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DE FYSISCHE PRINCIPES ACHTER EN DE EFFECTIVITEIT VAN
ONTZOUTINGSMETHODEN

Leo Pel, Nick van Gils en Victoria Voronina
Groep Transport in Permeabele Media,

Faculteit Technische Natuurkunde,Technische Universiteit Eindhoven

Samenvatting

Zoutkristallisatie is een van de belangrijkste redenen voor het verval van poreuze
bouwmaterialen. De vermindering van het zoutgehalte is daarom belangrijk voor de
instandhouding van historische gebouwen. Het ontzouten van objecten gebeurd meestal met
behulp van een poultice (kompres). De verwijdering op deze manier klinkt eenvoudig, maar
kan in de praktijk lastig zijn. Om een effectieve poultice te ontwerpen is kennis van zout- en
vochttransport nodig. Dit artikel richt zich op de fysica van zout- en vochttransport in een
poultice / substraat systeem. Ons doel is het categoriseren van poultices op basis van het
fysische mechanisme van het transport van zouten.

1.Inleiding

De duurzaamheid van bouwmaterialen is een moeilijk vraagstuk. Hierbij zijn naast praktische
aspecten - weten wanneer onderhoud nodig is - ook financiële aspecten - hoe economisch
te onderhouden - en culturele aspecten - hoe voor toekomstige generaties te behouden -
relevant. De belangrijkste factor voor de duurzaamheid is zoutverwering [1, 2]. Daarom zijn
de meeste preventieve en herstellende maatregelen bij historische objecten gericht op het
verminderen van het zoutgehalte. De verwijdering van oplosbare zouten klinkt eenvoudig,
maar het kan lastig zijn in de praktijk. Kleine objecten kunnen bijvoorbeeld worden
ondergedompeld in water. Echter er ontstaan problemen wanneer men op deze manier
zouten probeert te verwijderen uit metselwerk van een gebouw of monument. Het ontzouten
van metselwerk wordt dan ook meestal gedaan met gebruik van een poultice [3-7].
Bij het ontzouten met een poultice kan men twee fasen onderscheiden. De eerste fase is
bevochtiging: water dringt van de poultice in de muur en lost daarin aanwezige zouten op.
De tweede is verwijdering van opgeloste zouten, uit de muur door transport hiervan naar de
poultice. Dit zouttransport kan dan plaatsvinden door middel van een
zoutconcentratieverschil tussen de te ontzouten muur en de poultice of de door advectie van
de zouten met de waterstroom van muur naar poultice. Het mechanisme van zouttransport
in het poreuze materiaal beïnvloedt de effectiviteit van het ontzouten maar ook sterk de
tijdsduur voor ontzouten. Het doel van dit artikel is het indelen van poultices naar hun
fysische principe van transport voor ontzouten.

2. Diffusie gebaseerde methoden

De bekendste methode voor zouttransport is diffusie. Een goed voorbeeld van diffusie is een
druppel inkt in water. Als een druppel inkt in een bekertje met water valt, dan zal deze zich
verspreiden in het water totdat er een evenwicht is bereikt. De beweging van deeltjes (inkt)
kan worden beschreven met een diffusievergelijking. Op deze manier kan ook diffusie van
zout worden beschreven [8]:
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Hierin is t de tijd, x de positie and C de concentratie. Omdat diffusie in poreuze media wordt
beperkt door de poriewanden zal de effectieve diffusielengte toenemen. Men stelt ook wel
dat de poriën ook kronkeligheid hebben; de tortuositeit. Hierdoor zal de effectieve
diffusiecoëfficiënt voor een zout in een poreus materiaal altijd kleiner zijn dan in de bulk. De
diffusie in een poreus medium kan worden beschreven met de volgende uitdrukking [9, 10]:

2

2

dx
CdTD

dt
dC

= (2)

Hierin is T de tortuositeit (voor de meeste steenachtige poreuze materialen geldt dat T<1).
In tabel 1 zijn de diffusiecoëfficiënten van verschillende zouten in water en in verschillende
poreuze materialen gegeven.

D (m2s-1) water Bentheimer Baksteen
NaCl 1.1 10-9 0.4 10-9 0.8 10-9

Na2SO4 1.1 10-9 0.4 10-9 0.85 10-9

Tabel 1: De zoutdiffusiecoëfficiënt zoals gemeten voor van verschillende Na-zouten in
Bentheimer zandsteen en baksteen.

Voor een beter begrip van de tijdschalen bij een diffusieproces is een simulatie gedaan van
het ontzouten met behulp van diffusie van zout in een baksteen met een dikte van 100 mm.
De gesimuleerde profielen zijn weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Een simulatie van de
concentratieprofielen tijdens ontzouten met
behulp van diffusie. Het tijdsverschil tussen
de profielen is een dag.

Figuur 2: De Boltzmann getransformeerde
profielen van de zoutprofielen zoals
weergegeven in figuur 1.

Omdat het hierbij om een diffusie proces gaat kunnen de profielen geschaald worden met
behulp van de Boltzmann transformatie [9]:

t
x

= (3)
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De geschaalde profielen zijn weergegeven in figuur 2. Zoals te zien is vallen nu alle
afzonderlijke curven samen over een enkele curve.
Omdat we echter geïnteresseerd zijn in het ontzouten is in figuur 3 een simulatie
weergegeven voor de totale hoeveelheid zout die is onttrokken als functie van de tijd over de
eerste 2.5 en 5 cm en over de totale dikte van de baksteen.

Figuur 3: Het totale percentage van ontzouten over de eerste 25, 50 en totale baksteen van
100 mm zoals berekend met een simulatie.

Zoals te zien is duurt het totaal ontzouten van een steen meer dan 200 dagen. Echter het
ontzouten van de eerste 25 mm met 80 % duurt ongeveer 10 dagen. Maar de tijdsduur voor
het extra ontzouten neemt hierna zeer sterk toe.
Zoals vermeld in de inleiding kunnen er twee fases worden onderscheiden. Eerst zal water
de muur indringen en de daarin aanwezige zouten oplossen en in een tweede fase zal het
eigenlijke ontzouten plaatsvinden. Door het verschil in zoutconcentratie van het substraat en
de poultice zullen de ionen getransporteerd worden naar de poultice. Echter hierdoor zal de
ionenconcentratie toenemen in de poultice. De diffusie van ionen zal werken zolang de
concentratie in het substraat groter is dan die in de poultice. Daarom zal voor het volledig
ontzouten van het substraat de poultice periodiek vervangen moeten worden.

3. Advectie gebaseerde methode

Doordat diffusie een erg traag proces is, wordt vaak gebruik gemaakt van advectie. Advectie
is het transport van massa als gevolg van een bewegend medium. Een goed voorbeeld is
het transport van vervuild water: de stroom water neemt de onzuiverheden als het ware met
zich mee.
In het geval van een poultice moet er dus een waterstroom van het substraat naar de
poultice zijn die de ionen meevoert. Omdat stroming vele malen sneller is dan diffusie kan
een aanzienlijke tijdsreductie van ontzouten worden bereikt. Echter om dit proces te doen
plaatsvinden dienen de poriegroottes van het substraat en van de poultice aan enkele
voorwaarden te voldoen.
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3.1. Ideaal geval: alleen advectie

Bij het drogen van een homogeen poreus materiaal kunnen twee fasen worden
onderscheiden. Een eerste uniforme droogfase, waarin het transport plaatsvindt door middel
van vloeistof transport. De tweede fase wordt gekarakteriseerd door een droogfront. Het
water moet eerst verdampen in het materiaal en het vervoer vindt plaats door veel trager
damptransport.
De capillaire druk in een porie van een poreus materiaal wordt gegeven door [9, 11, 12]:

m
c r

p cos2
= (4)

Hierin is de oppervlaktespanning, de contacthoek voor water met de vaste stof en rm de
poriestraal. Tijdens het drogen zal de lucht eerst indringen in de grootste poriën, waar de
capillaire druk het laagst is. Daarom kunnen we onderscheid maken tussen poriën met r< rm
welke gevuld zijn met water en r> rm welke leeg zijn.
Voor het vochttransport in een twee-laags poultice/substraat systeem zullen we de volgende
aannames maken:
• de twee materialen zijn in perfect hydraulisch contact
• er is een volledig percolerend netwerk
• de externe drukgradiënt is te verwaarlozen, dat wil zeggen dat het drogen volledig

bepaald wordt door de capillaire druk in de materialen.
In dit geval geldt dat de kritische poriestraal rm geldt voor de combinatie van de twee
materialen. Daarom zal het materiaal met de grootste poriën het eerst drogen. Ofwel kan
door het drogen een advectie worden verkregen als de poriën van de poultice kleiner zijn
dan deze van het substraat. Ter illustratie is in figuur 4 het drogen weergegeven van een
zelfde pleister aangebracht op een fijn poreuze ondergrond (kalkzandsteen) en op een grof
poreuze ondergrond (Bentheimer zandsteen) [12, 13].
Zoals te zien is droogt in de combinatie pleister/kalkzandsteen de kalkzandsteen het eerst,
terwijl in de combinatie pleister/Bentheimer zandsteen, de zandsteen het eerste droogt. Dus
alleen bij deze laatste combinatie zal er een advectie van zandsteen naar pleister zijn en
kunnen de zouten op deze manier getransporteerd worden.

Figuur 4: De gemeten vochtprofielen in een pleister/substraat combinatie. De preparaten
waren initieel bevochtigd met een 4 M NaCl oplossing.

Dus om een waterstroom te hebben van substraat naar poultice moeten de poriën van de
poultice kleiner zijn dan deze van het substraat. Ofwel kan het ontzouten door advectie
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gerealiseerd worden als de poriën van de poultice kleiner zijn dan die van het behandelde
substraat. Dit wordt veelal verkregen door klei toe te voegen aan de poultice. Echter als de
poultice wordt toegepast op een substraat met kleinere poriën, kan het zouttransport alleen
plaatsvinden door diffusie zoals beschreven in het vorige gedeelte

3.2. Niet ideaal: de praktijk

In de praktijk geldt echter dat we te doen hebben met een combinatie van advectie en
diffusie. Door advectie zullen zouten getransporteerd worden. Echter hierdoor zal
automatisch een zoutconcentratie worden opgebouwd. Echter deze opbouw zal weer
tegengewerkt worden door diffusie. Want door diffusie worden concentratieverschillen
vereffend. Daarom als het droogproces te langzaam is zal de advectie te klein zijn en zal het
zouttransport nog steeds worden gedomineerd door diffusie. De verhouding tussen advectie
en diffusie tijdens zouttransport kan met behulp van het Peclèt getal worden beschreven [9,
14]:

D
ULPe = (5)

Hierin is U de vloeistofsnelheid voor advectie, D de diffusiecoëfficiënt van het zout en L de
lengteschaal waarin men is geïnteresseerd. Voor hoge droogsnelheden, Pe >> 1, wordt het
zouttransport gedomineerd door de advectie en zal het ontzouten zeer snel zijn. Voor lage
droogsnelheden, Pe << 1, wordt het zouttransport gedomineerd door diffusie en zal het
ontzouten langzaam zijn.
In de praktijk zal men meestal starten met een hoge droogsnelheid en zal men initieel snel
ontzouten. Echter na enige tijd zal de droogsnelheid afnemen en kan de diffusie dominant
worden. Maar doordat eerst met behulp van advectie zout is getransporteerd van het
substraat naar de poultice, kan er een omgekeerd proces plaatsvinden als de droogsnelheid
afneemt en de diffusie gaat overheersen. Door diffusie zullen zouten dan weer van het
poultice naar het substraat gaan. Het is daarom van belang in dit geval de poultice op tijd te
vernieuwen/verwijderen.

Figuur 5: Voor een optimale werking dient de poriënverdeling van de poultice aangepast te
worden aan het te ontzouten substraat.
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3.3. Gecombineerde poultices: bevochtigen en ontzouten

In de praktijk heeft een poultice meestal 2 functies. De poultice dient als eerste als een bron
van water om het substraat te benatten en de daar aanwezige zouten op te lossen. Echter
voor dit proces zullen de poriën van de poultice groter moeten zijn dan deze van het
substraat. Tegelijkertijd hebben we gezien dat de poriën van de poultice ook kleiner dienen
te zijn voor advectie. Deze tegengestelde eisen zorgen ervoor dat de porieverdeling van de
poultice zal moeten worden aangepast aan de porieverdeling van het te ontzouten object.
Dit is schematisch weergegeven in figuur 5. De grote poriën van de poultice fungeren hierbij
als een reservoir voor het benatten van het object terwijl de kleine poriën zorgen dat het
object eerder droogt dan het object en dat advectie dominant is.

4. Conclusies

Poultices kunnen in twee categorieën ingedeeld worden op basis van de twee
transportverschijnselen die hieraan ten grondslag liggen: advectie en diffusie. Van deze
transportverschijnselen is advectie het snelste voor ontzouten. Om een poultice te
ontwerpen die op basis van deze methode werkt dient de poriënverdeling van de poultice te
worden aangepast aan het te ontzouten object.
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