel is dat het V3-

branderdeksel over de rand van de warmtewisselaar valt, in tegenstelling tot het 

V1-branderdeksel, zoals geïllustreerd in Figuur 34. 

 

  

Figuur 34:  Rand van het branderdeksel bij de V1-brander (links) en de V3-brander (rechts) 

Lekkende rookgassen worden daardoor bij de V3-branderdeksel naar beneden 

afgebogen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat eventuele smelt van isolatie bij de V3-

brander op een andere positie ten opzichte van het branderdeksel plaatsvindt dan 

bij een V1-brander. 

 

Om dit te onderzoeken zijn testen uitgevoerd met een drietal fors beschadigde V1-

branders uit de veldretouren, weergegeven in Figuur 35. 
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Figuur 35: De drie beschadigde V1-branders. De middelste brander (nr. 61) was het meest 

beschadigd. Deze brander is gemeten met de bijbehorende verbrokkelde pakking en 

met een nieuwe pakking. De bovenste brander is afkomstig uit warmtewisselaar nr. 52 

in Tabel 5. Van deze drie was de onderste brander 62 het minst beschadigd bij de 

aansluiting op de warmtewisselaar. 

 

De branders in Figuur 35 (en een nieuwe brander) zijn getest op een tweetal 

B3M2.5 warmtewisselaars, te weten een warmtewisselaar met een min of meer 

vlak topprofiel en een warmtewisselaar met een opzettelijk aangebrachte 

doorbuiging van ca. 4 mm (aan beide zijden). Er zijn testen uitgevoerd met een 

nieuwe pakking, de verbrokkelde pakking en een pakking die over een breedte van 

6 cm was beschadigd (vergelijkbaar met de foto linksonder in Figuur 31). 

 

De warmtewisselaars zijn in een toestel ingebouwd en op vollast bedreven. Tijdens 

de testen is, na stabilisatie van de condities, het frontpaneel kortstondig verwijderd 

om IR-foto’s te nemen. De resultaten van de testen zijn samengevat in Figuur 36. 
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Figuur 36: Warmtebeelden bij een V1-brander. Bovenste rij: met een vlak topprofiel van de 

warmtewisselaar, onderste rij: met een opzettelijk doorgebogen topprofiel (ca. 4 mm 

aan linker en rechterzijde). Duidelijk te zien zijn de hoge temperaturen van de isolatie 

aan de bovenkant van de mantel. 

 

In Figuur 37 zijn foto’s te zien van de smeltschadepatronen van de toestellen van 

warmtewisselaars 52 – 56, waar hoogstwaarschijnlijk een lekkende V1-brander de 

smeltschade heeft veroorzaakt. 

 

 

Figuur 37: Patronen van smeltschade bij warmtewisselaars 52-56 (beoordeeld op 11.09) en een 

ander geval met forse smeltschade. 

 

Bij de smeltschade van deze toestellen valt op dat naast de isolatie van de zijkant 

ook die van het dak van de mantel ernstig is beschadigd, wat wel is terug te vinden 

in de warmtebeelden bij een V1 brander (Figuur 36), maar niet in de 

warmtebeelden van een V3-brander (Figuur 32). Het verschil is kwalitatief 

verklaarbaar doordat een V3-branderdeksel – in tegenstelling tot een V1-
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 branderdeksel - over het topprofiel van de warmtewisselaar valt, waardoor lekkende 

rookgassen naar beneden worden afgebogen. 

5.5 Conclusies aanvullend onderzoek 

De conclusies in de voorgaande hoofdstukken ten aanzien van het risico van CO-

uittreding en de kans op smeltschade of brand betreffen B3M-warmtewisselaars 

met matige doorbuiging van het topprofiel (maximaal 2-3 mm) en met een niet-

beschadigde V3-branderset. 

 

De beschadigingstesten tonen aan dat zelfs bij de onderzochte combinaties van 

(opzettelijk aangebrachte) grote doorbuigingen aan warmtewisselaars en ernstige 

beschadigingen van V3-branderpakkingen, de concentraties CO in de mantel laag 

zijn (minder dan 5 ppm). TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de 

woning bij in de praktijk opgestelde Topline toestellen met een B3M-

warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander daarom zeer laag. 

 

De beschadigingstesten tonen verder aan dat er een aanzienlijke marge in 

beschadiging bestaat tussen enerzijds doorbuigingen van maximaal 2-3 mm (en 

een niet-beschadigde  branderpakking) en anderzijds (opzettelijk aangebrachte) 

ernstige beschadigingen aan warmtewisselaar en branderpakking die tot smelt 

kunnen leiden. Voor brand zijn nog hogere temperaturen vereist dan voor 

smeltschade én een vonk of vlam voor de ontsteking van brandbare gassen. TNO 

en Efectis achten daarom de kans op brand bij in de praktijk opgestelde Topline 

toestellen met een B3M-warmtewisselaar en met een vervangende V3-brander zeer 

klein. Voorwaarde is dat de voorschriften van Nefit met betrekking tot periodiek 

onderhoud in acht worden genomen. Hieronder valt een controle op het goed 

vastzetten van de branderklemmen. 

 

Uit de testresultaten van een door Nefit uitgevoerde duurtest en een theoretische 

beschouwing van veroudering van het branderpakkingsmateriaal (Viton) pakking 

kan het volgende worden afgeleid. In de loop van 4 jaar raken het topprofiel van de 

warmtewisselaar en de branderpakking aanzienlijk minder beschadigd dan tot het 

niveau waarop er smeltschade kan ontstaan, of waarop er CO-concentraties van 

maximaal 5 ppm in de mantel worden gemeten. 

 

TNO en Efectis achten de kans dat het verlies van veerkracht van de branderklem 

door blootstelling aan hete rookgassen de oorzaak is van ernstige rookgaslekkage 

bij B3M-warmtewisselaars met een V3-brander zeer klein. 

 

TNO concludeert verder dat praktijkgevallen van smeltschades bij B3M toestellen, 

waarbij naast de isolatie van de zijkant ook die van het dak van de mantel ernstig is 

aangetast, hoogstwaarschijnlijk door een eerder gemonteerde V1-branderset zijn 

veroorzaakt, ook als het toestel op het moment van constatering van de schade met 

een V3-branderset was uitgerust. 
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 6 Installatie- of montagefouten 

In de vorige hoofdstukken zijn weliswaar verhoogde CO en CO2-concentraties 

gemeten, maar geen niveaus met een duidelijk risico voor de bewoners. Om te 

onderzoeken onder welke omstandigheden wel hoge CO-niveaus (typisch 1000 

ppm of meer) in de mantel kunnen worden aangetroffen, is een aantal ‘extreme’ 

testen uitgevoerd. Daarbij zijn opzettelijk onderdelen van een Topline toestel 

beschadigd of niet gemonteerd. Deze testen hebben geen relatie met de 

vermeende problemen met warmtewisselaar en branderpakking. 

 

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de gevolgde scenario’s het gevolg zijn van 

ernstige installatie- of montagefouten en in principe bij alle merken en typen 

toestellen kunnen voorkomen. 

6.1 Verhoging CO lekkage door installatie- of montagefouten 

Er is een aantal testen uitgevoerd met beschadigde of niet gemonteerde 

onderdelen in de rookgasafvoer van het toestel. Ter verduidelijking is in Figuur 38 

een aantal onderdelen van de rookgasafvoer weergegeven. 

 

 

  

Figuur 38:  Onderdelen van de rookgasafvoer van een Topline toestel 
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 In de meeste testen is een nieuwe B3M6hs warmtewisselaar en een niet-

beschadigde V3-branderset gebruikt. De uitgevoerde testen zijn de volgende. 

 

Niet aansluiten van de sifon aan de onderkant van de warmtewisselaar 

De sifon is in Figuur 38 aangegeven met nr. 13. Niet aansluiten van de sifon leidde 

tot recirculatie van rookgassen binnen de mantel een daarmee een lagere 

zuurstoftoevoer naar de brander. De gevolgen waren hoge CO- concentraties 

(>1000 ppm, de max waarde van de sensor) en hoge CO2-concentraties (2.5%) in 

de mantel waarbij het toestel net wel/niet bleef functioneren. De resultaten zijn 

samengevat in Tabel 11 in Bijlage 5. 

 

Weglaten of beschadigen van de afdichting van de rookgaspijp 

De afdichting van de rookgaspijp is in Figuur 38 aangegeven met nr. 16. 

Geheel weglaten van de afdichting leidde eveneens tot hoge CO- concentraties 

(>1000 ppm, de max waarde van de sensor) en hoge CO2-concentraties (2%) in de 

mantel waarbij het toestel wel bleef functioneren. Geheel wegsnijden van de lip van 

deze afdichting (wat in principe een geringere beschadiging is dan geheel weglaten 

van de ring) zorgde ervoor dat het toestel geheel afschakelde. Blijkbaar functioneert 

het toestel bij deze experimenten op de rand van zijn werkzame gebied en een iets 

andere afdichting kan het toestel tot voorbij het kantelpunt brengen. 

 

Het in beperkte mate beschadigen van de afdichting van de rookgaspijp leidde tot 

beperkt hogere CO- en CO2-concentraties in de mantel. Deze concentraties waren 

hoger naarmate de afdichting verder werd beschadigd. Figuur 39 toont een aantal 

steeds verder beschadigde afdichtingen. De resultaten van de testen zijn 

samengevat in Tabel 12 in Bijlage 5. 

 

 

Figuur 39: Afdichting van de rookgaspijp in diverse mate van beschadiging. 

 

De reden dat er bij een beschadigde afdichting wel verhoogde CO-concentraties in 

de mantel worden gemeten, in tegenstelling tot een lekkage bij het branderdeksel, 

heeft te maken met de kinetiek van de oxidatiereactie van CO naar CO2. De 

lekkage vindt nu plaats nadat de rookgassen de relatief koude ribben van de 

warmtewisselaar zijn gepasseerd, waar de temperatuur en zuurstofconcentratie van 

de rookgassen relatief laag zijn. De kinetiek van de oxidatiereactie van CO is 

daarom te laag om het CO in de rookgassen snel verder te oxideren tot CO2. De 

gemeten verhouding van CO- en CO2-concentratie in de mantel is vergelijkbaar met 

die verhouding in de afgevoerde rookgassen. 
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 Monteren droge sifon 

Dit zou kunnen gebeuren na een onderhoudsbeurt als de installateur nalaat de 

sifon weer te vullen met water. De rookgassen komen in dit geval buiten de mantel 

bij de rioolaansluiting vrij. 

 

De droge sifon leidde bij de conditie van tapwaterbereiding in de zomer21 tot een 

verhoging van de CO-concentratie in de opstellingsruimte van ca. 10 ppm CO bij 

100% vermogen en ca. 2 ppm CO bij 50% vermogen. De opstellingsruimte was in 

die test op 20 Pa onderdruk gebracht. 

 

Na afloop van de ongeveer 1 uur durende test was de sifon voor 2/3 gevuld (ca. 

180 ml water) en stond het water net hoog genoeg om verdere lekkage van gassen 

uit de sifon naar de opstellingsruimte te verhinderen. 

6.2 Conclusies installatie- of montagefouten 

Bij ‘extreme’ testen waarbij onderdelen zoals de sifon of de condensbakpakking 

geheel waren weggelaten, werden CO-concentraties van meer dan 1000 ppm in de 

mantel gemeten. Deze situaties treden op na installatie- of montagefouten, die niet 

zijn te wijten aan dit type toestel, maar bij alle merken en typen CV-toestellen 

kunnen voorkomen. Het onderschrijft het belang van goede kwaliteitscontrole zowel 

bij oplevering als bij onderhoud van CV toestellen. 

                                                      
21 Het gevolgde schema is 5 min opstart @45% vermogen, 10 min @20%, 5 min @100%, en 40 

min @50% 
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 7 Verspreiding van CO door de woning bij beschadigd 
toestel 

Voor het berekenen van verspreiding van uit een toestel vrijkomend CO door een 

woning, onder in de praktijk voorkomende omstandigheden (onderdruk door 

ventilatie, windaanval etc.) zijn dynamische simulaties met het ventilatieprogramma 

COMIS22 uitgevoerd. Invoer voor de simulaties is de gemeten lekkage van CO uit 

het toestel naar de opstellingsruimte. Echter, de gemeten CO-lekkage uit de 

warmtewisselaar naar de mantel bij de veldretouren bleek dusdanig laag (zie 

paragraaf 2.5) dat gebruik van COMIS op basis van die metingen niet zinvol was. 

 

Om evengoed de mate van CO-verspreiding in een woning met COMIS te kunnen 

onderzoeken is de CO-lekkage naar de mantel opzettelijk vergroot door een 

afdichting van de rookgasafvoer deels weg te snijden. Dit vergroot de 

rookgasrecirculatie binnen de mantel en leidt tot een onvollediger verbranding en 

daarmee tot een verhoogde CO-productie in de brander. De op die wijze kunstmatig 

verhoogde CO-lekkage van het toestel naar de opstellingsruimte is gemeten als 

functie van de onderdruk in de opstellingsruime en bij verschillende thermische 

vermogens van het toestel. De resultaten van deze metingen zijn vervolgens in het 

ventilatieprogramma COMIS ingevoerd. 

 

De resultaten van de COMIS berekeningen zijn gespiegeld aan richtlijnen van de 

WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) voor maximale CO concentraties in 

binnenlucht. 

 

Tot slot is ter duiding van de berekende resultaten, een in situ meting in een woning 

uitgevoerd. 

7.1 CO lekkage als functie van onderdruk en ketelvermogen (bij beschadigde 

afdichting) 

De metingen zijn uitgevoerd aan 3 warmtewisselaars, te weten een nieuwe B3M6hs 

warmtewisselaar (nr. 48) en de twee warmtewisselaars met de grootste lekkage 

(zie Figuur 22), te weten B3M2.5 warmtewisselaars nr. 12 en 42 23. In alle drie is 

dezelfde beschadigde afdichting in de rookgasafvoer gebruikt. 

 

De gemeten CO-lekkage uit de drie warmtewisselaars vertoonde hetzelfde gedrag, 

maar verschilde in grootte, voor de warmtewisselaars 12, 42 en 48 respectievelijk 

maximaal ca. 18, 9 en 6 mg/min (zie Figuur 40). Het verschil is vermoedelijk toe te 

schrijven aan het feit dat de beschadigde afdichting bij het ombouwen van de 

warmtewisselaars iets anders is gemonteerd, met een iets grotere of kleinere 

lekkage tot gevolg. Het is echter ook mogelijk dat een lekke warmtewisselaar het 

effect van een lekke afdichting versterkt. 

 

                                                      
22 COMIS is ontwikkeld door samenwerking van verschillende internationale onderzoeksinstituten, 

zoals onder andere Lawrence Berkely National Laboratory US, Frauenhofer Institut en TNO. Het is 

in diverse onderzoek projecten gevalideerd. 
23 Warmtewisselaar 44 vertoonde ook een grote lekkage, maar deze warmtewisselaar kon 

maximaal 20 kW leveren. Testen bij verschillende vermogens als invoer voor COMIS was daarom 

niet zinvol. 
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Figuur 40:  CO-lekkage uit de mantel naar de opstellingsruimte bij warmtewisselaars 12, 42 en 48 

(van boven naar beneden) bij een opzettelijk beschadigde afdichting (inzet) 
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 De lekkage uit de mantel naar de opstellingsruimte neemt toe naarmate de 

onderdruk in de opstellingsruimte groter is. Voor elk vermogen van het toestel is 

een andere lijn gevonden. 

 

Het verloop van de lijnen van CO-lekkage naar de opstellingsruime bij verschillende 

thermische vermogens kon kwalitatief goed worden verklaard met een elektrisch 

equivalent model van het toestel en opstellingsruimte (Bijlage 4). 

 

Bij thermische vermogens van 24, 30 en 33 kW lopen de lijnen min of meer 

evenwijdig. De lijn van 30 kW verschuift t.o.v. de lijn van 24 kW naar rechts 

evenwijdig aan de x-as. Dit wordt veroorzaakt door de lagere onderdruk in de 

mantel doordat de ventilator in het toestel bij hogere vermogens meer lucht 

aanzuigt. 

 

Daardoor moet de onderdruk in de opstellingsruimte ook groter worden om een 

luchtstroming vanuit de mantel naar de opstellingsruimte, en dus CO-lekkage, 

mogelijk te maken. Bij 33 kW verschuift de lijn nog verder naar rechts. 

 

Bij nog lagere vermogens (16 kW, 12 kW en 10 kW) neemt de CO-concentratie in 

de rookgassen af door vollediger verbranding. Daardoor lekt er ook minder CO uit 

de lekke afdichting naar de mantel (en vervolgens naar de opstellingsruimte). Wel 

draait de ventilator in het toestel bij lagere vermogens minder hard en is de 

onderdruk in de mantel daardoor lager. Er zal daarom al bij lagere onderdrukken in 

de opstellingsruimte CO uit de mantel naar de opstellingsruimte lekken. 

 

Uiteindelijk is voor de COMIS berekeningen de gemeten CO lekkage van 

warmtewisselaar nr. 12 met beschadigde afdichting gebruikt. Deze had de hoogste 

CO-lekkage van de drie geteste warmtewisselaars. Bij deze warmtewisselaar 

werden CO-concentraties in de mantel gemeten tot ca. 260 ppm. 

 

Er zijn ook twee scenario’s in COMIS gesimuleerd met een 5 keer zo groot 

lekoppervlak van de mantel. Bij een groter lekoppervlak hoort ook een grotere 

lekkage van rookgassen naar de opstellingsruimte. Het elektrisch equivalent model 

geeft aan dat er dan ca. 3.5 keer zoveel CO naar de opstellingsruimte lekt als bij 

een 5 keer zo kleine lekkage. De reden dat de lekkage 3.5 en niet 5 keer zo groot 

wordt, heeft te maken met een herschikking van (onder)drukken in het toestel door 

de minder dichte mantel. Desondanks is in de twee COMIS scenario’s met 5 keer 

groter lekoppervlak ook een 5 keer zo grote CO-lekkage aangenomen. Daarmee 

wordt de CO verspreiding in de woning in die scenario’s enigszins overschat. 

7.2 COMIS berekeningen (op basis van beschadigde afdichting) 

In de COMIS berekeningen is een tweetal woningen gemodelleerd, namelijk een 

ééngezins(tussen)woning en een appartement. Deze woningtypen vormen een 

groot deel van het Nederlandse woningbestand. Bij beide woningtypen is de 

achtergevel georiënteerd op het zuidwesten (de meest voorkomende windrichting in 

Nederland). 

 

De woningen zijn voor een heel stookseizoen doorgerekend (van medio oktober tot 

medio april), waarbij van uur tot uur de buitentemperatuur, windsnelheid en 

windrichting uit een representatieve weerfile zijn gelezen. 
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 Voor de thermische vraag van het toestel is een eenvoudig model opgesteld dat 

van uur tot uur het vermogen van het toestel bepaalt voor warm tapwaterproductie 

en voor ruimteverwarming. Voor de ééngezinswoning komt het gasverbruik uit op 

ca. 2700 m3 per jaar, voor het appartement op ca. 1450 m3 per jaar. 

 

Gegevens van de woning en aannames ten aanzien van de berekeningen zijn 

opgenomen in Bijlage 6. 

7.2.1 Scenario’s COMIS berekeningen 

In de simulaties is een aantal scenario’s onderzocht die een breed beeld geven van 

in de praktijk voorkomende omstandigheden. Parameters die het ontsnappen van 

CO vanuit de mantel beïnvloeden, zijn de volgende: 

 

• Luchtdichtheid woning. 

Hoe luchtdichter de woning, des te groter de onderdruk die het 

ventilatiesysteem genereert in de opstellingsruimte, wat lekkage van CO uit de 

mantel makkelijker maakt. In COMIS is hiervoor een vaste (ongunstige) waarde 

gehanteerd voor een relatief luchtdichte woning met een qv10 van 20 dm3/s 

72 m3/uur), wat in huidige nieuwbouwwoningen vaak wordt gerealiseerd. Het 

ventilatievoud van de eengezinswoning en appartement komt daarmee op 

respectievelijk 0.1 en 0.14 uur-1. 

• Gebruik ventilatieroosters 

Hoe meer de ventilatieroosters zijn afgesloten, des te groter de onderdruk die 

het ventilatiesysteem genereert in de opstellingsruimte. Daarentegen zal ook  

de ventilatiehoeveelheid minder zijn, en daarmee de verdunning van eventueel 

ontsnappend CO uit de mantel. In de scenario’s zijn twee varianten 

meegenomen: alle roosters dicht en enkel de roosters in de zuidwest gevel 

dicht (in Nederland de meest voorkomende windrichting). 

• Stand ventilatiesysteem 

Een hogere stand van het ventilatiesysteem zal een grotere onderdruk in de 

opstellingsruimte creëren, waardoor CO makkelijker vanuit de mantel weglekt. 

Daarentegen zal eventueel ontsnappend CO meer worden verdund en sneller 

worden afgevoerd. Extreme situatie is het uitschakelen van het 

ventilatiesysteem, waardoor de woning enkel nog door infiltratie zal worden 

geventileerd. In de scenario’s zijn vier varianten van ventilatie meegenomen, te 

weten: 

- UIT, 

- continu in laagstand en 2:15 uren per dag in hoogstand, 

- continu in middenstand en 2:15 uur per dag in hoogstand, 

- overdag en ’s avonds in hoogstand en ’s nachts in laagstand.  

• Muur- of dakdoorvoer van rookgasafvoer 

Voor de eengezinswoning is een situatie met dakdoorvoer en muurdoorvoer 

beschouwd. Voor het appartement is alleen de muurdoorvoer beschouwd. Als 

het waait zal bij een dakdoorvoer bij de uitmonding een onderdruk bestaan. Bij 

een muurdoorvoer zal bij windaanval op de gevel met de muurdoorvoer een 

overdruk ontstaan die toeneemt bij toenemende windsnelheid. Een overdruk bij 

de luchtaanzuiging verhoogt tevens de druk in de mantel en verhoogt daarmee 

de kans op het ontsnappen van CO naar de opstellingsruimte. 

• Lekkage mantel 

Het lekoppervlak van de mantel is een belangrijke parameter in de mate van 

rookgaslekkage van de mantel naar de opstellingsruimte. Om die reden zijn er 
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 ook twee scenario’s in COMIS gesimuleerd met een 5 keer zo groot 

lekoppervlak (en een 5x zo grote lekkage). 

• Weerstand toevoerkanaal 

De onderdruk in de mantel wordt in belangrijke mate bepaald door de 

weerstand van het toevoerkanaal. Bij een lagere weerstand is de onderdruk in 

de mantel lager en neemt de kans op het ontsnappen van CO toe. Er is daarom 

ook een simulatie gedaan met een halvering van de weerstand van het 

toevoerkanaal. 

• Open deuren van de slaapkamers 

Open deuren, bijvoorbeeld van slaapkamers, vergemakkelijken toetreding van 

CO vanuit de opstellingsruimte (gang of zolder). Aan de andere kant zal de 

ventilatie van deze kamers verbeteren, waardoor eventueel CO sneller wordt 

afgevoerd. 

• Afzuiging zolder bij eengezinswoning 

In de overloop op de zolder van de eengezinswoning bevindt zich een 

opstelplaats voor een wasmachine. Hoewel niet verplicht, bevindt zich hier 

daarom vaak een afzuigpunt van het mechanische afzuigsysteem. Door deze 

afzuiging kan eventueel ontsnappende CO direct afgevoerd worden. Vandaar 

dat simulaties zonder afzuiging op de overloop zijn uitgevoerd. 

 

Uiteindelijk zijn 25 scenario’s doorgerekend, die zijn samengevat in Tabel 6. Dit zijn 

zoveel mogelijk ongunstige situaties (dus met hogere kans op CO-verspreiding). 
  



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11383  74 / 111  

 Tabel 6: Doorgerekende scenario’s van de COMIS berekeningen. 

Nr. Woning-
type 

Gebruik 
roosters 

Gebruik MV Rookgas
afvoer 

Lek 
mantel 
(cm2) 

Afzuiging 
zolder 

Bin.deur 
slaapk's 

1 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

dak 1 ja dicht 

2 ééngezins dicht overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

dak 1 ja dicht 

3 ééngezins ZW-gevel 
dicht 

laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

dak 1 ja dicht 

4 ééngezins ZW-gevel 
dicht 

overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

dak 1 ja dicht 

5 ééngezins dicht uit muur 1 ja dicht 

6 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 ja dicht 

7 ééngezins dicht middenstand, 
2:15 uur in 
hoogstand 

muur 1 ja dicht 

8 ééngezins dicht overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

muur 1 ja dicht 

9 ééngezins ZW-gevel 
dicht 

laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 ja dicht 

10 ééngezins ZW-gevel 
dicht 

overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

muur 1 ja dicht 

11 1 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 5 ja dicht 

12 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 nee dicht 

13 1 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 ja dicht 

14 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 ja open 

15 2 ééngezins dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 ja dicht 

16 appartem. dicht uit muur 1 n.v.t. dicht 

17 appartem. dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

18 appartem. dicht middenstand, 
2:15 uur in 
hoogstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

19 appartem. dicht overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

20 appartem. ZW-gevel 
dicht 

laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

21 appartem. ZW-gevel 
dicht 

overdag 
hoogstand, 's 

nachts laagstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

22 1 appartem. dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 5 n.v.t. dicht 

23 appartem. dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 n.v.t. open 

24 1 appartem. dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

25 2 appartem. dicht laagstand, 2:15 
uur in hoogstand 

muur 1 n.v.t. dicht 

1 5 keer zo groot lekoppervlak mantel (en een 5x zo grote CO-lekkage) 

2 2x 30 min tapwater i.p.v. 2x15min tapwater per dag 

2 halve weerstand toevoerkanaal 
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 7.2.2 Spiegeling resultaten aan vastgelegde grenzen 

De effecten van de CO-blootstelling hangen af van de concentratie en de duur van 

de blootstelling. Tabel 7 geeft de symptomen bij blootstelling aan verschillende CO-

concentraties. 

Tabel 7:  Relatie tussen CO-concentratie en symptomen van CO-vergiftiging (Inven, 2018) 

 
 

 

Er zijn in Nederland geen vastgestelde wettelijke grenzen voor CO-concentraties in 

de binnenlucht, ook niet bij gebruik van een geiser of ander open toestel. 

 

Bij gebrek aan een wettelijk kader worden in dit rapport de waarden van de WHO 

gehanteerd (WHO, 2010), weergegeven in Tabel 8. Hierin zijn maximale waarden 

opgenomen voor 15 minuten-, 1 uurs-, 8 uurs- en 24 uurs-gemiddelden24. Bij deze 

waarden is rekening gehouden met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen of 

personen met coronaire hartziekten 25. 

Tabel 8:  Richtlijnen voor CO-concentraties in binnenlucht, tabel 2.5 van (WHO, 2010) 

Type 
blootstelling 

Gemiddeld 
over 

Max CO 
(ppm) 

Comment 

acuut 15 min 87 Excursions to this level should not occur 
more than once per day, Light exercise  

 
1 uur 30 Excursions to this level should not occur 

more than once per day, Light exercise 

 
8 uur 9 Arithmetic mean concentration, Light to 

moderate exercise 

chronisch 24 uur 6 Arithmetic mean concentration, Awake and 
alert but not exercising 

                                                      
24 De WHO-waarden worden gegeven in mg/m3. 1 mg/m3 komt overeen met 10-6 (mg naar kg)/ 

1.15 (soortelijke massa CO bij 25°C en 1 atm. in kg/m3) x 106 (van m3 CO per m3 naar ppm) 
25 (WHO, 2005): “Groups at highest risk from carbon monoxide exposure include the unborn and 

those adults, elderly or not, with coronary artery disease, congestive heart failure or potential 

stroke, those at risk of sudden death, etc.  […] All of these higher risk groups must be considered 

when setting carbon monoxide guidelines for indoor air or, for that matter, outdoor air, i.e. the 

guideline must be low enough to protect all those at highest risk.” 
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 Voor het nagaan van de verspreiding van CO door de woning zijn deze 4 

gemiddelden berekend gedurende het stookseizoen voor elk van de 25 scenario’s. 

7.2.3 Resultaten COMIS berekeningen en spiegeling resultaten aan vastgelegde grenzen 

In de COMIS berekeningen worden de CO-concentraties is een achttal vertrekken 

berekend, te weten de gang/trap, woonkamer, keuken, badkamer, drie slaapkamers 

en de zolder. Onderstaande figuren geven respectievelijk 15 minuten, 1-uurs, 8 

uurs en 24-uurs gemiddelden. 
 

 

Figuur 41:  Door COMIS berekende 15 min gemiddelden van CO-concentraties in ppm bij de 25 

scenario’s uit Tabel 6 (WHO-norm: 87 ppm). 

(1) Bij de ééngezinswoning staat het toestel in de trapgat, in het appartement op de 

gang 

(2) De ééngezinswoning heeft een open keuken die bij de woonkamer wordt 

gerekend, het appartement heeft gescheiden woonkamer en keuken 

(3) Alleen het appartement heeft een aparte keuken 

 

 

Figuur 42:  Door COMIS berekende 1-uurs gemiddelden van CO-concentraties in ppm bij de 25 

scenario’s uit Tabel 6. (WHO-norm 30 ppm). 
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Figuur 43:  Door COMIS berekende 8-uurs gemiddelden van CO-concentraties in ppm bij de 25 

scenario’s uit Tabel 6. (WHO-norm 9 ppm). 

 

 

Figuur 44:  Door COMIS berekende 24-uurs gemiddelden van CO-concentraties in ppm bij de 25 

scenario’s uit Tabel 6 (WHO-norm 6 ppm). 

 

De berekeningen tonen aan dat alle tijdgemiddelde waarden van de CO-

concentratie, die zijn berekend op basis van een opzettelijk beschadigde afdichting, 

meer dan een factor 4 onder de richtlijnen van de WHO liggen. Onderstaande 

overwegingen over de rol van bepaalde parameters moeten in dat verband worden 

gezien. 

 

Zo valt op dat de hoogste concentraties doorgaans worden berekend voor de gang 

of trappenhuis, waar het toestel staat opgesteld. Ook voor de badkamer worden 

relatief hoge waarden berekend. Dat komt omdat de badkamer wordt afgezogen en 

er met CO verontreinigde lucht vanuit de nabijgelegen gang of trappenhuis de 

badkamer wordt ingezogen. 

 

In de slaapkamers worden doorgaans nul-waarden voor de CO-concentratie 

berekend, op scenario’s 14 en 23 na (de scenario’s met open slaapkamerdeuren). 

Dat komt doordat bij gesloten slaapkamerdeuren de verse buitenlucht via de 

ventilatieroosters in de slaapkamers naar de gang stroomt. Er kan daarom geen CO 
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 vanuit de gang naar de slaapkamers stromen. Bij open slaapkamerdeuren 

verandert de drukverdeling in de woning en stroomt er wel lucht met CO naar de 

slaapkamers. 

 

Bij een muurdoorvoer kan door stuwing van wind een overdruk aan de gevel 

optreden, waardoor ook de druk in de mantel hoger wordt en er relatief makkelijker 

CO uit de mantel naar de woning kan lekken. Die overdrukken zijn niet 

geconstateerd in de berekeningen bij een dakdoorvoer. 

 

Bij de appartementen is er enkel een muurdoorvoer gemodelleerd. Dat is één van 

de redenen dat de CO-concentraties in de scenario’s met het appartement 

(scenario’s 16-25) wat hoger uitvallen dan bij de ééngezinswoning. Ook zijn CO-

concentraties egaler verdeeld over de vertrekken, wat logisch is, gezien de grotere 

nabijheid van de vertrekken op één enkele verdieping. 

 

Het effect van parameters op de CO-lekkage naar de woning is niet op voorhand 

triviaal. Zo heeft een lagere stand van het ventilatiesysteem een tweeledig effect. 

Enerzijds zal de onderdruk in de woning minder zijn, wat verspreiding van CO 

vanuit de mantel naar de woning bemoeilijkt. Anderzijds zullen verontreinigingen 

van de binnenlucht (zoals CO) minder snel worden afgevoerd. Dat blijkt ook uit het 

feit dat zowel bij de ééngezinswoning als het appartement, de CO-concentraties 

maar beperkt afhankelijk zijn van het gebruik van roosters of de stand van het 

ventilatiesysteem. 

 

De grootteorde van de berekende CO-concentraties is geverifieerd met een 

versimpeld model waarin de woning uit één enkele zone bestaat, die met 50 dm3/s 

(middenstand) wordt geventileerd. Bij een CO-productie van 12 mg/min (Figuur 39) 

levert dat een evenwichtsconcentratie van 3.5 ppm CO, ongeveer de helft van de 

maximale concentraties die COMIS berekent. 
 

Het scenario met de hoogste CO-concentraties is scenario nr. 15. In dit scenario is 

de weerstand van het toevoerkanaal gehalveerd. Dat resulteert in geringere 

onderdrukken onder de mantel waardoor er relatief makkelijker CO vanuit de 

mantel naar de opstellingsruimte en vervolgens naar de woning kan lekken. Ter 

illustratie is voor dit scenario in Figuur 45 de CO-concentratie in de verschillende 

vertrekken van de ééngezinswoning gedurende het stookseizoen weergegeven. In 

Figuur 46 is ingezoomd op de dag met de hoogste CO-concentraties. 
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Figuur 45:  Berekende CO-concentraties in de vertrekken van de ééngezinswoning in scenario 15 

gedurende het stookseizoen 

 

 

Figuur 46:  Berekende CO-concentraties in de vertrekken van de ééngezinswoning in scenario 15 

gedurende twee dagen in maart (met de hoogste piek in de CO-concentratie) 

In dit scenario komen de hoogste pieken slechts enkele keren per jaar voor, bij een 

ongunstige combinatie van buitentemperatuur, windsterkte en windrichting. De 

andere dagen zijn de pieken een factor twee of meer lager. 

7.3 In situ metingen 

Voor een vergelijking van de COMIS berekeningen met de praktijk zijn op 11 

september 2018 in situ metingen uitgevoerd in een woning met een Nefit toestel, 

type TOPLINE COMPACT HRC30. 
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 In de mantel werd lokaal nabij de warmtewisselaar een CO-concentratie van enkele 

ppm gemeten. Indien was gemeten op de positie als in de labtesten (bij de 

luchtaanzuigbuis) was ook hier een CO concentratie van minder dan 1 ppm 

gemeten. 

 

Vervolgens is bij dit toestel voor de duur van de testen dezelfde beschadigde 

afdichting bij het rookgasafvoerkanaal gebruikt als bij de labtesten in paragraaf 6.1, 

waarvan de resultaten als invoer voor COMIS dienden. 

 

Er is getracht om lekkage van CO naar de woning te verkrijgen door: 

• met een voordeur met afzuigventilator de woning op onderdruk te brengen, 

• het ventilatiesysteem in diverse standen te zetten 

• de afvoer van het ventilatiesysteem op de luchttoevoer van het toestel aan te 

sluiten in een poging een overdruk in de mantel te realiseren ten opzichte van 

de woning. 

 

Ook hierbij is een extreme situatie bereikt door de lip van de afdichting geheel te 

verwijderen. In combinatie met een onderdruk van 80 Pa (met de afzuigventilator in 

de voordeur) resulteerde dat in CO-concentraties in de mantel van meer dan 

400 ppm. 

 

Uiteindelijk is het met de beschadigde afdichting gelukt om op gecontroleerde wijze 

de CO-concentratie binnen de mantel te verhogen tot ca. 12 ppm. Mede gezien de 

verhouding van het volume van de mantel t.o.v. het volume van de woning, was het 

meten van CO concentraties in de vertrekken verder niet zinvol. 

 

De uitgevoerde experimenten zijn samengevat in Tabel 9. 

 

Tabel 9  Overzicht in situ experimenten 

exp ventilator 
in 

voordeur 

afdichting mech. 
afvoer 

CV 
(kW) 

druk 
woning 

t.o.v. 
buiten (Pa) 

druk 
mantel 
t.o.v. 

opstell (Pa) 

CO 
mantel 
(ppm) 

CO2 
mantel 

(%) 

A - origineel max 30 -25 -2 0  
B aan origineel max 30 -80 3 0-4  

C uit origineel 
max, op 

toevoer CV 30 0 tot +10 40 0  

D uit beschadigd max 24 -2 -10 0-6 
1% tot 
2.3% 

E uit beschadigd 
max, op 

toevoer CV 24 -3 30 
0.1 tot 

0.6  

f uit 
lip geheel 

weggesneden 
stand 1 op 
toevoer CV 24 -5 30 2-6 0.50% 

G aan 
lip geheel 

weggesneden stand2 27 -80 40 >400  

H aan beschadigd stand2  -80 40 5-12  
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 7.4 Conclusies COMIS berekeningen en in situ metingen 

Uit de COMIS berekeningen blijkt dat alle tijdgemiddelde CO-concentraties in de 

woning die zijn berekend op basis van een opzettelijk beschadigde afdichting, meer 

dan een factor 4 onder de richtlijnen van de WHO liggen. 

 

De in-situ metingen bevestigen de resultaten van de ‘extreme’ testen 

(paragraaf 6.1) dat hoge concentraties CO binnen de mantel kunnen worden bereikt 

door onderdelen van de rookgasafvoer zwaar te beschadigen of geheel weg te 

laten. 

 

De in-situ metingen bevestigen verder de bevinding uit de COMIS berekeningen dat 

zelfs bij gecontroleerd verhoogde CO-concentraties in de mantel, het moeilijk is om 

omstandigheden te vinden waarbij er meetbare hoeveelheden CO uit de mantel 

naar de woning lekken. 

 

De CO-concentratie gemeten in de mantel van veldretouren (met niet-beschadigde 

afdichtringen) is minder dan 1 ppm (paragraaf 2.5). Indicatieve berekeningen geven 

aan dat in dat geval de CO-lekkage naar de opstellingsruimte twee ordes van 

grootte lager is dan bij een toestel met een beschadigde afdichting. Daarmee zijn 

ook de CO-concentraties in de woning twee ordes van grootte lager dan de door 

COMIS berekende waarden en liggen dus ver onder de WHO-normen. Dit bevestigt 

de bevinding dat het risico van verspreiding van CO naar de opstellingsruimte of 

naar de woning bij toestellen met een V3-brander (en een niet-beschadigde 

afdichting) zeer laag is. 
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 8 Conclusies en aanbevelingen 

Ten aanzien van CO-uittreding geven de bevindingen aanleiding tot de volgende 

conclusies: 

 

• TNO heeft 45 warmtewisselaars getest van type B3M2.5, B3M6 en B3M6hs 

afkomstig uit veldretouren van Topline CV-toestellen, in combinatie met een V3-

branderset. Deze warmtewisselaars vertonen een doorbuiging van het 

topprofiel tot 2-3 mm. Ondanks het feit dat lekkage van rookgassen uit de 

brander naar de mantel is geconstateerd, bleven de gemeten CO-concentraties 

in de mantel laag (<1 ppm). 

 

• TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de opstellingsruimte of naar 

de woning zeer laag bij B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en voorzien van een V3-branderset. 

 

Ten aanzien van de kans op brand geven de bevindingen aanleiding tot de 

volgende conclusies: 

 

• In de testen van de meest lekke van de 45 geselecteerde warmtewisselaars, 

zijn temperaturen van de isolatie gemeten die hoger zijn dan bij goed 

functionerende toestellen, maar aanzienlijk lager dan de smelttemperatuur van 

de isolatie. 

 

• TNO en Efectis achten de kans op brand door de ontsnapping van hete 

rookgassen uit B3M-warmtewisselaars met matige doorbuiging van het 

topprofiel (maximaal 2-3 mm) en met een V3-branderset zeer klein. Voorwaarde 

is dat periodiek onderhoud wordt uitgevoerd, zoals Nefit voorschrijft. Hieronder 

valt een controle op het goed vastzetten van de branderklemmen. 

 

Ten aanzien van de branderklemmen geven de bevindingen aanleiding tot de 

volgende conclusies: 

 

• Nefit heeft maatregelen genomen om losschieten of onjuist vastzetten van V3-

branderklemmen te voorkomen. TNO heeft deze maatregelen kwalitatief 

beoordeeld en beschouwt de maatregelen als afdoende. Echter, TNO kan de 

kans op niet of niet goed vastzetten van de branderklemmen in de praktijk niet 

kwantificeren, omdat hierbij naast de technische uitvoering van de branderklem, 

gedrag, zorgvuldigheid en kennisniveau van de installateur een rol spelen. 

 

• In de testen van de meest lekke van de 45 geselecteerde warmtewisselaars zijn 

temperaturen van de branderklemmen gemeten die ruim onder de kritische 

temperatuur liggen waarbij het verenstaal zijn veerkracht verliest. Er is geen 

reden om aan te nemen dat gesloten branderklemmen aan te hoge 

temperaturen kunnen worden blootgesteld en daardoor hun veerkracht 

verliezen. 
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 De bevindingen uit het aanvullend onderzoek geven aanleiding tot de volgende 

conclusies: 

 

• De beschadigingstesten tonen aan dat zelfs bij de onderzochte combinaties van 

(opzettelijk aangebrachte) grote doorbuigingen van warmtewisselaars en 

(opzettelijk aangebrachte) ernstige beschadigingen van V3-branderpakkingen, 

de concentraties CO in de mantel laag zijn (minder dan 5 ppm). 

 

• De beschadigingstesten tonen ook aan dat er een aanzienlijke marge in 

beschadiging bestaat tussen enerzijds doorbuigingen van maximaal 2-3 mm (en 

een niet-beschadigde branderpakking) en anderzijds (opzettelijk aangebrachte) 

ernstige beschadigingen van warmtewisselaar en branderpakking die tot smelt 

kunnen leiden. Voor brand zijn nog hogere temperaturen vereist dan voor 

smeltschade én een vonk of vlam voor de ontsteking van brandbare gassen. 

 

• Uit de testresultaten van een door Nefit uitgevoerde duurtest en een 

theoretische beschouwing van veroudering van het branderpakkingsmateriaal 

(Viton) kan het volgende worden afgeleid. In de loop van 4 jaar raken het 

topprofiel van de warmtewisselaar en de branderpakking aanzienlijk minder 

beschadigd dan tot het niveau waarop er smeltschade kan ontstaan, of waarop 

er meetbare CO-concentraties (maximaal 5 ppm) in de mantel worden 

gemeten. 

 

• TNO en Efectis achten de kans dat het verlies van veerkracht van de 

branderklem door blootstelling aan hete rookgassen de oorzaak is van ernstige 

rookgaslekkage bij B3M-warmtewisselaars met een V3-brander zeer klein. 

 

• TNO concludeert op basis van warmtebeelden en het onderzoek naar 

praktijkschadegevallen dat smeltschades bij B3M-warmtewisselaars, waarbij 

naast de isolatie van de zijkant ook die van het dak van de mantel ernstig is 

aangetast, hoogstwaarschijnlijk door een eerder gemonteerde V1-brander zijn 

veroorzaakt, ook als het toestel op het moment van constatering van de schade 

met een V3-brander was uitgerust. 

 

De resultaten van het aanvullend onderzoek laten een verbreding van de eerder 

genoemde conclusies toe. 

 

• TNO acht het risico van verspreiding van CO naar de woning bij in de praktijk 

opgestelde Topline toestellen met een B3M-warmtewisselaar met een 

vervangende V3-brander daarom zeer laag. 

 

• TNO en Efectis achten de kans op brand bij in de praktijk opgestelde Topline 

toestellen met een B3M-warmtewisselaars en een vervangende V3-brander 

zeer klein. Voorwaarde is dat de voorschriften van Nefit met betrekking tot 

periodiek onderhoud in acht worden genomen. Hieronder valt een controle op 

het goed vastzetten van de branderklemmen. 
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 Ten aanzien van installatie- of montagefouten geven de bevindingen aanleiding tot 

de volgende conclusies: 

 

• Er is een aantal ‘extreme’ situaties onderzocht die los staan van de 

onderzoeksvragen en die alleen kunnen ontstaan ten gevolge van installatie- of 

montagefouten, zoals het niet aansluiten van de sifon of de condensbak. In die 

situaties werden waarden van meer dan 1000 ppm CO in de mantel gemeten. 

Deze fouten kunnen in principe bij alle merken en typen CV-toestellen 

voorkomen. Het onderschrijft het belang van goede kwaliteitscontrole zowel bij 

oplevering als bij onderhoud van CV toestellen. 

 

Ten aanzien van COMIS berekeningen en in situ metingen geven de bevindingen 

aanleiding tot de volgende conclusies: 

 

• Uit de COMIS berekeningen blijkt dat zelfs bij een beschadigde afdichting zowel 

het 15 minuten gemiddelde, 1-uurs gemiddelde, 8-uurs gemiddelde en de 24 

uurs gemiddelde van de CO-concentraties meer dan een factor 4 onder de 

richtlijnen van de WHO liggen. 

 

• De resultaten van de in situ metingen bevestigen de bevinding uit de COMIS 

berekeningen dat zelfs bij gecontroleerd verhoogde CO-concentraties in de 

mantel, het moeilijk is om omstandigheden te vinden waarbij er meetbare 

hoeveelheden CO uit de mantel naar de woning lekken. 

 

• Indicatieve berekeningen op basis van de COMIS simulaties geven aan bij CO-

niveaus van 1 ppm in de mantel, (bovengrens van in de veldretouren gemeten 

waarden), de CO-concentraties in de woning twee tot drie ordes van grootte 

lager liggen dan de WHO-normen. 

 

Aanbevelingen 

Tot slot leiden de bevindingen tot een aantal aanbevelingen. Algemene 

aanbevelingen zijn: 

 

• Gebruikers dienen periodiek onderhoud te laten uitvoeren, conform de 

aanbevelingen van fabrikanten. 

 

• Ernstige installatiefouten kunnen tot onveilige situaties leiden. Dit geldt voor alle 

merken toestellen. In aanvulling op in gang gezette wetgeving wordt 

aanbevolen om een steekproefprogramma op te zetten, om na te gaan of 

onderhoud goed is uitgevoerd conform voorschrift van fabrikanten. 
 

• In een aantal experimenten met opzettelijk gecreëerde rookgaslekkage kwam 

het voor dat het toestel dusdanig slecht functioneerde, dat het na enige tijd 

afschakelde. Echter, na het afschakelen verdween ook de verstoring door 

rookgaslekkage en herstelde zich een situatie waarbij het toestel opnieuw kon 

opstarten. Vervolgens herhaalde zich het patroon van opstarten en afschakelen 

en werd het toetel niet vergrendeld. Aanbevolen wordt om kritisch te kijken naar 

de voorwaarden voor een vergrendeling van het toestel, opdat een installateur 

kan beoordelen of er van een gevaarlijke situatie sprake was. Dit geldt in 

principe voor alle merken toestellen. 
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 Aanbevelingen specifiek voor Nefit zijn de volgende: 

 

• In een steekproefprogramma zoals hierboven genoemd wordt specifiek voor 

Nefit aanbevolen om in de praktijk na te gaan of bij vervanging van een V1- 

door een V3-brander door installateurs daadwerkelijk wordt gecontroleerd op 

lekkage van rookgassen, zoals benoemd in het Nefit onderhoudsvoorschrift en 

of er niet (goed) vastzittende branderklemmen worden aangetroffen. 
 

• Voor een betere diagnose van schadegevallen van Nefit toestellen wordt 

aanbevolen om op het moment van vervanging van een V1- door een V3-

brander de datum, aantal branderuren en eventuele smeltschade aan de 

isolatie te registreren. 

 

• Zoals ook bij Nefit bekend, heeft een V1-branderset, met name in combinatie 

met een B3M2.5 warmtewisselaar, een verhoogde kans op smeltschade of zelfs 

brand door de constructie van het branderdeksel, de branderpakking en 

branderklemmen. Aanbevolen wordt om bezitters van een toetel met een V1-

branderset, ook degenen zonder onderhoudscontract, actief op te sporen en 

hen een vervangende V3-branderset aan te bieden. 
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 10 Bijlage 1: onderzoeksvragen Nefit 

Hoofdvraag 1: 
 Bestaat de mogelijkheid op uittreding van CO vanuit het toestel naar de 

opstellingsruimte en zo ja, onder welke omstandigheden kan CO lekkage zich 
voordoen? 

 
Deelvraag 1.1 luidt: 
Hoeveel CO kan het toestel produceren binnen de mantel van het toestel? 
- Op welke wijze(n) kan rookgas lekken van de warmtewisselaar naar de mantel 

van het toestel?  
- Hoe ontwikkelt deze rookgaslekkage zich over de tijd? 
- Wat is het effect van blootstelling aan hoge temperaturen op de klem waarmee 

de brander bevestigd wordt op de warmtewisselaar? 
- Wat zijn begrenzende elementen vanuit het toestel: bv wegvallen vlam, 

ionisatiebeveiliging, temperatuurbeveiliging? 
- Theoretische onderbouwing tot welke CO concentraties dit kan leiden in de 

mantel als functie van recirculatie in het toestel? 
- Verificatie van CO concentraties in de mantel middels metingen aan 

realistische veldretouren (limit samples te bepalen op basis van reëel 
serviceonderhoud: zijwandpakking lekkage, doorgebogen profielen tot x mm, 
…_).. 

 
Deelvraag 1.2 luidt: 
Zijn er situaties waarbij er relatieve overdruk kan ontstaan in de mantel (van het 
toestel) t.o.v. de opstellingsruimte? 
Te beschouwen o.a. type gebouwen, locatie gebouw, locatie en oriëntatie 
luchtinlaat/rookgasafvoer en lengte daarvan, effect windcondities, ventilatie in het 
gebouw (gebalanceerde ventilatie, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, 
mechanische afzuigkap, motorloze afzuigkap op ventilatie aangesloten,…), de mate 
van lekkage (kier)dichtheid van de gebouwschil en het effect van lekken van 
rookgas in het toestel zelf. 
Zo ja: 
- wat zijn situaties waarbij overdruk kan ontstaan, 
- hoe vaak kan een situatie optreden (frequentie in tijd, maar ook spreiding over 

populatie), 
- hoe lang kan een situatie optreden (tijdsduur), 
- en wat is dan de relatieve overdruk in de mantel ten opzichte van de 

opstellingsruimte per situatie 
Onderbouwing van de verschillende situaties middels berekening en/of simulatie en 
getoetst aan (aanwezige) praktijkresultaten 
 
Deelvraag 1.3 luidt:  
In geval dat overdruk zou kunnen ontstaan: wat wordt de CO concentratie in de 
opstellingsruimte/verblijfsruimten? 
- concentratie van CO in verblijfsruimten met inachtneming van locatie van het 

toestel en ventilatiedebiet(en). 
- Risico’s en waarschijnlijkheden in zowel genormeerde als in niet genormeerde 

situaties middels statische onderbouwing. 
 
Deelvraag 1.4 luidt: 
Spiegeling resultaten aan vastgelegde grenzen voor CO concentraties 

 
Deelvraag 1.5 luidt: 
Hoe verloopt CO lekkage over de tijd 
Algemeen: tweejaarlijks onderhoud (common sense) 
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 Vraag: Wat gebeurt er als er twee/vier/zes jaar geen onderhoud gedaan wordt 
binnen de economische/technische levensduur? 
 
Hoofdvraag 2: 
 Bestaat de mogelijkheid tot brand met de beschreven constructie-typen en zo 

ja, onder welke omstandigheden kan deze mogelijkheid zich voordoen? 
 
Deelvragen bij hoofdvraag 2 
 
Deelvraag 2.1 
Definitie en beoordeling van de faalketen welke mogelijk zou kunnen leiden tot 

brand. 
Deelvraag 2.2 
Per stap in de faalketen de waarschijnlijkheid van optreden, met in achtneming van 

eventuele ontwikkeling van rookgaslekkage over de tijd. 
Deelvraag 2.3 
Kan gedefinieerd faalketen leiden tot brand? 
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 11 Bijlage 2: Lijst 45 geteste warmtewisselaars 

 

Tabel 10: Lijst geteste warmtewisselaars. Nr. 4 en 13 ontbreken, de lijst is doorgenummerd tot 47. 
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 12 Bijlage 3: Overige metingen 45 brandertesten 

CO-concentratie in de rookgassen 

Figuur 47 toont de CO-concentratie in de rookgassen. Deze waarden liggen bij alle 

warmtewisselaars tussen 40—100 ppm, wat normale waarden zijn, zoals de 

waarde van de nieuwe warmtewisselaar nr. 48 aantoont. In Figuur 48 is de CO-

concentratie uitgezet tegen de met perslucht gemeten lekkage. Er blijkt geen 

significant verband met de lekkage. 

 

 

Figuur 47: CO in de rookgassen gemeten in het rookgasafvoerkanaal direct boven het toestel. 

 

 

Figuur 48:  Relatie tussen met perslucht gemeten lekkage en CO-concentratie in de rookgassen. 

 

CO2-concentratie in de rookgassen 

Figuur 49 toont de CO2-concentratie in de rookgassen en Figuur 50 toont de relatie 

met de met perslucht gemeten lekkage. 
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Figuur 49 CO2 in de rookgassen gemeten in het rookgasafvoerkanaal direct boven het toestel. 

 

 

Figuur 50:  Relatie tussen met perslucht gemeten lekkage en CO2 -concentratie in de rookgassen. 

Figuur 50 toont aan dat bij lekkende warmtewisselaars ook het verbrandingsproces 

wordt beïnvloed. Doordat er CO2 uit het branderdeksel lekt, dat vervolgens weer 

door de ventilator wordt aangezogen, vermindert het zuurstofgehalte van de 

aanvoerlucht wat tot een slechtere verbranding leidt. Het percentage CO2 in de 

rookgassen, dat bij goed functionerende toestellen ca. 9.7-9.8% bedraagt, kan bij 

lekkende warmtewisselaars oplopen tot 10.3%. 

 

Warmtewisselaar nr. 27 heeft een afwijkend lage waarde. Deze warmtewisselaar 

had ook een afwijkend lage CO-concentratie in de rookgassen. Hiervoor is geen 

verklaring gevonden. 

 

CO- en CO2-concentratie in de luchtaanvoer 

De CO-concentratie in de luchtaanvoer was doorgaans 0, met een enkele waarde 

van 1ppm (de detectiegrens). De CO2-concentratie lag continu op 0.00 %. Dit toont 

aan dat de aanvoerlucht vrij was van CO en CO2. 

 

Onderdruk in mantel 

De warmtewisselaars zijn gemeten in twee opstellingen, elk met een eigen mantel. 

Omdat de onderdruk in de mantel mede afhangt van de luchtdichtheid van de 

mantel, is de gemeten onderdruk apart voor opstelling 1 en opstelling 2 

weergegeven, resp. in Figuur 51 en Figuur 52. 
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Figuur 51: Onderdruk in de mantel ten opzichte van de opstellingsruimte, gemeten bij 

verschillende warmtewisselaars in opstelling 1. 

 

 

Figuur 52: Onderdruk in de mantel ten opzichte van de opstellingsruimte, gemeten bij 

verschillende warmtewisselaars in opstelling 2. 

Bij analyse van de test van warmtewisselaar nr. 8  in opstelling 2 de drukmeter 

geen betrouwbare waarde te geven. Warmtewisselaar 41 is niet getest omdat deze 

waterzijdig een lekkage vertoonde. 

 

Bij de eerste warmtewisselaars (nr. 1, 3, 5 en 7) was er vermoedelijk wat variatie in 

de dichtheid van het frontpaneel, aangezien hier een schroef voor het dichten 

ontbrak. Dit is later verholpen. Warmtewisselaar 44 functioneerde niet goed en 

leverde slechts een thermisch vermogen van 20 kW. Bij een lager vermogen hoort 

ook een lager luchttoevoerdebiet en dus een lagere onderdruk in de mantel. 
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 13 Bijlage 4: Elektrisch equivalent flowmodel 

In dit model is het luchtdebiet (in l/s) door een stromingsweerstand evenredig 

verondersteld met de drukval over de weerstand (in Pa). 

 

De weerstanden zijn bepaald uit het debiet bij een drukval van 50 Pa. Zo gaf Nefit 

als weerstand voor het luchttoevoerkanaal een waarde van 60 Pa bij 11.1 l/s. De 

weerstand wordt daarmee 60/11.1 = 5.4 Pa·s/l. Andere weerstanden, zoals de 

weerstand door de venturi en de weerstand van de ventilator zijn zo goed mogelijk 

getuned. 

 

De opvoerhoogte van de ventilator is door Nefit opgegeven als 1000 Pa bij 30 kW. 

Verder wordt enkel de opgelegde onderdruk in de meetopstelling (opstellingsruimte) 

als drijvende kracht gebruikt. De afzonderlijke luchtstromen volgen uit toepassing 

van de wetten van Kirchhoff. De CO-concentraties volgen uit de verhouding van 

toe- en afvoerstromen, waarbij de CO-concentratie in de rookgassen als invoer 

wordt gebruikt. 

 

 

Figuur 53: Elektrisch equivalent van flowmodel toestel en opstellingsruimte. 

 

Bovenstaand model is gebruikt voor het kwalitatief verklaren van de CO productie 

bij een opzettelijk beschadigde afdichting als functie van de onderdruk in de 

meetopstelling (opstellingsruimte) en het vermogen (in te voeren als een 

opvoerhoogte van de ventilator (in Pa).  

 

De resultaten van de berekeningen voor warmtewisselaars 12, 42 en 48 zijn in 

respectievelijk Figuur 54, Figuur 55 en Figuur 56 vergeleken met de gemeten 

waarden. 
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Figuur 54: Vergelijking tussen gemeten (links) en met bovenstaand elektrisch equivalent model 

berekende (rechts) CO-productie voor warmtewisselaar 12. 

 

  

Figuur 55: Vergelijking tussen gemeten (links) en met bovenstaand elektrisch equivalent model 

berekende (rechts) CO-productie voor warmtewisselaar 42. 

 

  

Figuur 56: Vergelijking tussen gemeten (links) en met bovenstaand elektrisch equivalent model 

berekende (rechts) CO-productie voor warmtewisselaar 48. 
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14 Bijlage 5: Resultaten experimenten met installatie- of montagefouten 

Tabel 11: Experimenten met opzettelijk disfunctionerende toestellen door installatie- of montagefouten 

exp nr. omschrijving warmtewisselaar P toestel (%) resultaat 

3a Losse sifon Lekke warmtewisselaar nr. 42 

(B3M2.5, doorbuiging ca. 2mm) 

100% Rookgas 11% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,5% CO2, >1000 ppm CO, 

toestel slaat af en start weer op 

3b 

  

50% Rookgas 11% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,5% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 

3c 

 

nr. 48 (B3M6hs,nieuw) 100% Rookgas 11% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,2% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 

3d 

  

50% Rookgas 10,7% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,0% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 

5a Weglaten afdichting 

bij condensbak 

Lekke warmtewisselaar nr. 42 

(B3M2.5, doorbuiging ca. 2mm) 

100% Rookgas 10,6% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,0% CO2, >1000 ppm CO, 

toestel slaat af 

5b 

  

50% Rookgas 10,6% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,0% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 

5c 

 

nr. 48 (B3M6hs,nieuw) 100% Rookgas 10,6% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,0% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 

5d 

  

50% Rookgas 10,6% CO2, >5000 ppm CO, Mantel: 2,0% CO2, >1000 ppm CO, 

Toestel blijft functioneren 
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exp nr. omschrijving warmtewisselaar P toestel (%) resultaat 

8 Lege sifon nr. 48 (B3M6hs,nieuw) 5 min opstart @45%,  

10 min @20% 

 (typisch tappatroon), 

5 min @100%, 

40 min 50% 

180 ml condens na 1 uur  T_retour 55C  

Lege sifon geeft gedurende 1 tot enkele uren iets verhoogde CO, CO2 in 

opstellingsruimte (-20 Pa) 

(1,0% CO2, 10 ppm CO bij 100% vermogen) 

(0,4% CO2, 2 ppm CO bij 50% vermogen)  
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Tabel 12: Experimenten met de nieuwe B3M6hs warmtewisselaar 48 met verschillende mate van beschadiging afdichting van de rookgasafvoer 

exp nr. omschrijving P toestel 

(%) 

druk opst. ruimte 

(Pa) 

resultaat 

9a lip van afdichting geheel weggesneden 100% -20 lekkage te groot: toestel stopt, zie ook exp 5c hierboven 

9b geribbelde afdichting uit bovenste 
rookgasafvoer 

100% -20 geen merkbare lekkage 

9c 2 x 0,5cm lip weggesneden 100% -20 geen merkbare lekkage 

9d 2 x 1cm lip weggesneden 100% -20 geen merkbare lekkage 

9e 1 x 7cm (ca. 1/4 omtrek) weggesneden 100% -20 geen merkbare lekkage 

9f idem, gat afdichting achterkant 100% -20 7 ppm CO in mantel, verhouding CO/CO2in mantel = CO/CO2 in rookgas 

9g Idem, onderdruk opst. ruimte 100% -100 0,6 ppm in opst. ruimte @ 70 m3/uur 

9h idem, na demontage en montage condensbak 
  

geen verschil, lekkage reproduceert dus goed 

9i 1 x 10cm (ca. 3/8 omtrek) weggesneden 100% -20 22 ppm CO in mantel, verhouding CO/CO2 in mantel = CO/CO2 in rookgas 

9j 
 

100% -100 25 ppm CO in mantel, 0,7 ppm in opst. ruimte @ 70 m3/uur 

9k 1 x 12cm (ca. 1/2 omtrek) weggesneden 100% -20 10 ppm CO in mantel 

9l 2 x 13cm (ca. 1/2 omtrek) weggesneden 100% -20 30 ppm CO in mantel 

9m 1x 15,5 cm weggesneden 100% -20 45 ppm CO in mantel 
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 15 Bijlage 6: Gegevens en aannames van de woningen 
in de COMIS berekeningen 

De ééngezinswoning bestaat uit twee verdiepingen plus een zolder. Het 

vloeroppervlak bedraagt 124 m2 en het volume circa 290 m3.Op de begane grond 

bevindt zich een open woonkamer/keuken. Op de verdieping bevinden zich drie 

slaapkamers en een inpandige badkamer. De zolder is afgetimmerd en bevat een 

vierde kamer. Bovenaan de trap bevindt zich op de zolder een kleine overloop waar 

de CV-toestel is opgesteld. 

 

Het appartement bevat een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers en een 

inpandige badkamer. Het vloeroppervlak bedraagt 82 m2 en het volume circa 

210 m3. De CV-toestel staat opgesteld in een kast in de gang. 

 

De plattegronden staan in Figuur 57 en Figuur 58. 

 

 

Figuur 57: plattegrond van de eengezinswoning 

 

begane grond 1e verdieping zolder
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Figuur 58:  Plattegrond van het appartement 

 

Input voor de COMIS berekeningen zijn: 

• De met een beschadigde afdichting gemeten CO-lekkage naar de 

opstellingsruimte (in mg/min of kg/s) als functie van het ketelvermogen en als 

functie van de onderdruk in de opstellingsruimte (t.o.v. de buitenlucht), zie 

paragraaf 7.1. 

• De lekdichtheid van de mantel, uitgedrukt in een equivalent oppervlak, 

uitgedrukt in cm2 of m2, zie paragraaf 2.3. 

 

Aannames bij ketelgebruik COMIS berekeningen 

Er wordt een stookseizoen doorgerekend, van medio oktober tot en met medio april 

(180 dagen). Weerdata die wordt meegenomen zijn uurlijkse waarden van 

buitentemperatuur, windsnelheid en windrichting. 

 

De tijdconstanten van de ventilatie van de verschillende vertrekken worden bepaald 

door de verhouding van volume en ventilatiedebiet en variëren afhankelijk van o.m. 

het gebruik van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de woning. Om een 

stabiele simulatie te garanderen bepaalt COMIS een tijdstap die minstens een 

factor 3 lager is dan de minimale tijdconstante, vaak circa 7 min. In elke tijdstap 

wordt bepaald hoe het ventilatiesysteem wordt gebruikt (laag-, midden- of 

hoogstand). Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting, de 

temperatuurverschillen tussen de woningzones onderling en tussen de 

woningzones en buiten, wordt vervolgens het ventilatienetwerk opgelost. Dat wil 

zeggen de drukniveaus worden per zone iteratief bepaald, zodat de in- en 

uitgaande ventilatiestromen per zone in balans zijn.  Vervolgens wordt per tijdstap 
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 het ketelvermogen bepaald (zie hieronder) en, op basis van het ketelvermogen en 

het drukverschil tussen mantel en opstellingsruimte, de sterkte van de CO-bron 

bepaald. Op basis van de CO-bron en de verspreiding en verdunning door 

ventilatiestromen, worden daarna de CO-concentraties in de verschillende zones 

bepaald. 

 

Er wordt geen dynamisch thermisch model van de woning gebruikt dat bepaalt welk 

verwarmingsvermogen nodig is om de woning (’s ochtends) op te warmen of 

(gedurende de dag) op temperatuur te houden. In plaats daarvan wordt de inzet 

van het toestel als volgt benaderd. Er wordt verondersteld dat de thermostaat 

’s avonds omlaag wordt gedraaid, met als gevolg dat de woning ’s ochtends moet 

worden opgewarmd. Voor het opwarmen ’s ochtends wordt aangenomen dat het 

toestel een tijd op een vermogen van 24 kW draait. De tijdsduur hangt af van de 

buitentemperatuur: hoe kouder het buiten is, des te langer zal het toestel aanstaan. 

De rest van de dag zal het toestel (gemiddeld) een lager vermogen leveren om de 

woning op temperatuur te houden. 

 

De ééngezinswoning is een thermisch matig geïsoleerde (label F) woning met 

thermische verliezen (door transmissie en ventilatie/infiltratie) van ca. 450W/K. Bij 

een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van -10°C heeft de 

woning 30x0.45 =13.5 kW aan verwarmingsvermogen nodig om op temperatuur te 

blijven. Bij hogere buitentemperatuur is dat navenant minder. In de simulaties is een 

minimaal vermogen thermisch van het toestel aangenomen van 8 kW. Als het 

benodigde vermogen lager is dan 8 kW zal het toestel niet continu branden, maar 

aan- en uitschakelen om gemiddeld over de dag het benodigde vermogen te 

leveren. 

 

Voor de bereiding van warm tapwater staat het toestel 2 keer per dag 15 minuten 

op een vermogen van 30 kW. In dit scenario verbruikt het toestel ca. 2700 m3 gas 

per jaar voor ruimteverwarming en tapwaterbereiding. Daarnaast zijn een aantal 

simulaties uitgevoerd waarbij 2 maal per dag 30 minuten warm water wordt getapt.  

 

Het appartement heeft lagere warmteverliezen door een kleiner verliesoppervlak 

(enkel voor- en achtergevel). Hiervoor is een woning gemodelleerd met 

warmteverliezen van 225 W/K. In dat geval gebruikt het toestel ca. 1450 m3 gas per 

jaar, Het gebruik van de CV-toestel in de ééngezinswoning en het appartement is 

weergegeven in Tabel 13 en Tabel 14. 

Tabel 13:  Gebruik van de CV-toestel voor ruimteverwarming (hoog- en laagstand) en 

tapwaterbereiding in de ééngezinswoning 

Gebruik P (kW) uur/dag kWh/dag dagen/jr uren/jr kWh/jr m3/jr 

CV hoog 24 2.5 60 180 450 10800  

CV laag 8 7.5 60 180 1350 10800  

tapwater 30 0.5 15 365 183 5475 548 

totaal     1983 27075 2708 

    

fractie 
hoog 32% 60%  
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Tabel 14:  Gebruik van de CV-toestel voor ruimteverwarming (hoog- en laagstand) en 

tapwaterbereiding in het appartement 

Gebruik P (kW) uur/dag kWh/dag dagen/jr uren/jr kWh/jr m3/jr 

CV hoog 24 0.75 18.0 180 135 3240  

CV laag 8 4 32.0 180 720 5760  

tapwater 30 0.5 15.0 365 183 5475 548 

totaal     1038 14475 1448 

    

fractie 
hoog 31% 60%  

 

In deze scenario’s staat het toestel ca. 30% van de tijd in hoogstand (CV-hoog en 

tapwaterbereiding) en levert in hoogstand ca. 60% van de energie. Dit komt 

overeen met ervaringsgetallen van Nefit. 

 

Een belangrijke grootheid in de COMIS berekeningen is de onderdruk in de mantel 

bij verschillende ketelvermogens. Immers, zolang deze luchtdruk lager is dan de 

druk in de opstellingsruimte, zal er door de lekkage in de mantel enkel lucht van de 

opstellingsruimte naar de mantel stromen en zal er dus geen CO uit de mantel 

ontsnappen. 

 

De onderdruk in de mantel wordt vooral bepaald door de weerstand van het 

toevoerkanaal. De door Nefit in de installatie-instructies opgegeven waarde 

bedraagt 60 Pa bij vol vermogen (wat overeenkomt met een luchtdebiet van 11.1 

dm3/s). Deze weerstand is die bij gebruikelijke montage, met een concentrisch 

luchttoevoer/rookgasafvoerkanaal bij het toestel, die direct buiten het toestel wordt 

gesplitst in twee aparte kanalen van rond 80 mm, die na een aantal m van deze 

buis weer een concentrische luchttoevoer/rookgasafvoerkanaal wordt en 

vervolgens een concentrische dak- of muurdoorvoer. Deze constellatie is ook in het 

TNO-lab gerealiseerd, met een relatief korte concentrische buis van ca. 1m. 

 

Om de weerstandswaarde van het toevoerkanaal te verifiëren is bij de TNO testen 

het gemeten drukverschil uitgezet tegen het ketelvermogen. Het blijkt dat de 

weerstand kan worden beschreven door een drukval van 55 Pa bij 30 kW (11.1 

dm3/s), zie Bijlage 7. Deze laatste waarde is bij de COMIS berekeningen 

aangehouden. 

 

Om de gevoeligheid voor deze parameter na te gaan is ook een COMIS scenario 

berekend op basis van een ca. 50% lagere weerstand van het toevoerkanaal 

(28 Pa bij 33 kW). Die geeft een lagere onderdruk in de mantel waardoor er relatief 

makkelijker eventueel CO naar de opstellingsruimte kan ontsnappen. 
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 16 Bijlage 7: Parameters uit metingen als invoer voor 
COMIS 

Equivalent oppervlak opening mantel 

Zie hiervoor de beschrijving van de meetopstelling voor de brandertesten in 

paragraaf 2.4. 

 

In de evenwichtssituatie is de uit de mantel lekkende massastroom CO 

(~luchtdebiet x CO concentratie) naar de opstellingsruimte gelijk aan de uit de 

opstellingsruimte afgevoerd massastroom CO. Aangezien het debiet van de uit de 

opstellingsruimte afgevoerde lucht en de CO concentratie in de opstellingsruimte en 

in de mantel bekend zijn, kan het lekdebiet van mantel naar opstellingsruimte 

worden berekend. Omdat het drukverschil tussen mantel en opstellingsruimte wordt 

gemeten, kan het equivalent lekoppervlak worden bepaald. Dit is gedaan voor één 

mantel met drie warmtewisselaars nr. 48, 12 en 42.  

 

 

Figuur 59: Uit metingen aan warmtewisselaar 48 berekend equivalent lekoppervlak van de mantel. 

 

 

Figuur 60: Uit metingen aan warmtewisselaar 12 berekend equivalent lekoppervlak van de mantel. 

 

 

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

A
_n

et
to

 (
cm

2 )

onderdruk meetbox (Pa)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

A
 n

et
to

 (
cm

2
)

onderdruk opstellingsruimte (Pa)



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11383  103 / 111  

 

 

Figuur 61: Uit metingen aan warmtewisselaar 42 berekend equivalent lekoppervlak van de mantel. 

 

Uit de metingen blijkt dat de het equivalent oppervlak ca. 1 cm2 bedraagt en dat de 

grootte ervan nauwelijks afhangt van de onderdruk van de opstellingsruimte. 

 

Equivalent oppervlak toevoerkanaal 

Een belangrijke grootheid in de COMIS berekeningen is de onderdruk in de mantel 

bij verschillende ketelvermogens. Zolang deze luchtdruk lager is dan de druk in de 

opstellingsruimte, zal er door de lekkage in de mantel enkel lucht van de 

opstellingsruimte naar de mantel stromen en kan er dus geen CO uit de mantel 

ontsnappen. 

 

Het elektrisch equivalent model laat zien dat de onderdruk in de mantel vooral 

wordt bepaald door de weerstand van het toevoerkanaal. Dit is in te zien door de 

overweging dat de onderdruk in de mantel wordt bepaald door een aantal parallelle 

weerstanden (van het toevoerkanaal, de lekkende mantel en de lekkende 

warmtewisselaar), waarvan de kleinste weerstand (die van het toevoerkanaal) de 

grootste invloed heeft. 

 

Hiervoor is door Nefit een waarde opgegeven van 60 Pa bij vol vermogen (wat 

overeenkomt met een luchtdebiet van 11.1 dm3/s). Om de waarde te verifiëren is 

het gemeten drukverschil bij de verschillende testen uitgezet tegen het 

ketelvermogen, zie Figuur 62 
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Figuur 62: Gemeten onderdruk in de opstellingsruimte bij verschillende ketelvermogens bij 

warmtewisselaars 12,42 en 48, wat een maat is voor de weerstand van het 

toevoerkanaal. 

 

Het blijkt dat de weerstand kan worden beschreven door de lichtgroene lijn met een 

drukval van 55 Pa bij 33 kW (11.1 dm3/s). Deze waarde is bij de COMIS 

berekeningen aangehouden. 

 

Om de gevoeligheid voor deze parameter na te gaan is ook een COMIS scenario 

berekend op basis van de donkergroene lijn. Die vertegenwoordigt een ca. 50% 

lagere weerstand van het toevoerkanaal (28 Pa bij 33 kW). 
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 17 Bijlage 8: Overzicht brandertesten bij Nefit 

De resultaten van de testen zijn samengevat in onderstaande tabellen26. 

Tabel 15:  Samenvatting van testen aan B3M2.5 warmtewisselaar 53 met een V3-branderset op 

11 september 2018 

exp beschrijving Tisol 
links 

* 

Tisol 
rechts 

* 

Tbranderklem 
links ** 

Tbranderklem 
rechts ** 

opmerking/conclusie 

1 Zoals ontvangen, 
doorbuiging rechts 
2.5 mm 

64 98 125 138 CO2 mantel 0.26% duidt op 
lekke warmtewisselaar, CO 
mantel<0.4 ppm, geen 
gevaarlijke situatie bereikt 
m.b.t. brand 

2 Doorbuiging rechts 
vergroot tot 4.8 mm 

86 96 102 130 CO2 mantel 0.35% duidt op 
lekke warmtewisselaar, CO 
mantel<0.6 ppm, geen 
gevaarlijke situatie bereikt 
m.b.t. brand 

3 Als in exp 2, beide 
branderklemmen los 

78 48 55 104 rel lage temp isolatie en 
branderklemmen, toestel slaat 
af en aan door slechte 
verbranding, methaanlucht, CO 
mantel 1000 ppm, geen 
gevaarlijke situatie bereikt 
m.b.t. brand 

4 Als in exp 2, rechter 
branderklem los 

65 97 98 85 Slechte verbranding, CO2 
rookgas 10.4% , CO rookgas 
>5000ppm CO mantel 540 
ppm, geen gevaarlijke situatie 
bereikt m.b.t. brand 

5 Als in exp 2, linker 
branderklem los 

73 93 82 131 Rel hoge branderklemtemp 
rechts door deuk profiel, CO 
mantel <1 ppm, geen 
gevaarlijke situatie bereikt 
m.b.t. brand 

6 Doorbuiging rechts 
vergroot tot 9.2 mm 

66 87 99 116 vergelijkbaar met eerdere exp 
2, CO mantel 0.5 ppm, geen 
direct gevaarlijke situatie 
bereikt m.b.t. brand 

7 Doorb 9.2 mm, rechts 
6 cm branderpakking. 
weg, 50% vermogen 

52 180 76 185 smelt isolatie, CO mantel 
5ppm, smelt isolatie 

 
Idem, 100% 
vermogen 

51 242 101 270 smelt isolatie, CO mantel <1 
ppm, smelt isolatie 

8 Als in exp 7, 
brander+pakking 
omgedraaid (lekkage 
links), 100% 
vermogen 

95 75 128 98 vergelijkbaar met eerdere exp 
6, geen gevaarlijke situatie 
bereikt m.b.t. brand 

* De temperatuur is gemeten met een thermokoppel dat mogelijk niet op de positie van de maximale 

temperatuur heeft gezeten (zie warmtebeelden) 

** In deze test is een V3 branderdeksel gebruikt met thermokoppels gelast op de branderklemmen. 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Deze testen zijn uitgevoerd bij Nefit onder regie en verantwoordelijkheid van TNO. 
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 Tabel 16:  Samenvatting van testen op 25 september 2018 met V1-brandersets 

ex
p 

warmtewissela
ar 

brander pakking vermo
gen 

Tmax 
(°C) 

opm. 

       

1 B3M2.5,doorbui
ging 1mm rechts 

V1, nr. 61 verbrokkeld 30% 74 
 

    
50% 104 

 

    
75% 133 ander warmtebeeld dan 

bij V3 brander: 
bovenkant mantel heet 
(145°C) 

2 
 

V1, niet 
beschadigd 

verbrokkeld 30% 62 
 

    
50% 89 

 

    
75% 95 

 

    
100% 106 ander warmtebeeld dan 

bij V3 brander: 
bovenkant mantel heet 
(130°C) 

3 
 

V1, nr. 61 nieuw 30% 52 
 

    
50% 

  

    
75% 53 

 

    
100% 50 geen verhoogde temp 

isolatie 
4 

 
V1, nr. 62 beetje 

beschadigd 
100% 38 geen verhoogde temp 

of verhoogd CO2 
mantel 

5 
  

beschadiging 
pakking 
nagebootst van 
foto 
WP_20180320_
14_00_44_Pro.j
pg 

100% 41 idem 

6 
  

links over volle 
breedte pakking 
weggesneden 

75% 50 links iets verhoogde 
temp dak mantel 55-
60°C 

7 B3M2.5 
opzettelijke deuk 
re 4.2mm, li 
3.8mm 

V1, nr. 61 verbrokkeld 75% 93 
 

    
100% 103 ander warmtebeeld dan 

bij V3 brander: 
bovenkant mantel heet 
(130°C) 

8 
 

V1, nr. 62 links over volle 
breedte pakking 
weggesneden 

100% 95 links verhoogde temp 
dak (90°C), rechts enkel 
verhoogde temp zijkant 
(70°C) 

9 
 

V1, nr. 52 rechts over volle 
breedte pakking 
weggesneden 

100% 128 ander warmtebeeld dan 
bij V3 brander: 
bovenkant mantel heet 
(135°C) 
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 Tabel 17:  Samenvatting van testen aan V3 brandersets op 26 september 2018 

exp warmtewissela
ar 

pakking vermogen CO 
mantel 

CO2 
mantel 

Tmax (°C) 

1 B3M2.5, 
doorbuiging 
5mm rechts 

6cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 

   

   
100% 1 0.6 145 

2 
 

4 cm ontbreekt 50% 0.6 0.75 171 

3 
 

2 cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 

   

   
100% 1.8 0.83 131 

4 
 

1 cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 

   

   
100% 1 0.6 73 

5 
 

niet-
beschadigde 
pakking 

75% 
   

   
100% 0.2 0.3 58 

6 B3M2.5, 
doorbuiging 
2.5mm rechts 

6cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 

   

   
100% 0.2 0.5 105 

7 
 

4 cm ontbreekt 75% 
   

   
100% 0.4 0.5 92 

8 
 

2 cm ontbreekt 100% 0.2 0.3 64 

9 
 

1 cm ontbreekt 100% 1.1 0.4 75 

10 B3M2.5, 
doorbuiging 
1mm rechts 

6cm ontbreekt 100% 0.75 0.15 60 

11 
 

4 cm ontbreekt 100% 1 0.1 49 

12 B3M2.5, 
doorbuiging 
7.5mm rechts 

niet-
beschadigde 
pakking 

100% 1.2 0.3 53 

13 
 

1 cm ontbreekt 100% 2.3 0.53 55 

14 
 

2 cm ontbreekt 100% 4 0.61 58 

15 
 

4 cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 5 1 183 

16 
 

6cm ontbreekt 50% 
   

   
75% 4.5 0.76 226 

17 B3M2.5, 
doorbuiging 
1mm rechts 

10 cm ontbreekt 100% 0.9 0.13 65 

18 
 

gehele zijkant 
ontbreekt 

100% 0.2 0.18 67 
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 Tabel 18:  Samenvatting van testen aan meest lekke warmtewisselaars met V3 branderset op 6 

november 2018 

 
exp wtw type IR temp 

max 
Tklem 
links 

Tklem 
rechts 

CO 
mantel 

CO2 
mantel     

(°C) (°C) (°C) ppm % 

1 12 B3M2.5 73 95 95 
  

2 42 B3M2.5 75 85 101 
  

3 44 B3M2.5 124 83 158 0.6 0.66 

4 14 B3M2.5 61 84 88 0.3 0.03 

5 16 B3M6 66 85 89 0.3, na 
nullen 0 

0.15 

6 26 B3M6 59 78 86 0 0.2 

7 70 B3M2.5 59 80 80 0 
 

8 17 B3M6 63 86 100 0 0.12 

9 9 B3M2.5 70 87 92 0 0.12 
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 18 Bijlage 9: Datablad van de CO/CO2 sensoren 
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