
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

In fabrieken worden 

warme vloeistoffen en 

gassen getransporteerd 

door leidingsystemen. 

Deze systemen zijn niet altijd 

afdoende geïsoleerd, hetzij 

omdat de isolatie ontbreekt of 

omdat de isolatiesystemen 

beschadigd zijn geraakt. Hier- 

door treedt energieverlies op 

naar de omgeving waardoor u 

als gebruiker onnodig hoge 

energiekosten maakt. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ENERGIEVERLIES 

VERMINDEREN 
Het energieverlies kan sterk verminderd worden 

door het toepassen van isolatie. Volgens een 

recente studie naar het energie- en CO2-

besparings-potentieel van isolatie in de industrie 

van de EU-27 kan op dit moment 3-4% van het 

energiegebruik in de gehele industrie bespaard 

worden door het isoleren van ongeïsoleerde 

oppervlakken en het repareren van beschadigde 

isolatie (Ecofys, 2012). 

 

 

 

Welke onderdelen van het 

leidingsysteem kan ik isoleren? 

 Rechte pijpleidingen 

 Bochten 

 Appendages (flenzen, kleppen, kranen, afsluiters etc.) 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APPENDAGES VAAKST 

NIET GEISOLEERD 

Appendages zijn het vaakst niet geïsoleerd. Er 

wordt ten onrechte aangenomen dat het gevaarlijk  

zou kunnen zijn appendages te isoleren of men 

denkt dat het bedienend personeel appendages 

regelmatig moet uitpakken voor inspectie-

doeleinden. Er zijn echter genoeg technische 

oplossingen aan te dragen om appendages op 

een praktische manier te isoleren. Door de nauwe 

samenwerking met Degenkamp Isolatie B.V. 

maakt Ketelonderhoud Jonker het voor de klant 

mogelijk om gericht periodiek onderhoud uit te 

laten voeren op isolatie. Dit resulteert in een hoger 

rendement en lager energieverbruik waardoor 

enorm bespaard wordt op de kosten. 

 

Er wordt energie bespaard als… 

 het verschil tussen de procestemperatuur en 

de omgevingstemperatuur kleiner wordt; 

 de warmtegeleiding afneemt; 

 het oppervlakte dat ongeïsoleerd is afneemt. 

1 Gegevens in bovenstaande tabel zijn naar schatting en afhankelijk van meerdere factoren zoals de 

grootte van de appendages, warmtegeleiding, omgevingstemperatuur etc. 

 

 
Kosten per appendage1: 

 
€100 - €600 

 
Energiebesparing:   

 
85 - 95 % 

 
Terugverdientijd:   

 
< 1 jaar 

 



  

  

  

 

  

Een beperking van de warmtegeleiding kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van 

isolatie. De mate waarin een materiaal isoleert wordt bepaald door de 

warmtegeleidingscoëfficiënt (λa)1  gedeeld door de dikte van het isolatiemateriaal (di). Om het 

energieverbruik te verlagen is het dus van belang om een zo laag mogelijke 

warmtegeleidingscoëfficiënt te kiezen en een zo dik mogelijke isolatie. Echter kunnen niet alle 

isolatiematerialen bij alle procestemperaturen toegepast worden. De kunst is dus om een 

materiaal met een zo laag mogelijke warmtegeleidingscoëfficiënt te kiezen, dat toch geschikt is 

voor het betreffende toepassingsgebied. Om het meeste rendement te halen uit de isolatie is het 

aan te raden om een zo dik mogelijke isolatie toe te passen als technisch en economisch 

haalbaar is. Naast isolatie van warme leidingen en appendages is ook isolatie van cryogene 

leidingen van groot belang. Ook hierbij kunnen grote energieverliezen optreden. Het produceren 

van kou is vaak een factor 4 duurder dan verwarmen en dus zijn ook de verliezen forser. 

 

1 Het gaat om de waarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt na veroudering (aging), d.w.z. 25 weken bij 70°C. 

BEPERKING VAN DE WARMTEGELEIDING 



 

 

  

  

 

 

 

 

  

Uit de resultaten in Tabel 1 blijkt dat isolatie van appendages op leidingsystemen waar vloeistoffen en 

gassen van 100°C door worden vervoerd, gewoonlijk binnen 1 jaar is terugverdiend. Deze berekening is 

voor een brede range van temperaturen van toepassing. Bij temperaturen tussen 50°C en 175°C kan 

men te maken krijgen met Corrosie onder Isolatie (Engelstalige afkorting: CUI). Een isolatiesysteem dient 

daarom door een vakkundig isolatiebedrijf te worden geïnstalleerd. 

Middels de nauwe samenwerking met Degenkamp Isolatie B.V. kan Ketelonderhoud Jonker gericht 

onderhoud uitvoeren op isolatie in en rondom het ketelhuis. Het plaatsen, repareren en uitbreiden van 

isolatie op appendages (kleppen, flenzen, kranen, veiligheden, afsluiters etc.), leidingen en installaties 

bespaart 85-95% van de energie, die anders verloren gaat. De terugverdientijd is gemiddeld minder dan 

1 jaar. 

 

 

BEREKEN UW ENERGIEBESPARING 

Tabel 1: Berekening energiebesparing en terugverdientijd van isolatie van appendages 

Hoe het energieverlies berekend moet worden voor pijpen, bochten en flensen staat beschreven in de 

VDI 2055-norm. Volgens deze norm is de warmteafgifte over een flens berekend met en zonder isolatie 

bij een procestemperatuur van 100°C, bij een omgevingstemperatuur van 10°C (gemiddelde 

omgevingstemperatuur in NL). Resultaten staan in Tabel 1. We nemen hierbij aan dat de warmteafgifte 

over alle appendage vergelijkbaar is met de warmteafgifte over een flens. Dit is een conservatieve 

aanname omdat flenzen de kleinste stoort appendages zijn en de meeste appendages dus een groter 

oppervlak hebben waarover warmte uitgewisseld kan worden. Het kosten voor het aanbrengen van de 

isolatie zijn gebaseerd op informatie van meerdere toeleveranciers en zijn indicatief. 

 

Systeem 
beschrijving 

Energieverlies 

zonder isolatie   

(W)  

Energiebesparing door isolatie 

flensen/appendages  

(W)  

Kosten 
aanbrengen 

isolatie 

 

Terugverdientijd bij   

360 dagen/jaar in gebruik  

(jaar)  

Buitendiamet

er van stalen 

pijp   

(mm)  

Ongeïsoleerde 
appendage  

disolatie   

(mm)  

(λa=0,04)  

  

(λa=0,03)  Materiaal en 

arbeid excl. BTW  

(€/appendage)   

(λa=0,04)  

  

(λa=0,03)  

33,7  427  50  362  374  115  1,55  1,50  

60,3  859  50  746  767  180  1,17  1,14  

139,7  2.690  50  2.368  2.426  190  0,39  0,38  

273,0  7.450  80  6.830  6.943  275  0,20  0,19  

508,0  20.440  80  18.703  19.017  410  0,11  0,10  

762,0  40.706  100  37.743  38.283  560  0,07  0,07  

 

Ambachtstraat 5, 2751 GP Moerkapelle 

www.ketelonderhoudjonker.nl 

www.degenkamp-isolatie.nl 

 

 

DIRECTE SERVICE: 079 593 13 54 of jonker@ketelonderhoud.nl 

http://www.ketelonderhoudjonker.nl/
http://www.degenkamp-isolatie.nl/
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