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Achtergrond document warmte inhoud en pluimstijging in AERIUS 

1 Inleiding 
In AERIUS Calculator kan de gebruiker het effect van warmte-inhoud in rekening brengen op twee 
methodes. Ofwel : 

1. Geforceerde uitstoot :  Uittreedtemperatuur, -snelheid en brondiameter worden opgegeven. 
2. Ongeforceerde uitstoot :  Alleen de warmte-inhoud (Q) van het rookgas wordt opgegeven. 

 
Geforceerd wil zeggen dat het rookgas naar buiten gedreven wordt, bijvoorbeeld met een ventilator. 
Bij ongeforceerde uitstoot is er sprake van natuurlijke ventilatie. Methode “geforceerde uitstoot” is 
het meest recent toegevoegd in AERIUS Calculator. De aanleiding van deze aanpassing was de wens 
om ook de pluimstijging door impuls in rekening te kunnen brengen. Bij Methode “ongeforceerde 
uitstoot” wordt de warmte-inhoud van te voren berekend en ingevoerd in OPS. Hierbij wordt 
vervolgens in de berekening van de pluimstijging aangenomen dat de uittreedsnelheid nul is. Dit 
document geeft korte uitleg bij beide methodes en geeft de implicaties voor de berekening wanneer 
constanten in deze formules : dichtheid en specifieke warmte zouden wijzigen (H3). 

2 Toelichting op berekening warmte-inhoud en pluimstijging 
 

2.1 Waarom 2 methodes ? 
Een belangrijke reden dat er twee methodes worden aangehouden voor het berekenen van de 
warmte-inhoud is dat in veel projectberekeningen (tot nu toe) enkel de waarde voor warmte-inhoud 
is opgegeven. Om ook deze projecten te kunnen doorrekenen wordt methode “ongeforceerde 
uitstoot” nog steeds ondersteund.  
 

2.2 Berekening pluimstijging bij geforceerde uitstoot 
Wanneer de warmte-inhoud bepaald wordt volgens methode “geforceerde uitstoot”, dan vindt de 
berekening van de pluimstijging plaats door : 
 

1) In OPS de warmte-inhoud te berekenen met formule 1. 
2) Uit de warmte-inhoud de buoyancy flux Fb [m4/s3] te berekenen met formule 2 
3) Uit de buoyancy flux (en in stabiele situaties ook de rookgastemperatuur) de pluimstijging te 

berekenen met formule 4. 
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Voor het berekenen van de warmte-inhoud wordt de formule toegepast, gegeven in AERIUS 
factsheet “berekening warmte-inhoud1”. De centrale formule in deze berekening luidt :  
 
Q0 = ρ0 * Cp0 *V0 * (Ts-Ta)*10-6           (1a) 
 
V0=A*vs*T0/Ts            (1b) 
 
Met : 
 
Q0  = referentie warmte-inhoud [MW] 
ρ0   = referentiedichtheid van lucht bij referentie druk en temperatuur : 1.293 kg/m3 
Cp,0 = referentie specifieke warmte van lucht bij referentie druk en temperatuur : 1005 J/kg/K 
V0   = referentie ('normaal') volumedebiet bij druk P0 en temperatuur T0 [m3/s] 
vs   =  uittreesnelheid [m/s] 
Ts   = temperatuur van het rookgas [K] 
Ta   = temperatuur van de omgevingslucht per meteoklasse [K] 
T0    = referentie temperatuur : 273K  
p0  = referentie druk : 101.325 kPa 
 
De formulering van de buoyancy flux is gegeven in Briggs, 1971, 19822 en luidt : 
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Met : 
 
c0 =  

,
 

g   =  versnelling zwaartekracht [m/s2] 
vs  =  uittreesnelheid [m/s] 
ds  =  schoorsteendiameter (binnendiameter) [m] 
ΔT =  Ts - Ta [K] 
Vs  = bedrijfs-volumedebiet = π (ds/2)2 vs  [m3/s] 
 
Hierbij wordt het bedrijfsdebiet, Vs ( het product van vs en het schoorsteen oppervlak), berekend aan 
de hand van de algemene gaswet met : 
 
Vs = V0 * Ts / T0            (3) 
 
Afhankelijk van de atmosferische stabiliteit volgt vervolgens de waarde van de pluimstijging dh [m]. 
Bijvoorbeeld in neutrale condities bij waardes van Fb >= 55  [m4/s3], dan geldt de volgende formule : 
 
dh = 38.8*Fb**0.6/u_pluim           (4) 
 
Met : 
 
u_pluim = de windsnelheid op de hoogte van de pluim [m/s] 
 
 

 
1 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/berekening-warmte-inhoud/14-01-2020 
2 Zie bijvoorbeeld : www.weblakes.com/guides/iscst3/section6/6_1_4.html  (vergelijking 1-8): 
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Voor niet-neutrale situaties en lage warmte-inhoud is de vorm van formule 4 anders. In stabiele 
situaties is daarnaast de waarde van de omgevingstemperatuur van invloed.  
Een belangrijk punt hier is dat de buoyancy flux in al deze gevallen niet afhangt van de gekozen 
waarde van de dichtheid en de specifieke warmte. Het maakt in deze berekening derhalve ook niet 
uit welke waarde voor de dichtheid en specifieke warmte gekozen wordt.  
 
Een belangrijk punt in deze rekenwijze is dat Ta,  de temperatuur van de omgevingslucht, niet kan 
worden opgegeven door de gebruiker. De omgevingstemperatuur wordt bepaald in het OPS model 
en hangt af van de meteoklasse. De gedachte is dat dit een realistischere berekening van de warmte-
inhoud geeft dan bij een constante waarde van de omgevingstemperatuur. Doordat de berekening 
van de warmte-inhoud plaats vindt in OPS, kan deze waarde niet eenvoudig getoond worden in 
AERIUS Calculator.  
 

2.3 Ongeforceerde uitstoot 
Wanneer methode “ongeforceerde uitstoot” wordt toegepast, dan wordt de waarde van Q0 direct 
doorgegeven aan het OPS model.  De pluimstijging door warmte-inhoud wordt vervolgens berekend 
met formules 2..4. Een belangrijk verschil met de andere methode is dat in deze methode gerekend 
wordt met een vaste waarde van de warmte-inhoud. 
Voor de juiste toepassing van deze methode is het dus van belang dat de van te voren berekende 
warmte-inhoud is berekend met formule 1, dus op basis van de referentie dichtheid ρ0 , referentie 
specifieke warmte Cp,0 en het normaal debiet. Wanneer de warmte-inhoud op een andere wijze 
wordt berekend, dan ontstaat een inconsistentie in de berekening van de pluimstijging. Het is aan de 
gebruiker om na te gaan of de waarde van Q0 consistent met OPS is berekend.  
 
 
 
 
 
 


