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Ten Geleide 
Dit rapport verschijnt in het kader van het Innovatie-gericht 

Onderzoekprogramma Bouw. De programmacommissie IOP-bouw, 

voornamelijk samengesteld uit deskundigen afkomstig uit 

bedrijfsleven en onderzoekswereld, stimuleert de 

universitaire en TNO-organisaties toepassingsgericht 

onderzoek uit te voeren. Beoogd wordt daarmee de 

technologische vernieuwingen binnen de bouw te bevorderen. 

Het onderzoek, waarvan dit rapport deel uitmaakt, omvat twee 

onderzoeksprojecten, namelijk: 

Project 8: 

Prognose systeem levensduren en levenscycli van 

bouwdelen; 

Project 16: 

Kwaliteit-meetsystemen met betrekking tot de 

onderbaudsbehoefte van bouwmaterialen en bouwdelen. 

Omdat de doelstellingen van projecten 8 en 16 elkaar 

overlappen is besloten deze projecten gezamenlijk uit te 

voeren. 

De rapportagereeks bestaat uit vijf deelrapporten en een 

eindrapport. Rapport IV is in samenwerking met de TUE 

uitgevoerd door het bureau Damen, Gorter en van Rooy b.v. 

(D.G.v.R.) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 

het Bouwbedrijf (Y.T.C.B.) te Brussel. De overige rapporten 

zijn uitgevoerd door de groep Materiaalkunde van de vakgroep 

Fysische Aspekten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) van de 

faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

(TUE). 

In rapport I worden invloedsfactoren op de degradatie van 

bouwmaterialen en bouwdelen beschouwd, zoals de samenstelling 

van de atmosfeer en de depositie van deeltjes op bouwdelen. 

Rapport II omvat een studie naar de reacties van bestanddelen 

uit de atmosfeer met bouwmaterialen en de omstandigheden 

waaronder die reacties optreden. 

Voor het onderhoud van gebouwen is het nodig de kwaliteit van 

bouwdelen nauwkeuriger vast te stellen dan thans gebruikelijk 
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is. In rapport III wordit een systeem voor het mete.n ~ 

beoordelen van de kwaliteit van bouwdelen voorgesteld en 

,woocden tevens beschikbare in-situ-meetmethoden 

geinv-e:a.tad.seerd. 

In rapport IV zijn praktijkgegevens uit .Nederland en België 

verzameld van gemiddelde levensduren van bouwdelen. 

Tenslotte worden in rapp(!)rt V bestaande 

lev.e.ns..duurpr.o;gnosesystemen besproken en wordt aen aanzet 

ge~v.en tot ~n werkbare syst~tiek voor levensduurprognose . 
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Voorzitter: 
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Samenvatting 

Het onderzoek richt zich op verslechtering van bouwmaterialen 

die het gevolg zijn van invloeden van de omgeving. 

Omgevingsinvloeden kunnen verschillende oorzaken hebben: 

1 Invloeden als gevolg van atmosferische 

omstandigheden, 

2 Samenstelling van de bodem en 

3 Contact met ander bouwmateriaal. 

Het eerste gedeelte van deze invloeden, de atmosferische 

omstandigheden, worden behandeld in rapport I [29]. Van de 

gegevens uit rapport I wordt bij dit rapport gebruik gemaakt 

om te bekijken welke stoffen wel of geen invloed uit kunnen 

oefenen op de bouwmaterialen. 

De mate waarin de bouwmaterialen kunnen vervuilen en 

degraderen wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en 

de hoeveelheid van de in de lucht aanwezige stoffen. Veel 

stoffen die in de atmosfeer voorkomen zijn min of meer 

schadelijk voor bouwmaterialen. 

leder materiaal reageert anders op het contact met zijn 

omgeving. Bouwmaterialen kunnen in groepen ingedeeld worden 

van overeenkomstige chemische structuren, te weten hout, 

steen en steenachtige materialen, metalen en plastics. 

In dit rapport is voor ieder materiaal nagegaan wat de 

voornaamste degradatiefactoren zijn. 

Voor een goed prognosesysteem zijn kwantitatieve gegevens 

nodig. Er zijn formules bekend van schadefuncties die een 

"dosis-effect" relatie aangeven. Het probleem van deze 

schadefuncties is, dat ze aan de hand van plaatselijke 

gegevens zijn opgesteld en niet algemeen gelden. De 

uitkomsten komen vaak niet overeen met gemeten waarden in 

Nederland en ook niet met elkaar. Toch kan, met behulp van 

deze "dosis-effect" relaties een aanzet worden gegeven tot 

een prognosesysteem. 
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Pas als voor alle bouwmaterialen "dosis~effect" relaties zijn 

vastgesteld, kan een algemeen geldend effectief 

prognosesysteem worden opgesteld. Er moet echter meer gericht 

onderz,oek gedaan.worden naar de meetbare gevolgen van de in 

dit rapport behandelde reactie-mechanismen om een relatie te 

kunnen leggen naar een kwaliteit-meetsysteem. 

8 



1. Inleiding 

Een prognosesysteem voor duurzaamheid van materialen moet aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden 

betreft de kennis van de aantasting van de materialen door de 

omgeving. Daartoe wordt in dit rapport ingegaan op het gedrag 

van materialen onder invloed van het buitenmilieu, zowel 

fenomenologisch als met behulp van schadefuncties die het 

verloop van de aantasting in de tijd aangeven. Als voorbeeld 

van schadefuncties zullen dosis-effect relaties gezocht 

worden. Dosis-effect relaties geven het verband aan tussen 

een of meerdere degradatiefactoren en hun waargenomen effect 

op materialen. Dergelijke functies moeten alle 

omgevingsvariabelen bevatten die een merkbaar effect hebben. 

Materialen, die een vergelijkbare structuur bezitten reageren 

vaak ongeveer hetzelfde op een aantal factoren. Daarom worden 

in dit rapport de bouwmaterialen als volgt onder verdeeld: 

Hout 

Steen en steenachtige materialen 

Metalen 

Plastics 

Binnen deze groepen zijn natuurlijk weer onderverdelingen 

mogelijk. Zo kunnen plastics onderverdeeld worden in 

thermoplasten, thermoharders en elastomeren. 

Het doel van dit rapport is door middel van een literatuur 

studie een overzicht te geven van de belangrijkste 

degradatieprocessen van bouwmaterialen in Nederland, waarbij 

zowel op kwalitatieve, als op kwantitatieve aspecten wordt 

gelet. 

Uit de literatuur zijn veel gevallen van bouwschade bekend en 

uitgebreid beschreven. Meestal handelt het om schade die het 

gevolg is van menselijke fouten, zoals ontwerpfouten en 

constructiefouten. 
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Een •belan;grljk aantal gevallen van 'bouwsèhade is -echtre.r ·niet 

te wijten aan menselijk falen maar aan de inwerking van de 

omgeving op de gebruikte materialen, waardoor deze 

·degraderen. De schade die veroorzaakt wortlt door de 

atmosferische expositie van het gebruikte bouwmateriaal loopt 

alleen al in Nederland in de tientallen miljoenen guldens per 

jaar, 'uerwijl de schade die .optreedt bij cultuurgoederen niet 

in ;geld is .uit te drukken. 

Om ·.te .bes'luiten .:welk materiaal ,in .een bepaalde situat.ie het 

best toegepast kan worden, moet bekend zijn hoe duurzaam deze 

,materialen zijn in de gegeven .situatie. Masters [ 26] geeft 

als definitie voor duurzaamheid: Het vermogen van een gebouw, 

montage, .component, product of construc.tie die functie uit te 

oefenen waarvo.or het oorspronkelijk .ontworpen is over 

;minim.aa:l :ee.n van te vore.n :vastgestelde tiJd. Zijn systeem ter 

bepaling van .de duurzaamheid van materialen is een nuttig 

instrument voor de individuele materialen, maar helaas erg 

langdurig. 

In de volgende hoofdstukken zal gepoogd worden een verklaring 

te vinden voor de 4egradatie van•de meest gebruikte 

bouwmaterialen en tevens aan te geven hoe deze degradatie 

voorspeld en eventueel voorkomen kan worden. 
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2. Een indeling van bouwmaterialen 

2.1 Hout 

Door de eeuwen heen heeft de mens een grote verscheidenheid 

aan bouwmaterialen gebruikt. Toen onze verre voorvaderen 

besloten om een (semi) permanent onderkomen te bouwen, 

beperkten zij zich tot de materialen die in de niet al te 

verre omgeving gevonden konden worden zoals keien en hout. In 

de loop der eeuwen kwamen daar gehouwen natuursteen, 

baksteen, pleisterwerk en glas bij en nog weer later kwamen 

metalen en beton in gebruik. De laatste toevoeging aan de 

bouwmaterialen stamt uit onze tijd door de invoering van 

kunststoffen. 

Een van de oudste bouwmaterialen, die nog steeds in ons land 

gebruikt worden, is hout. Het wordt zowel onverzaagd als 

palen en verzaagd als planken maar ook verder verwerkt, in de 

vorm van hardboard en zachtboard, gebruikt. 

Hout bevat 40 à 50% cellulose. Cellulose is een aan zetmeel 

en suiker verwante stof met als vereenvoudigde chemische 

formule: {C6 H1005 )n, waarbij neen zeer groot getal is. De 

bouwsteen is glucose. (fig.l). 

Deze glucose-eenheden worden door fotosynthese uit water en 

co2 binnen de bladeren gevormd volgens de reactie: 

~e~ 
6 H2 0 + 6 C02 --) C6 H120 6 + 6 0 2 
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Een ander bestanddeel van hout is lignine. Hard hoat: bevat 

ongeveer 21% lignine en zacht hout ongeveer 27%. Lignine is 

een driedimensionale polymeer van fenylpropaan, die daardoor 

zeer onoplosbaar is. De bouwstenen van deze ketens zijn 

hierna gegeven. (fig.2) 

Hout bevat ook nog een aantal suikerachtige stoffen op basis 

van pento.se (een stof met 5 C atomen, tegen glucose 6). Hard 

hout bevat gewoonlijk ongeveer 20% pentosesuikers tegen zacht 

hout slechts 9%. 

Bovengenoemde bestanddelen van hout zijn kleurloos. Hout 

krijgt zijn kleur door de aanwezigheid van pigmenten. Een 

aantal van deze pigmenten zijn verbonden aan cellulose, 

lignine of de pentosen [ 25] . De.ze houtsoorten zullen daarom 

niet zo gemakkelijk hun kleur verliezen in zonlicht. Dit 

wordt in ean later hoofdstuk beschreven. 

Hout is een biologisch materiaal. De eigenschappen zijn 

daarom niet eenduidig bepaald en kunnen enorm varleren zowel 

per houtsoort als binnen een soort. 

figuur 1. De structuur van cellulose 
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Fenylpropaan 

Men schat het aantal verschillende houtsoorten in de wereld 

op vele tienduizenden. Daarvan zijn ongeveer 500 à 600 

verkrijgbaar op de wereldmarkt. Deze zijn niet allemaal in 

Nederland verkrijgbaar. Doorgaans zijn circa 100 

verschillende soorten voorradig, zodat er voor vrijwel elk 

doel in Nederland een geschikte houtsoort te koop is. In de 

bouw komen een twintigtal soorten in meer of mindere mate 

voor. Deze soorten worden beschreven in bijlage 2. 

CHO 

~OCH3 
OH 

l-hydroxy,2-methoxybenzeen,4-carbaldehyde 

CHO 

CH30~0CH3 
OH 

l-hydroxy,2,6-dimethoxybenzeen,4-carbaldehyde 

figuur 2. De structuren van de belangrijkste bouwstenen van lignine 
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Een V<~J.n de meer ongunstige gebruikseigenschappen van hout is 

de mogelijkheid om water op te nemen en dit water onder 

krimp- en scheurvorming weer af te staan. Het 

verzadigingspunt van de meeste houtsoorten is ongeveer 30% en 

wordt gedefinieerd als de vochtinhoud van hout in een 

omgeving met 100% relatieve vochtigheid. 

Na.a.r het vochtgehalte dat door droging bereikt wordt, wordt 

bet bout in 5 klassen ingedeeld (tabel 1): 

Hout met een vochtgehalte onder de 20%, bereikt door 

langdurige expositie bij een RV lager dan 70%, zal niet 

aangetast worden door schimmels. Nat hout is niet te 

gebruiken als timmerhout in de bouw. 

Vrijwel alle houtsoorten dienen te worden beschermd tegen 

weers- en biologische invloeden. Ook dit wordt verder 

besproken in een later hoofdstuk. 

tabel 1. Indeling hout naar vochtinhoud 

klas omschrijving vochtgehalte RV (van de lucht) 

I Kamerdroog <10% <45% 
II Door en door luchtdroog 10-16% 45-70% 

III Luchtdroog 16-24% 70-90% 
IV Yinddroog 24-30% 90-100% 
V Nat >30% >100% 
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2.2 Steen en steenachtige materialen. 

Steenachtige bouwmaterialen zijn onder te verdelen in 

natuursteen, baksteen, beton, uitgeharde metselmortel en 

pleisterwerk. De laatste vier materialen zijn op te vatten 

als kunstmatig gevormd gesteente. Bij mortels is het proces 

van natuurlijke verkitting door kalkhoudende mortels 

nagebootst, zodat mortels in eerste beginsel zijn op te 

vatten als kalkhoudende gesteenten. Nagenoeg dezelfde 

chemische processen als die welke kalkhoudend natuursteen 

aantasten, kunnen ook kalkhoudende mortels aantasten. Bij de 

productie van baksteen zijn de gloeiend hete omstandigheden 

uit de diepe aardkorst nagebootst om van klei een gesteente 

te maken. Zowel natuursteen als alle steenachtige materialen 

zoals baksteen, beton en cement zijn poreus; processen die 

een gevolg zijn van de porositeit van natuursteen kunnen ook 

bij steenachtige materialen optreden. 

2.2.1 Natuursteen. 

Natuursteen kan in drie groepen worden ingedeeld te weten 

stollingsgesteente, afzettingsgesteente en metamorfe 

gesteente. 

Stollingsgesteenten zijn gevormd door het afkoelen en 

stollen van gesmolten materiaal als lava en magma. 

Hiervan is als bouwmateriaal alleen graniet interessant. 

Sediment- of afzettingsgesteenten (ook wel 

bezinkingsgesteenten genoemd) zijn ontstaan door de 

afzetting op de bodem van zeeën en meren van klei- en 

zanddeeltjes, al dan niet vermengd met kiezels of 

organisch materiaal. In de loop der eeuwen zijn deze 

deeltjes aaneengeklonterd tot een samenhangend 

materiaal. De afzettingsgesteenten die het meest als 

bouwmateriaal gebruikt worden, vallen uiteen in twee 

groepen n.l. kalkzandsteen en kalksteen. 
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Kalkzandsteen bestaat uit zand of kwarts in een matrix 

van calciumcarbonaat, waarbij ook magnesiumcarbonaat kan 

zijn ingebouwd. Mergel is een voorbeeld van 

kalkzandsteen. 

Kalksteen bestaat voor het grootste gedeelte uit 

calciumcarbonaat (marmer, travertin), hoewel ook hier 

magnesiumcarbonaat van het rooster deel kan uitmaken. 

Deze materialen zijn niet homogeen. 

Er kunnen verontreinigingen van minerale, als wel 

organische aard ingesloten zijn. Deze verontreinigingen 

kunnen een zeer decoratief karakter hebbeJl. Zo zijn in 

marmeren vloeren veelal duidelijk de fossielen te zien 

van ammonieten; schaaldiertjes die 150 à 200 miljoen 

jaar geleden in de wereldzeeen zwommen. 

Metamorfe- of omvormingagesteenten kunnen onder invloed 

van hoge temperatuur en druk gevormd worden uit 

stollingsgesteenten en sedimenten. Een voorbeeld hiervan 

is leisteen. 

Omdat er in Nederland behalve gelig tufkrijt, dat ten 

onrechte mergel genoemd wordt, geen andere natuursteen wordt 

gevonden, wordt natuursteen in Nederland niet veel als 

bouwmateriaal gebruikt. Vanwege hoge transportkosten werden 

graniet, marmer en andere natuurstenen vrijwel uitsluitend in 

prestigieuze bouwwerken, als kerken, kastelen en monumenten 

toegepast. Deze materialen blijken echter zeer gevoelig te 

zijn voor luchtverontreiniging, zodat studies naar de 

oorzaken van en de bescherming tegen degradatie van 

natuursteen in veel landen plaats vinden. 

2.2.2 Keramische producten 

, Onder keramische producten vallen alle materialen met als 

uitgangsstof gebakken klei of zand met toevoegingen. 

Hieronder vallen niet alleen baksteen, maar ook keramische 

dakpannen, vloertegèls en muurtegels. De grondstoffen moeten 

voldoen aan zekere normen van zuiverheid. 
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Lokale verschillen in de samenstelling van de klei geven 

kleurverschillen aan het uiteindelijke resultaat. Zo geeft 

een kleine verontreiniging van de klei met ijzer(III)oxide 

een rode kleur aan het materiaal; vooral terracotta bevat 

veel Fe 208 . 

Het 804
2 --gehalte van baksteen moet zo laag mogelijk zijn 

vanwege mogelijke uitbloeiing van sulfaten en ettringiet 

vorming in de mortel [8]. 

Alle keramische materialen bezitten een zekere porositeit. De 

porositeit is te beïnvloeden door de temperatuur tijdens het 

bakproces te variëren. Over het algemeen geldt: hoe hoger de 

temperatuur, des te geringer de porositeit. 

2.2.3 Cementgebonden materialen. 

Cementgebonden materialen (o.a. beton en pleisterwerk) worden 

vervaardigd uit mengsels van cement, kalk, water en 

toeslagen. Als toeslagmateriaal kunnen o.a. gebruikt worden 

zand, grind maar ook grof materiaal als basalt en kalksteen, 

en ook metaaloxiden als magnesiumoxide en ijzeroxide, en 

industriële restproducten als hoogovenslakken en vliegas. 

Beton wordt meestal versterkt met een, veelal stalen, 

wapening. De in beton ingebedde wapening kan reageren met 

bestanddelen van het cement waardoor ijzeroxide aan het 

oppervlak van de wapening kan ontstaan. 

Zelfs bamboe kan gebruikt worden als wapening, dit wordt in 

het verre oosten regelmatig toegepast. Dit rapport houdt zich 

echter bezig met de toepassing van materialen in Nederland en 

daarom blijft bamboe buiten beschouwing. 
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2.3 Metalen 

Metalen worden in de bouw als constructiemateriaal veelvuldig 

toegepast. In de vorige paragraaf werd het gebruik van staal 

al even genoemd. 

Staal wordt ook gebruikt als frame·work voor gebouwen, als 

bekleding voor gevels en voor leidingen en apparaten. Het 

materiaal heeft veel voordelen boven andere metalen. Het 

heeft een grote druk· en treksterkte, een hoge 

elasticiteitsmodulus en een hoge kruipweerstand. Het enige 

nadeel van staal is, dat het snel corrodeert, wanneer het 

niet beschermd is. 

Roestvrij staal is de samenvattende benaming voor een aantal 

staalsoorten met sterk variërende samenstelling. Kenmerkend 

is het hoge chroomgehalte. Dit is bijna altijd hoger dan 12%. 

Er yormt zich dan een oxidehuidje op het staal dat het 

materiaal zeer resistent maakt tegen aantasting. 

Niet alleen ijzerlegeringen worden gebruikt als 

bouwmateriaal, ook aluminium, koper, lood en zink moeten hier 

vermeld worden. 

Aluminium wordt veel in gevelelementen en lichte constructies 

toegepast. Het materiaal is licht en omdat zich een 

afsluitend oxidelaagje vormt, tamelijk ongevoelig voor 

' corrosie; het wordt echter wel aangetast door basische 

stoffen uit cementgebonden mortels. De vorming van de oxide 

film wordt versneld in aanwezigheid van vocht. Bij een 

R.V.>85t wordt echter gehydrateerd Al 2 03 gevormd, dat minder 

bescherming biedt. Tegenwoordig wordt vrijwel alle aluminium 

anodisch behandeld, waarbij versneld een oxidelaagje tot een 

' dikte van 25 pm wordt gevormd. Zuiver aluminium is niet erg 

' sterk; daarom wordt het wel gelegeerd met andere metalen. De 

: corrosiebestendigheid neemt dan echter af. Ruwweg kan men 

stellen dat de corrosieresistentie en de sterkte van de 

legering omgekeerd evenredig met elkaar zijn. 
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Koper wordt als dakbedekking maar vooral als leidingmateriaal 

toegepast. Het is uitermate goed bestand tegen atmosferische 

corrosie en heeft een nagenoeg onbeperkte levensduur. Koper 

vormt een volkomen afsluitende laag van koperoxide die geen 

vocht absorbeert. Deze laag reageert wel met water en zure 

gassen zoals S02 en C02 maar de reactieproducten zijn net zo 

ondoordringbaar. Zij vormen het bekende groene patina op 

koperen daken. 

Lood wordt gebruikt voor de constructie van pijpen voor de 

afvoer van hemelwater en voor dakgoten. In oudere gebouwen is 

ook lood aanwezig als leidingbuis voor water en 

electriciteit. In verband met het gevaar voor de 

volksgezondheid door loodvergiftiging wordt lood niet meer 

als waterleidingbuis toegepast. 

Zink wordt vooral gebruikt als coating materiaal voor staal, 

als dakbedekking, plaatstaal en koudgevormde profielen. Bij 

blootstelling aan de atmosfeer vormt zich snel een 

zinkoxyde/zinkcarbonaat laagje dat echter niet zo goed 

afsluit als de laagjes bij koper en lood. Vooral in vervuilde 

lucht gaat de corrosie snel verder. Daarom wordt verzinkt 

staal vaak geschilderd. Verzinkt geschilderd staal wordt op 

grote schaal toegepast voor gevelbekleding van loodsen en 

fabriekshallen. 

2.4 Kunststoffen 

Onder kunststoffen worden in het algemeen die stoffen 

verstaan, die op industriêle wijze bereid worden en die voor 

het grootste deel uit koolstofatomen bestaan. 

Wanneer deze koolstofatomen lange ketens vormen, spreekt men 

van thermoplasten (polyetheen, polyvinylchloride). Wanneer 

deze lange ketens op enkele plaatsen met elkaar verbonden 

zijn, spreekt men van elastomeren (isopreenrubber); ook 
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natuurrubber wordt door zijn structuur hiertoe gerekend 

hoewel het geen industrieel bereide stof is. De laatste groep 

kunststoffen worden thermoharders genoemd (melamineharsen, 

bakeliet). Deze bestaan uit koolstofketens welke tot een 

dicht netwerk gevormd zijn. Zij verkolen bij verhitting boven 

een bepaalde temperatuur, dit in tegenstelling tot 

thermoplasten die via een elastische fase vloeibaar worden 

bij langtiurige verwarming. 

Het: gebruik van kunststoffen als bouwmateriaal, zowel aan de 

binnen zijde als aan de buitenkant van gebouwen, is de 

laatste dertig jaar aanmerkelijk toegenomen. Enkele oorzaken 

voor deze populariteit zijn de vele kleuren .en vormen waarin 

de verschillende kunststoffen verkrijgbaar zijn alsook het 

feit dat zij licht in gewicht zijn, onderhoudsarm en 

corrosiebestendig. 

In de bouw worden transparante harde platen gebruikt als 

beglazing, opaak materiaal als gevelelement of raamkozijn, 

schuim als spouwmuurisolatie, flexibel materiaal als isolatie 

tegen vocht, rubberachtig materiaal als tochtafsluiting en 

vloeibare harsen in verven en kitt~n. 

Voor een uitvoerige lijst van het gebruik van kunststoffen in 

de bouw, zie bijlage 1. 

De ontwikkeling van geschuimde plastics heeft een revolutie 

teweeg gebracht in de isolatie van huizen. Geschuimde 

plastics zijn te verdelen in twee groepen n.l: 

1 plastics met gesloten poriën; deze stoffen hebben het 

nadeel dat zij geen water doorlaten, 

2 plastics met open poriën; deze stoffen laten wel 

waterdamp, maar geen vloeibaar water door. 

Luchtgeschuimde plastics kunnen een warmteoverdracht 

coëfficiënt bereiken van 0,035 W.m- 1 .oc- 1 . Indien Freon 

gebruikt wordt, kunnen nog lagere waarden bereikt worden. Dit 

laatste gas is echter uit milieu oogpunt niet meer acceptabel 

in verband met aantasting van de ozonlaag. 
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Biturnen is het residu dat overblijft na destillatie van ruwe 

aardolie. Het wordt in zeer grote hoeveelheden als 

dakbedekking gebruikt. Bitumineuze stoffen hebben een grote 

weerstand tegen zuren en basen en de meeste anorganische 

vloeistoffen. De weerstand tegen iedere organische vloeistof 

is nagenoeg nul. 

Hoewel de meeste kunststoffen door veroudering weinig 

teruggang in mechanische eigenschappen vertonen, blijkt dat 

aan de omgeving blootgestelde kunststof bouwelementen in 

esthetisch opzicht snel achteruit gaan. De materialen trekken 

vuil aan, verkrijten en verliezen hun glans. 

2.5 Verven en kitten 

Strikt genomen vallen verven en kitten onder kunststoffen, 

maar gezien het strategisch belang in de bouw worden deze 

vaak apart behandeld. 

Kitten zijn stoffen die tot doel hebben alle naden tocht- en 

vochtdicht af te dichten. Zij bevinden zich tussen twee 

bouwelementen die ten opzichte van elkaar bewegen. Deze 

beweging kan veroorzaakt worden door wind, verkeer 

warmteuitzetting en -inkrimping etc. Door deze beweging moet 

de kit zelf ook vervormbaar zijn. 

Kitten kunnen, afhankelijk van hun gedrag, in drie 

hoofdgroepen ingedeeld worden: 

1 Elastische blijvende kitten; deze kitten keren na hun 

vervorming terug in de oorspronkelijke toestand; zij 

zijn te onderscheiden in 

a. ééncomponentenkit; een voorbeeld hiervan is 

siliconenkit; deze is in de regel niet over te 

schilderen, hetgeen niet erg belangrijk is, immers 

de verf zou snel scheuren door de werking van de 

kit. 

b. tweecomponentenkit; polysulfiden, 
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2 Plastisch/elastische kit; een voorbeeld hiervan is 

butyleenkit; Deze kit moet aan drie zijden luchtdicht 

afgesloten zijn in verband met velvorming; doet men dit 

niet, dan treedt verharding op; 

3 Plastische kitten; deze kitten keren na hun vervorming 

niet terug in de oorspronkelijke toestand; zij worden 

gebruikt op plaatsen waar geen of zeer weinig werking 

wordt verwacht. 

Verven of Coatings zijn er in talloze structuren en kleuren, 

voor ieder materiaal en doel, zowel ter bescherming als ter 

verfraaiing van het bouwmateriaal. 

Voor toepassing in het buitenklimaat wordt nagenoeg alle 

staal en veel verzinkt staal van een beschermende coating 

voorzien. Ook materialen voor de bekleding van de gevel, o.a. 

geveltimmerwerk aan huizen en in de utiliteitsbouw zijn 

geschilderd. Het verven van baksteen en beton is in ons land 

nog niet zo algemeen, hoewel geschilderd beton aan huizen, 

utiliteitsgebouwen, bruggen en viaducten steeds vaker 

, voorkomt. 

In het algemeen bestaan coatings uit bindmiddelen, pigmenten, 

oplosmiddelen en andere hulpstoffen. 

Bindmiddelen zorgen ervoor dat de pigmentdeeltjes zowel met 

elkaar als met de ondergrond verbonden worden. De binding 

ontstaat tijdens het drogen van de coating. Als het 

oplosmiddel verdwijnt zonder reacties tussen de componenten, 

met de lucht of met vocht uit de omgeving, dan spreekt men 

van fysisch drogen. Chemisch droging gebeurt omdat oxidatie, 

polyadditie en polycondensatie plaats vinden. 

Bindmiddelen moeten bestand zijn tegen de atmosfeer en 

tegelijk kleurloos zijn of een kleur hebben die de kleur van 

i de totale coating niet overheerst. Bovendien moet het 

bindmiddel ervoor zorgen dat de glas en kleur van de coating 

behouden blijven en dat de verf enigszins elastisch is en de 
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warmtewerking van het materiaal kan opvangen. Bindmiddelen 

kunnen als volgt ingedeeld worden: 

1. Bindmiddelen op waterbasis. 

Hieronder vallen minerale bindmiddelen als kalk en 

waterglas en organische bindmiddelen als 

celluloselijmen en (vroeger) stijfsel en caseïne. 

2. Bindmiddelen op harsbasis. 

Deze vindt men terug in fenolharsen, 

nitrocelluloselakken, harslakken, chloorrubber, 

urethanen en bitumineuze lakken. 

3. Bindmiddelen op oliebasis. 

a. drogende oliën zoals o.a. lijnolie, 

b. niet drogende olie zoals ricinus olie en 

cocosolie 

Mengsels van drogende oliën met natuurlijke of kunstmatige 

harsen worden veel toegepast omdat de gevraagde 

praktijkeigenschappen door mengverhoudingen gestuurd kunnen 

worden. 

Coatings kunnen op verschillende manieren drogend zijn. Zo is 

alkydharsverf enerzijds fysisch drogend (door verdamping van 

het oplosmiddel) en anderzijds chemisch drogend (door reactie 

met luchtzuurstof) [12]. 

Pigmenten kunnen zowel natuurlijk als kunstmatig zijn. Zij 

zijn meest anorganisch hoewel organische pigmenten wel 

voorkomen. Over het algemeen zijn pigmenten slecht oplosbaar 

en worden daarom gedispergeerd in een vloeibaar medium, 

meestal bindmiddel (suspensie). Het bindmiddel kan dan 

gedispergeerd zijn in b.v. water; de emulsie. De pigmenten 

moeten bestand zijn tegen licht en niet reageren met de 

andere bestanddelen van de verf; ook moeten zij niet reageren 

met de geverfde ondergrond. 
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Als oplosmiddel worden in het algemeen snel ve:rdampende 

koolwaterstoffen gebruikt zoals esters, ketonen, 

gehydrateerde koolwaterstoffen en aromaten. 

Droogstoffen dienen hoofdzakelijk ter versnelling van de 

chemische droging door oxidatie van oliehoudende coatings. 

Andere hulpstoffen die toegevoegd kunnen worden zijn o.a. 

stoffen ter voorkoming van huidvorming en stoffen die voor 

een mat effect moeten zorgen. 
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3 • Degradatie 

3 • 1 Wat is degradatie? 

Alle materialen in het gebouw hebben een eindige levensduur. 

Zij reageren onder invloed van hun omgeving of met bepaalde 

componenten uit die omgeving. Als gevolg van deze reacties 

worden de materialen aangetast. Deze aantasting kan zeer snel 

zichtbaar zijn maar ook eeuwen duren. Aangezien deze 

aantasting vaak gepaard gaat met verlies van materiaal, een 

achteruitgang in de fysische eigenschappen en esthetische 

schade, is zij ongewenst en dient zoveel mogelijk voorkomen 

te worden. 

De term corrosie wordt daarbij gebruikt om de 

aantastingaprocessen van hoofdzakelijk de metalen te 

beschrijven. Voor andere materialen kan beter worden 

gesproken van aantasting of degradatie. 

Gebleken is, dat vooral vocht en de verontreiniging van de 

lucht een grote invloed hebben op het degradatie en corrosie 

gedrag van materialen. 

Er is verschil in materiaalgevoeligheid voor degradatie. In 

afnemende volgorde van hun gevoeligheid voor aantasting en 

hun economisch belang kan voor bouwmaterialen de volgende 

rangorde worden opgesteld: geschilderd staal, verzinkt staal, 

overige verfsystemen, elastomeren, plastics, natuursteen en 

cementgebonden materialen [24]. 

Niet alle degradatie is ongewenst. Strikt genomen valt het 

groen worden van een koperen dak, de patinavorming op zink en 

de oxidatie van aluminium ook onder corrosie. 

25 



Langdurige. regens zullen het oppervlak schoonspoelen van 

aantastingsproducten en reeds· aanwezige droge depositie. 

Wanneer deze producten een beschermende laag vormen voor het 

materiaalsysteem, zal dit proces de aantasting echter 

versnellen. 

De uitdrukkingen 'verwering' en 'degradatie' warden vaak door 

elkaar gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Dit is echter 

niet juist. Verwering is een vorm van degradatie die 

acceptabel kan z.ijn. Met 've~ring' bedoelt men de door het 

weer veroorzaakte veranderingen die architectonisch op prijs 

gesteld worden; veranderingen die de charme van een gebouw 

verhogen en karakter geven aan het materiaal. Degradatie 

daarentegen beschrijft ook veranderingen die ongewenst, 

lelijk en soms zelfs gevaarlijk z.ijn. 

De kwaliteit van e.en bouwmateriaal is geen constante 

grootheid. Onder invloed van vele factoren vermindert de 

kwaliteit in de loop der jaren. Deze factoren kunnen 

uitwendig zijn (zure regen); maar ook materiaal eigenschappen 

hebben invloed (porositeit). 

De invloed zal bespraken worden van de degradatiefactoren; 

daarna zullen per materiaalgroep de degradatieprocessen 

gerangschikt worden naar hun invloed op de totale degradatie. 

De uitwendige degradatiefactoren kunnen worden onderverdeeld 

in: 

1. natuurlijke of fysische factoren 

zoals: licht, zuurst.of, hoge en lage temperaturen, 

vocht en wind. Temperatuur heeft niet alleen een 

directe invloed, maar zorgt er ook voor dat de 

reactiesnelheden van alle aantastingsmechanismen 

veranderen. Bij een temperatuurstijging van l0°C 

van de oppervlaktelaag verdubbelt de· 

reacticsnèlheid. 
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2. chemische factoren 

waaronder worden verstaan de bestanddelen van lucht 

en bodem, zowel de natuurlijk daarin aanwezige als 

de verontreinigende bestanddelen, hieronder vallen 

zowel lucht- als bodemverontreiniging (b.v. 

nitraten in de grond); 

3. biologische factoren 

waaronder worden verstaan alle micro- en macro

organismen, fungi en bacteriën; hieronder vallen 

alle degradaties die het gevolg zijn van het 

optreden van levende organismen, zoals boomwortels, 

vogelpoep, mosgroei, schimmels, insecten. 

Biologische aantasting van materialen wordt ook wel 

gedefinieerd als: "De optredende irreversibele aantasting, 

welke een direct gevolg is van het biologische milieu - die 

in het algemeen tot verkorting van de levensduur van 

materialen leidt-" [27]. De aantastingsmechanismen van 

bouwmaterialen kunnen zowel direct als indirect zijn. Directe 

aantasting ontstaat puur door het aanwezig zijn van de 

organismen op enjof in het materiaal (nitrificerende 

bacteriën). Van indirecte aantasting is sprake als afbraak 

van het materiaal bewerkstelligd wordt door biologische uit

en afscheidingsproducten (vogelpoep). 

Atmosferische aantasting van materialen is een langzaam 

proces, waarbij het jaren kan duren voordat de degradatie 

meetbaar is. 

In de eerste fase van het corrosieproces hebben atmosferische 

factoren een veel grotere invloed dan in een later stadium 

wanneer zich een laag van corrosieproducten heeft gevormd. 

Soms komt de corrosie zelfs tot stilstand b.v. bij koper. 

In de hierna volgende paragrafen zullen de effecten op de 

materiaalgroepen van genoemde invloedsfactoren afzonderlijk 

en in samenhang met elkaar worden beschouwd. 
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4. De degradatie van hout 

4. 1 Fysische degradatie 

4 .1.1 Licht 

Het oppervlak van hout dat aan de buitenlucht wordt 

blootgesteld ondergaat complexe veranderingen die resulteren 

in het verlies van de oorspronkelijke kleur, verlies van de 

vezelstructuur en vergrijzing. Deze processen worden 

geïnitieerd door zonlicht, hoewel ook zuurstof en vocht een 

rol spelen, en het uiteindelijke resultaat kan beïnvloed 

worden door vervuiling van ijzer uit de atmosfeer [10}. Het 

vergrijzen van hout gebeurt onder invloed van kleurschimmels 

en hoort bij de biologische degradatie thuis. 

Omdat licht niet ver doordringt in het hout zijn de effecten 

van de degradatie erg langzaam, slechts 5 à 12 mm per eeuw 

[14}. De erosie van het oppervlak heeft zo geen invloed op de 

sterkte eigenschappen van het hout en het effect zal 

hoofdzakelijk esthetisch zijn. Zo kan licht enigszins 

inwerken op de kleurstoffen en een bijdrage leveren aan de 

vergrijzing van het hout. 

Vergeleken met de invloed van water, planten en insecten, is 

de bijdrage van de degradatie door licht op de totale 

degradatie van hout te verwaarlozen. 

4 • 1. 2 Temperatuur 

Temperatuursveranderingen aan het oppervlak van hout in een 

gevel kunnen zeer groot zijn. In volle zon kan de temperatuur 

van een donker oppervlak boven 60°C stijgen, in een koude 

winternacht kan de temperatuur tot beneden -20°C dalen. Op 
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4 .. 1.3 Water 

een winderige dag waarop opklaringen afgewisseld worden door 

regen kan de oppervlakte temperatuur binnen Hl minuten soo 
dalen. Hout is een slechte warmtegeleider; deze schommelingen 

blijven beperkt tot het oppervlak. Temperatuurschommelingen 

in deze orde van. grootte veroorzaken druk- en trekspanningen 

en uiteindelijk materiaalverlies. Ook dit materiaalverlies 

bUjft echter gering fl9J. 

Steeds zal hout trachten het evenwichtsvochtgehalte te 

bereiken. Dat is het vochtgehalt.e waarbij het hout en de 

omringende lucht in evenwicht z.ijn. Hierbij is, de bepalende 

fact.Gr de r.e:latieve vochtigheid van de lucht maar deze 

verandert continu. Bij verhoging van de temperatuur neemt het 

evenwichtsvochtgebalte af. JJit is de verklaring voor het 

'werken' van hout. Door deze "'llOrtdurende volumeveranderingen 

Datstaan spanalngen in het ho.ut die tot scheuren en 

plastische veranderingen kunnen leiden. 

Onder invloed van vocht kan het hout gaan verkleuren door 

uitlogen van kleurende stoffen. 

'Wanneer nat hout geverfd wordt, kan dit gevolgen hebben voor 

de: duurzaamheid. Het water: wordt opgesloten in het hout en 

kan bij temperatuurschommelingen rond het vriespunt 

aanleiding geven tot vries-dooischade. Ook kunnen 

bacteriologische en schimmelaantastingen dan sneller 

verlopen. 

4.2 Chemische degradatie 

Hout is bestand tegen niet te sterke zuren biJ niet te hoge 

temperaturen. Hout verdraagt de werking van sterke zuren, 

alkaliên of oxiderende stoffen niet gedurende lange perioden 

zonder aantasting, maar heeft een heel goede weerstand ten 
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opzichte van neutrale, zwak zure of alkalische oplossingen. 

In het algemeen is het hout goed bestand tegen een pH tussen 

2 en 10. Wel tasten alkaliën hout met een grotere snelheid 

aan dan zuren, vooral bij hogere temperaturen. Zwakke zuren 

hebben weinig of geen invloed, maar bij sommige houtsoorten 

is er wel een weinig uit elkaar gaan van de cellulose. ketens. 

Een langdurig contact met een zwak alkalisch milieu 

(bijvoorbeeld zeep) geeft een vervilt uiterlijk ten gevolge 

van ontvezeling: 'wooliness'. Dit vervezelen gebeurt ook bij 

contact met kalkhoudende mortel. Dat is immers een sterke 

base, Ca(OH) 2 • 

Er vindt enkel aantasting plaats in aanwezigheid van water en 

hoge temperaturen bevorderen de aantasting. 

Een bijzonder probleem zijn de stoffen, aanwezig in de 

atmosfeer, die zich in vaste of vloeibare vorm op het hout 

afzetten. Vooral de zure rookgassen in de atmosfeer tasten de 

polysacchariden, door hydrolyse, aan met geleidelijk verlies 

in vezelsterkte. Deze aantasting blijft meestal beperkt tot 

een dunne oppervlaktelaag maar bij langere blootstelling kan 

het dieper doordringen. 

Een zelfde soort aantasting wordt soms gevonden in daken van 

gebouwen. Hier is het ten gevolge van de aantasting door 

zwaveldioxide aanwezig in dampen bij verbranden van kolen of 

olie. Hierbij wordt S02 door het hout geabsorbeerd. Dit 

geabsorbeerd so2 reageert tot sulfiet dat dan oxideert tot 

sulfaat. Het S02 reageert enkel met lignine en veroorzaakt 

een verlies in cohesie tussen de vezels. Men krijgt een 

typisch los vezelachtig uiterlijk, ook weer meestal beperkt 

tot de oppervlaktelagen. Maar dit geabsorbeerde S02 beschermt 

het hout tegen insecten en zwammen. 

Chemicaliën zijn ook verantwoordelijk voor veranderingen van 

de kleur. Hout dat looizuur bevat zal donkerder worden 

wanneer het wordt blootgesteld aan de inwerking van ammonia. 

Deze reactie is ook de oorzaak van ongewenste verkleuring aan 

eiken panelen na gebruik van dierlijke lijmen. Andere 

verkleuringen worden af en toe aangetroffen op eiken panelen. 
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Sruilrte of g:eel-bruine·ve:rkteuring kan ontstaan:1op fineer 

ind'ien teveel alkaliën in alkalihoudende lijmen 

(easeïnelijm) aanwezig zijn. Zure. Lijmen kunnen een roze 

verkleurin.g veroorzaken. Ureumformaldeh:>!de lijmen, gebruikt 

met een zure katalysator, geven op bepaalde houtsoorten een 

verkleuring. 

'l'en:c gev:&,lge van de aanwe.z:igheid van zuren in het bont gaan er 

reaetfes O-ptreden tussen hout en metalen. (.zie 6. 2. 8) 

4.3 Biologischedegradatie 

Vo.r een orgaa:i.s-ehe materiaal als hout is de aantasting door 

sch!mmel&, baet:eriên en· micro-o-rganismen een van de 

voornaamste bronnen van problemen. 

Via tto.rmatieve testmethooen wordt hout ingedeeld in vijf 

duurzaamheidsklassen, die de gebruiksduur van het kernhout 

aangeven namelijk: 

A. Hout in voortdurende aanraking met vochtige grond, 

zonder dat deze grond onder water staat, terwijl het 

hout niet is verduurzaamd of beschermd; 

B. Hout dat is blootgesteld aan weer en wind en dat niet is 

verduurzaamd of beschermd; 

C. Verduurzaamd, gelakt of geverfd hout. 

Bovendien wordt hierbij nog de aantasting door houtworm - en 

vóor de tropen witte mieren - in aanmerking genomen. 

Dit kan getabelleerd worden. Zie bijlage 2. 

Aan de basis van een schimmelaantasting staan de sporen. Deze 

zijn overal aanwezig. De verspreiding ervan kan moeilijk 

verhinderd worden, wel moet voorkomen worden dat ze 

ontkiemen. 
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Om te ontkiemen zijn verschillende voorwaarden nodig. 

Deze zijn: 

- er moet zuurstof aanwezig zijn, 

- er moet hout aanwezig zijn, 

- er moet een bepaalde temperatuur heersen, 

- er moet een bepaald vochtgehalte heersen. 

Aan deze vier voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan. 

Wel zijn er naar gelang de schimmelsoort verschillen in 

uiterste grenzen van temperaturen, vochtigheid en 

zuurstofbehoefte en in soort hout dat gebruikt wordt als 

voedingsbodem. 

De enige voorwaarde waaraan in ons klimaat niet vanzelf wordt 

voldaan is het vochtgehalte. Het beperken van het 

houtvochtgehalte zal meestal een voldoende waarborg zijn om 

schimmelaantastingen te voorkomen. 

Hout met een vochtgehalte onder de 20%, dus een Relatieve 

Vochtigheid lager dan 70%, zal niet aangetast worden door 

schimmels. Gevaar voor schimmelaantasting geldt bij een 

vochtgehalte dat langdurig hoger is dan 20%; voor korte duur 

is er geen gevaar. Maar bij 20% houtvocht is het hout nog 

niet zichtbaar vochtig. Dit gebeurt pas bij 30 à 40% 

vochtgehalte. 

De 

1. 

2. 

duurzaamheid van hout wordt vooral bepaald door: 

houtverkleurende schimmels (blauwe schimmels) 

Deze geven het hout een blauwachtige kleur. Ze leven van 

de inhoud van de houtcellen; niet van de houtvezels 

zelf. 

houtvernielende schimmels 

Deze tasten de houtstructuur aan. Hierdoor kan de 

sterkte van de constructie zo gering worden, dat de 

veiligheid in gevaar komt. 
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a. cellulose ontledende .sçhimmels zoals 'bruine rot. 

~o.rbeelden ·ziJn: 

- De hout of huiszwam leeft vooral in vochtige 

stilstaande lucht. Hij kan met de zwamdraden zelfs 

·dóór het hout heendringen. Van 'het hout 'blijft 

·slechts een ,bruiee massa ·t:JVe:r .. 

- V'ulilr- of roodstreperi,gheid. Hierdoor wordt het hout 

b!r:os •en .zacht . 

Olim 'komt vooral VIQll)r in loofhout. Rode olm is zeer 

;gevaarliJk. .Bet hout verkriJgt een bruin- zwarte 

kleur. 

b. cellulrese en lj.gnine Gntledende ·schimmels. 

\l4e.:rl>ae1den ziJn: 

:Witte ;ol;m. :DU: mmt ·veel 'V'00r in loofhout. Het hout 

wordt bleek an daarna zacht. 

- .Witpij,p wardt vercOorzaakt do.or het doordringen van 

regenwater ·o,p de plaats van een afgebroken :tak. 

Enkele andere voorkomende aantastingen zijn: 

Uileveren: dit zijn witte en donkere vlekken die 

soms i:n eiken te :zie:n zijn. Het hout 

verzwakt erdoor. 

Kernr.otheid: hierbij vergaat het kernhout tot poeder. 

Slaap in beuken en inloop bij e.iken zijn verkleuringen die 

ontstaan door een mtnder goede behandeling. 

34 



Behalve door schimmels kan hout ook biologisch aangetast 

worden door houtaantastende insecten. De aantasting door 

insecten is niet chemisch, wel fysisch of mechanisch [30]. 

De insecten kunnen als volgt ingedeeld worden: 

a. nathoutboorders: deze insecten tasten pas geveld en 

nog niet gedroogd hout aan, 

hieronder vallen oa. ambrosiakevers, 

boktorren, houtwespen en 

verschillende lyctussoorten; 

b. drooghoutboorders: deze kevers leven in het dode hout, 

4 • 4 Samenvatting 

hieronder vallen o.a. 

doodskloppertjes, houtwormen, 

meubelkevers, knaagkevers en 

spinthoutkevers. 

Hout is een organisch materiaal. Het groeit onder 

klimatologisch verschillende omstandigheden en heeft daardoor 

geen goed gedefinieerde eigenschappen. 

Het grootste gevaar voor de degradatie van hout is van 

biologische aard. Ook wanneer hout beschermd wordt door een 

verf-of impregneerlaag, kan degradatie optreden. 

De degraderende factoren voor onbehandeld hout kunnen 

samengevat worden in een tabel zoals tabel 2. 
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tabel 2. Fac..to:re:n. dl'ie de· aantasting. van onbel'i.andeld· h'out beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigensc.h::appen 

omgeving 

lucht
verontreinig~ng 

gebruiksfactoren 

Paramater 

i:e:rioms-e en: 
S•t1:'1:14t:uu.r 

licht 

temperatuur
W·isselingen 

t·emperatuur, 
I·• v:oeht: en; m:i.iiero

o.rganismen 

1

• zout 

stof 

, NO:kJ 

alkaliën (zeep) 
(kalkhoudende 

mor:tel) 

co.nt'act me.t 
metalen 

I 

Effe:c:.t 

Zl!'er g;rote invloed op de 
aan.té$iting 

zwelling en· krimp·, uitlogen 

aantasting oppervlak, 
verkleurfng, 
verlies vezelstructuur 

gering effect, 
enigmateriaalverlies mogelijk 

hout'rot 
(.,de 11el:a"ngrijkste factor) 

. waar:schijnlijk geen invloed 

36 

penetratie, verkleuring 

mogeTijk hydrolyse van 
polysacchariden, 
ver·ll~s vezelcohesie 

niet bekend 

verv·il~ten, 'wooliness' 



5. De degradatie van natuursteen en steenachtige materialen. 

Door uitloging van oplosbare materiaalbestanddelen of door 

fysisch-chemische inwerking in combinatie met vocht kan 

materiaalverlies optreden. Dit is meestal onbelangrijk voor 

de sterkte, maar wel belangrijk voor monumenten in verband 

met detailverlies. 

De aantasting van steenachtige materialen kan ook een 

drempelwaarde bereiken omdat de aantastingsproducten de 

poriën afdichten (sulfaten) en zo de aantasting van het 

overige materiaal blokkeren. 

5.1 Fysische degradatie 

5.1.1 Variatie in temperatuur 

Vrijwel alle materialen zetten uit bij verhitting en krimpen 

bij afkoeling. De kleur en de reflectie van het materiaal 

hebben invloed op de temperatuurschommelingen van het 

materiaal. De warmtebeweging hangt af van de 

temperatuurverschillen van de omgeving en de warmtediffusie 

coëfficiënt. Een oppervlak dat cyclisch verhit en afgekoeld 

wordt, zal na verloop van tijd kapot gaan. 

Ook vries-dooischade is een gevolg van repeterende 

temperatuurschommelingen. Hierbij bevindt zich in de poriën 

van het materiaal water dat door afkoeling en bevriezing 

ongeveer 10% uitzet. Door deze uitzetting ontstaat er een 

grote druk in de poriën waardoor schilfers van de stenen 

springen. De schade is groter naarmate meer vries-dooicycli 

doorlopen worden. (fig.3) 
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figuur 3. Temperatuurveranderingen van een bakstenen muur [13]. 
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De kans op schade wordt beïnvloed door [36]: 

de poriëngrootte en poriënverdeling 

de verzadigingsgraad 

de aanwezigheid van vriespunt beïnvloedende zouten 

het aantal, de snelheid en de grootte van de vries-dooi

wisselingen 

de mate waarin ijs kan aangroeien 

de plaats in de gevel (alzijdig of éénzijdig 

blootgesteld aan weer en wind) 

de wijze waarop de steen is verwerkt 

de wijze waarop de steen is 'beschermd' (verf) 

Ter bevordering van de vries-dooi bestandheid van mortels 

worden extra luchtbelletjes toegevoegd [9]. Proeven hebben 

aangetoond dat het luchtpercentage een optimum vertoond 

tussen 10% en 15%. Bij lagere percentages is zeer veel kans 

op vries-dooi schade. Bij hogere percentages wordt de sterkte 

van het cement te gering. 

5.1.2 Kristallisatie 

Een andere belangrijke aantasting van steenachtige materialen 

vindt langs fysisch/chemische weg plaats. so2 uit de lucht 

kan opgenomen worden door vocht in de poriën. Na reactie met 

alkaliën en door kristallisatie en hydratatie van gevormde 

zouten onder het oppervlak (voornamelijk Na 2 S04 en CaS04 ) 

kunnen grote mechanische krachten in het gesteente opgeroepen 

worden, waardoor de samenhang verloren gaat. Dit hangt af van 

de porositeit (zie tabel 3). 

De gevormde zouten kunnen ook óp het oppervlak 

uitkristalliseren. Er ontstaat dan de bekende uitbloeiing. Op 

beschutte plaatsen kunnen dan dikke gipskorsten gevormd 

worden. Een andere reden voor dit verschijnsel kan zijn 

oorzaak ~inden in het materiaal zelf [4]. Indien sulfaat 

aanwezig is in de grondstof van bakstenen of beton, kan dit 

oplossen in poriewater en daarna uitbloeien. Ook kan sulfaat 

in het grondwater door capillaire opzuiging in het poriewater 

komen. 
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llst hierboven beschreven proces is betzelfde bi:.j de vo,:rming 

van roestvlekken op steenachtige materialen; in dat geval is 

de grondstof verontreinigd geweest met ijzerzouten. 

Ook ca:lcimncarbonaat kan uitbloeien [35}; zie ook 5.2.2. 

5.1. .. 3 VerkleurillC} in combinatie met vervuiling. 

Gezien het doorgaans ruwe oppervlak van steenachtige 

maurialen kan de vervuiling erns:tig zijn. Doordat 

utstekende bouwdelen en dergeliJke sterker worden beregend, 

blijven deze vaak. minder vuil. Niet geschilderde 

betonconstructies hebben door vervuiling vaak een bont 

uiterlijk. 

Harker [16] heeft een do·SÎS·effect relatie voor het 

vervuilingseffect opgesteld: 

waarin 

x ·0,24 * n * vd * c * t 
P * r 

lichtreflectie van het oppervlak in% 

initiële reflectie van het oppervlak in % 

reflectie van afgezette deeltjes in % 

n retentiecoêfficiënt van de deeltjes 

Vd - depositiesnelheid van een bepaalde deeltjes 

diameter klasse in cm.s· 1 

C concentratie aan deeltjes voor een bepaalde 

diameter klasse in ~g.m- 3 

t expositietijd in jaar 

p dichtheid van deeltjes in g.cm- 3 

r = deeltjes straal in ~m 
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tabel 3. Schematische weergave van processen en effecten van de aantasting 
door kristallisatie van poreuze en niet-poreuze natuursteen [21 

Blootstelling Materiaal- Primair Effect Secundair Effect 
eigenschappen 

afgeschermd weinig poreus vorming van een 
van regen gipskorst 

poreus vorming van een accumulatie van 
gipskorst zouten, 

desintegratie van 
korrelsamenhang 

overgangszone weinig poreus vorming van een afschilfering van 
en poreus dikke gipskorst korst en 

steenlagen 

regenzone weinig poreus oplossen en 
etsen van 
oppervlak 

poreus oplossen en penetratie en 
etsen van accumulatie van 
oppervlak zouten onder 

oppervlak, 
desintegratie van 
korrelsamenhang 

percolerend poreus -------------- ... accumulatie van 
water zouten in 

verdampingszone 
en onder het 
oppervlak, 
uitbloeiing, 
desintegratie van 
korrelsamenhang 

af stromend weinig poreus versnelde 
water oplossing 

van oppervlak 

poreus versnelde accumulatie van 
oplossing zouten, 
van oppervlak desintegratie van 

korrelsamenhang, 
afschilfering 
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5.1.4 Fysisch/Biologische aantastiDCJ 

Klimplanten kunnen schade vernorzak.en. lleze planten kunnen 

met hun wortels doordringen in de steen en zo desintegratie 

veroorzaken. 

Yll.de wingerd kan zioh, vooral .bij oude gebouwen zodanig 

heeht-en, dat bij het lostrekken ook stukken .steen mee kunnen 

komen. !\ij het verwijderen van klimplanten van mu.ren moet 

daarom na het doorhakken van de stam de plant pas na ongeveer 

drie weken van de muur gehaald worden; dan zijn de scheuten 

zodanig verschrompeld, dat zij niet meer aan de steen 

hechten. 

5. 2 Chemische degradatie 

Tijdens de uitharding van beton, dus tijdens de reactie van 

cement met water, ontstaat calciumhydroxide dat later kan 

reageren met de C02 uit de lucht. Om uitbloeiing van CaC03 

tegen te gaan moet dan ook zo weinig mogelijk aanmaakwater 

gebruikt worden~ Tevens moet de vorming van condenswater 

vermeden worden. 

De reactie van Ca(OH) 2 in beton met C02 verlaagt de pH wat 

tot 'betonrot' leidt. Dit proces wordt behandeld bij de 

, degradatie van metalen (zie paragraaf 6. 2). Ook S02 kan 

regeren met Ca(OH) 2 en zo gipskorsten vormen. Op beschutte 

' plaatsen kunnen die aangroeien tot enkele centimeters (zie 

5.1.2.). 

De S02 kan ook in de poriën van de steen diffunderen en daar 

gips vormen (CaS04 .2H20). Dit gips is groter in volume dan 

het calciumcarbonaat zodat er een grote druk in het materiaal 

wordt opgebouwd. Hierdoor kan de buitenste laag er van af 

springen. 
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Chemische degradatie kan ook optreden, wanneer twee 

materialen worden gecombineerd. Een voorbeeld hiervan is de 

combinatie van kalksteen en kalkzandsteen. Kalkzandsteen met 

een matrix van silicaten is redelijk goed bestand tegen 

aantasting van S02 uit de atmosfeer maar wanneer 

calciumsulfaat uit de gedegradeerde kalksteen in de 

kalkzandsteen doordringt, kan de laatste snel in kwaliteit 

achteruitgaan [33]. 

4 5 6 
pH 

figuur 4. Geschatte effect van de pH van regenwater op de 
verweringssnelheid van marmer in landelijke gebieden in het oosten 
van de Verenigde Staten (S02 - 20 ~g.m- 3 ) [17] 
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In materialen op cementbasis kunnen door samenwerking van een 

aantal factoren gecompliceerde processen plaats vinden. 

Hierbij ontstaan stoffen als: 

ettringiet (3CaO.Al203 .3GaS04 .31H20) en 

thaumasiet (GaSi03 .GaC03 .GaS04 .15H2 0). 

De vorming van deze stoffen kan leiden tot desintegratie door 

zwelling. 

Voor enkele soorten natuursteen zijn de dosis-e.ffect relaties 

gevonden [24] die hierna worden gegeven: 

Marmer: 

waarin 

K 

K 

R 

171 R(- 2 • 3 pH)+ ( 17,6 + 5,34 S02 ) Tf 

verwaringssnelheid in pm.jaar·l 

neerslag in cm.jaar·l 

depositieflux van so2 in mg.cm·2.jaar·l 

fractie van de tijd dat de relatieve 

vochtigheid meer dan 90% is. [24J 

Uit deze functie volgt dat de aantastingssnelheid van marmer 

bij regenwater met een pH < 4,5 sterk toeneemt. (fig.4) [17] 

Kalkzandsteen: 

K 

Kalksteen: 

K 

waarin 

- o,o5 * S02 0,08 * RD + 1,9 

- o,o3 * so2 0,01 * RD + 1,4 

gewichtsverlies in % 

depositie in mg m· 2 dag- 1 

aantal regendagen [18] 

Gewichtsverlies in deze vergelijkingen wordt uitgedrukt in 

, negatieve waarden; dit om deze waarden te onderscheiden van 
I 

de gevonden gewichtstoename op beschutte plaatsen. 

De laatste twee formules verklaren volgens de rapporteurs 

Henriksen e.a. slechts 62% en 48% van de variatie in 

gewichtverlies. 
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5.3 Biologische degradatie 

De factoren die ten grondslag liggen aan de biologische 

aantasting van steenachtige materialen kunnen chemisch, 

fysisch of mechanisch van aard zijn. 

Bij chemische aantasting kunnen bepaalde stoffen met cement 

reageren. Zo kunnen bacteriën en mossen degradatie van 

materialen veroorzaken omdat zij zuren produceren die 

reageren met het materiaal. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

sulfaat producerende bacteriën, die op steen kunnen groeien 

en nitrificerende bacteriën in de poriën van de gesteenten 

die de ammoniak in de lucht omzetten tot salpeterzuur. 

Micro-organismen produceren organische zuren (mierezuur, 

azijnzuur, melkzuur, propionzuur) die calciumsilicaat 

hydraten in oplosbare stoffen om kunnen zetten. De 

schadelijke werking van zuren berust dan op ontkalkende 

werking van mortels en beton. 

Microbacteriële activiteit leidt veelal tot verzuring van het 

milieu. Deze verzuring heeft in materialen een verlaging van 

de pH tot gevolg. Bij gewapend beton wordt hierdoor de 

passivaringslaag van ijzer geschaad, waardoor het 

aantastingsproces van ijzer sneller zal verlopen. 

Bij carbonaat houdende gesteenten is in het geval van 

bacteriële aantasting massieve gipsvorming in de slijmlaag 

karakteristiek. Met de slijmlaag kunnen de bacteriën de 

hoeken in het gesteente volledig bedekken. Door uitscheiding 

van biogene zuren kunnen carbonaten eerder oplossen en · 

omgezet worden in gips. Dit kan een vernietigende uitwerking 

hebben op bijvoorbeeld natuursteen. Omdat de micro-flora zich 

tot enkele centimeters onder het oppervlak kan bevinden en in 

deze laag door hun af- en uitscheidingsproducten het 

bindmiddel opgelost kan worden, kan steen en steenachtig 

materiaal brokkelig worden en verzanden [21]. 
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De groep bacteriën die aantasting door salpeterzuur 

veroorzaakt, zijn de nitrificerende bacteriën. Zij voeden 

zich met NH8 dat in Nederland zeer rijkelijk in de atmosfeer 

aanwezig is. 

Deze bacteriën behoren tot een groep van micro-organismen die 

bijdragen tot de verwering van steenachtige materialen op een 

wijze zoals beschreven wordt in de volgende reacties [34]: 

2NH+ 
4 + 3 02 + 2 H20 -) 2 No2- + 4 H o+ 3 (1) 

2 N02- + 02 2 N0 3 - (2) 

(1) vindt plaats onder invloed van nitrosobacteriën; 

(2) vindt plaats onder invloed van nitrobacteriën. 

Bij (1) vindt sterke zuurvorming plaats. Deze veroorzaakt tot 

op 50 mm diepte sterke aantasting van kalkhoudende 

gesteenten, waaronder beton. Het is bekend dat er per cm3 

porieruimte meer dan 10000 bacteriën zijn aangetroffen [23]. 

Het is echter onbekend of er een lineaire relatie bestaat 

tussen de hoeveelheid bacteriën en de NH 3 -concentratie in het 

micro-klimaat. Het wekt dan ook geen verbazing dat op 

voorhand onmogelijk te voorspellen is wat het tempo van het 

nitrificatiemechanisme zal zijn in bepaalde materialen. 

Algen en mossen kunnen op steen groeien. Na verloop van tijd 

kan er een humuslaag gevormd worden waarin andere planten, 

die mechanische schade kunnen veroorzaken, kunnen groeien. 

Indien sporen van algen en korstmossen aanwezig zijn, 

waarover later verf moet worden aangebracht, kunnen deze 

sporen een nadelige invloed uitoefenen op het gedrag van de 

verf. 

Gebouwen worden vaak gebruikt door vogels als schuil- en 

nestelplaats. Zij produceren een grote hoeveelheid vogelpoep, 

waarin enkele etsende bestanddelen zitten, zoals fosforzuur 

en salpeterzuur. Deze stoffen kunnen met calciumcarbonaat 

reageren en calciumfosfaten en -nitraten vormen [28]. 
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5.4 Samenvatting 

De formules welke in dit hoofdstuk zijn gegeven voor het 

gewichtsverlies van natuursteen, worden hier nog eens 

herhaald. 

Kalkzandsteen: 

Kalksteen: 

waarin 

Marmer: 

waarin 

K - o,os * 802 0,08 * RD + 1,9 

K - 0,03 * 802 0,01 * RD + 1,4 

K gewichtsverlies in % 

802 depositie in mg m·2 dag· 1 

RD aantal regendagen [18] 

K 171 R(- 2 • 3 pH)+ ( 17,6 + 5,34 S02 ) Tf 

verweringssnelheid in ~m.jaar· 1 

neerslag in cm.jaar·l 

depositieflux van S02 in mg.cm·2.jaar-1 

fractie van de tijd dat de relatieve 

vochtigheid meer dan 90% is. [24] 

47 



en voor de vervuiling [16] 

waarin x -0,24 * n * vd * c * t 

P * r 

R lichtreflectie van het oppervlak in% 

R~ initiële reflectie van het oppervlak in % 

Rp reflectie van afgezette deeltjes in % 

n retentiecoëfficiënt van de deeltjes 

vd depositiesnelheid van een bepaalde deeltjes 

diameter klasse in cm.s-1 

C concentratie aan deeltjes voor een bepaalde 

diameter klasse in ~g.m- 3 

t expositietijd in jaar 

p dichtheid van deeltjes in g.cm- 3 

r deeltjes straal in ~m 

:ne degraderende effecten kunnen kwalitatief samengevat worden 

in de tabellen op de volgende bladzijden. Met behulp van deze 

twee tabellen kan voorspeld worden of beton en natuursteen 

onder bepaalde gegeven omstandigheden aangetast worden. De 

mate en snelheid van de degradatie is moeilijker te 

voorspellen, echter, de gegeven formules kunnen enige 

indicatie geven voor de kwantitatieve aspecten van de te 

verwachten degradatie, zodat bijtijds maatregelen genomen 

kunnen worden in de vorm van preventief onderhoud. 
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tabel 4. Factoren die de aantasting van beton beïnvloeden 

Factor 

productiefouten 

bouwfouten 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

I l)at·ameter 

betonsamenstelling 
en betondichtheid 

te dunne deklaag 
of variaties in 
deklaagdikte 

vocht 

zout (NaCl} 

stof 

chloriden 
(HCl,Cl 2 } 

natte depositie 
(voornamelijk 

zuren) 

Effect 

versnelde aantasting van beton
staal door agressieve zouten in 
oplossingl* 

versnelde aantasting van staal 
door verkorting van de 
passivarende werking van de 
deklaagl* 

transport van zouten en 
hydratatie van zouten, 
vorstschade 

carbonstatie van de deklaag 

migratie van cl- in beton 
aantasting staall* 

vervuiling, verstoring water
huishouding door temperatuur 
verschillen 

vorming van een permanente laag 
van corrosieproducten (gips); 
inwendige spanningen door 
volumetoeneming sulfaatzouten 

etsing van de deklaag door de 
vorming van oplosbare nitraten 

etsing van de deklaag, migratie 
van Cl- en aantasting van staal 

afspoelen van corrosieproducten 
aanvoer vocht; 
etsing van oppervlak 

1* De theoretische achtergronden van deze materie worden pas in paragraaf 
6.2.3 behandeld 
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tabel 5. Factoren die de aantasting van natuursteen beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

bouwkundige 
facto.ren 

omgeving 

biologische 
factoren 

luchtveront
.reiniging 

Parameter 

kalk- en dolomiet
gehalte 

porositeit 
(waterhuishouding) 

korrelsameriha:ng 

Proces of Effect 

oplossen en omzetten van CaC03 en CaMg(C03 ) 2 

binnandringen van water en daarin opgeloste 
zouten 

losweken van korrels uit de matrix 

grensvlak steen/bodem optrekkend grondwater met zouten 

combinatie 
mortel-steen 

ontwerp 

ijzeren doken en 
verankeringen 

trillingen (o.a. 
door ve.rkeer) 

migratie van zou.t.en uit mortel naar steen 

lokale ac.cuml.llatie van vocht 

corrosie van staal 1* (tabel 4) 

verstoring mechanische samenhang, scheuren 

relatieve vochtigheid vochttoevoer (tabellen 3 en 4) 

co2 

z~ut (NaCl) 

temperatuur 
w:ifsselingen 

windsnelheid 

bacteriën, schimmels 
al;gen,mossen 

HCl, Cl2 , Cl-

stof 

zure regen 

oplossen CaC03 , erosie 

electrolietvorming, erosie 

vries/dooicycli, beïnvloeding waterhuishouding 

mechanische erosie, verhoging depositieflux 

(micro)biologische processen 

omzetting in gips, fysisch/chemische aantasting 

omzetting tot nitraten, electralietvorming 
erosie 

.vorming chloriden, electrolietvorming, erosie 

katalytische processen, vervuiling 
chemische en fysisch-chemische aantasting 

oplossing van CaC0 3 , CaS04 , 

aanvoer van corrosieve verbindingen 
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6. De degradatie van :metalen 

6.1 Fysische degradatie 

Fysische degradatie van metalen treedt zeer weinig op. Het 

meest voorkomende degradatie-effect als gevolg van fysische 

factoren is erosie. Opwaaiend zand en stof kan winderosie 

veroorzaken, dit kan gebeuren bij overslagplaatsen van 

goederen, braakliggende terreinen, nabij stranden. Het kan 

zowel vervuilend werken als een zandstraaleffect hebben. 

6.2 Chemische degradatie 

6. 2 . 1 Algemeen 

Corrosie bij blootstelling aan lucht en vocht is vooral het 

gevolg van oxidatie, welk proces zeer complex kan zijn. De 

snelheid van atmosferische corrosie hangt af van de 

interactie tussen een aantal parameters. De belangrijksten 

zijn vocht, temperatuur en mate van luchtvervuiling, in het 

bijzonder de concentratie van S02 • In kustgebieden speelt ook 

het Cl--ion uit het zeewater een rol. 

De atmosferische corrosie van niet behandeld staal wordt voor 

50 à 80% door vocht en zuurstof veroorzaakt [24]. Chloride 

draagt voor 5 à 35% bij en luchtverontreiniging (S02 en H+) 

voor 13 à 42%. Tot de atmosferische corrosie van zink dragen 

S02 , N02 en hun volgproducten voor 30 à 50% bij en Cl- voor 

22 à 70%. Al deze getallen zijn afhankelijk van de locatie. 

Corrosie bij metalen treedt op bij een R.V. > 70%; als cl- en 

S04
2 - aanwezig zijn, begint het eerder. Ieder metaal heeft 

waarschijnlijk een drempelwaarde voor S02 [32]. 
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De controlerende {itap in de corrosiekinetiek is dan het 

oplossen en afspo~len van de beschermende huid door zure 

depositie. Passieve metalen, zoals aluminium, hebben een hoge 

drempelwaarde voor S02 • 

6. 2 • 2 Electrolyse 

Electrolyse is de meest voorkomende oorzaak van 

metaalcorrosie. Het kan ontstaan door verschil in 

samenstelling binnen één stuk metaal wat dan tot een 

electralytische cel leidt bij contact met grond. Het kan ook 

een cel vormen bij contact met andere metalen. Aanwezigheid 

van vocht is essentieel en de hoeveelheid in water oplosbare 

stof bepaalt de mate van optredende corrosie. 

Een tabel met galvanische series kan gebruikt worden om 

contactcorrosie te voor spellen. Wanneer een materiaal aan de 

top van de tabel in contact komt met een materiaal dat lager 

staat, is het waarschijnlijk dat dit contact resulteert in 

tabel 6. Galvanische series 

Electralytische tendens Metaal of legering 

Magnesium legering 
Zink 

Anodisch Aluminium legering 
(naar boven) Roestvrij staal 

Lood 
t Tin 

Messing 
Kathodisch Koper 

(naar beneden) Brons 
Roestvrij staal (gepassiveerd) 
Goud . 
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corrosie. ·Bij de anode veroorzaakt dit materiaalverlies. Het 

bovenste element in de tabel is anode en het lager staande 

element is kathode. 

Algemeen reactiemechanisme voor corrosie: 

anode (negatief) 

Me -) Me 2+ + 2e 

kathode(positief) 

-) (zure regen) 

of 

-> 

Voor metalen neemt de corrosiesnelheid door vorming van een 

laag corrosieproducten af in de tijd. Voor dergelijke 

materiaalsystemen hebben schadefuncties meestal de vorm [24]: 

waarin K corrosiesnelheid 

t 1 expositietijd 

t 0 = inductieperiode tijdens welke de 

vergelijking niet geldt 

A en N zijn coëfficiënten die afhankelijk zijn van 

het luchtverontreinigingsniveau. 
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Volgens deze vergelijking wordt de corrosiesnelheid constant 

met de tijd. Dit isl de "Steady State" corrosiesnelheid 

ontstaan door de vorming van een laag corrosieproducten met 

constante eigenschappen [3}. 

Aanwezigheid van oplosbare zouten in gewapend beton moet 

vermeden worden evenals het contact tussen onverenigbare 

metalen (spanningsreeks). Veel corrosie en aantas.ting komt 

voor door dergelijke contacten, die men steeds moet proberen 

te vermijden. 

Voorbeelden zijn: koper tegen zink of gegalvaniseerd staal, 

aluminium tegen koper of messing, koper of messing tegen 

(bepaalde soorten) gevulcaniseerde rubber, lood en sommige 

aluminiumdeeltjes tegen beton of mortel, vochtig eikehout (en 

sommige andere) tegen metalen als staal en lood, 

magnesiumoxide tegen metalen. 

Door droge depositie van HN03 op met chloridezouten 

verontreinigde oppervlakken kan het corrosieve HCl worden 

gevormd. Chloride k.;m bijdragen tot de electrachemische 

corrosie van metalen en het kan tevens het aantastingsproces 

bevorderen door de vorming van een electrolytlaag bij 

relatief lage luchtvochtigheden (RV ~ 60%). De gevormde laag 

is sterk hygroscopisch~ het aangetrokken vocht draagt weer 

bij tot verdere corrosie. 

, Toenemende corrosie wordt waargenomen in de volgorde: 

Sn, Pb, Al, Cu, Ni, messing, Zn, Cd en Fe. 

! so2 wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste 

corrosiestimulator. 

6.2.3 IJze~ en staal 

De corrosie van ijzer en staal wordt in sterke mate beïnvloed 

door de atmosfeer. De factoren die het belangrijkst zijn, en 

! die dan ook in dosis-effect relaties dienen voor te komen 

zijn: vochtigheid in de atmosfeer, temperatuur, zuurstof, 

S02 , NOx, H2 S, NH3 , zuurgraad en chloride. 
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kathode 
(veel 0 2) 

Fe(OH)2 

De 17de eeuwse architect Christopher Wren, de ontwerper van 

de kathedraal van St. Paul in Londen, schreef voor dat bij de 

bouw van zijn kerk uitsluitend ijzer mocht worden gebruikt 

met een deklaag van minstens 9 inches steen (22,9 cm). Hij 

was zich toen al zeer wel bewust van het gevaar bij ijzer op 

plaatsen waar oxidatie mogelijk is. Helaas viel hij in 

ongenade en werden zijn voorschriften in de wind geslagen met 

als gevolg dat in het toen al tamelijk vuile Londen na SO 

jaar de steenlaag van de ijzeren verankering werd weggedrukt. 

kathodische reaktie 

02 + 2H20 + 4e- -40H" 

waterdruppel 

anode 
(weining 0 2) 

anodische reaktie 
Fe -Fe2++2e-

Fe(OH)2 

kathode 
(veel 0 2) 

figuur S. Vorming van roest in een druppel water 
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Door aantasting van het bewapeningsstaal {beton) en ijzeren 

doken {natuursteen) kan een aanzienlijk verlies aan sterkte 

optreden. Bij dunne gevelplaten kan de samenhang van het 

gesteente verminderen (geen verankering). De rage die in het 

begin van de eeuw woedde, om natuursteen met behulp van 

ijzeren doken te herstellen en bevestigen, heeft onevenredig 

veel schade veroorzaakt. Een van de meest spectaculaire 

voorbeelden hiervan is de mislukte restauratie van de 

Acropolis in Athene. 

Betonrot 

Schade aan beton door corrosie van het wapeningsstaal onder 

invloed van blootstelling aan de buitenlucht wordt ook wel 

'betonrot' genoemd. Omdat de term 'rot' uitsluitend gebruikt 

kan worden voor de afbraak van organische producten, is deze 

benaming principieel onjuist. Hij is echter ingeburgerd in 

het spraakgebruik. 

Als gevolg van het verharden van het beton ontstaat er onder 

andere calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) dat ook wel gebluste kalk 

genoemd wordt. Door de aanwezigheid van water in het beton 

lost dit Ca(OH) 2 op onder vorming van ionen. 

Ca(OH) 2 -) 

De OH--ionen zorgen voor een zeer hoge pH en daardoor voor de 

beschermende passiveringslaag. In de atmosfeer aanwezig 

kooldioxide (C02 ) kan diffunderen in het beton en gaan 

reageren met Ca{OH) 2 volgens: 

Vanwege de vorming van het calciumcarbonaat wordt dit proces 

carbonatatie genoemd. De pH van de waterige oplossing in het 

beton wordt kleiner waardoor de omstandigheden worden 

geschapen waaronder staal begint te corroderen {zie ook 

3.3.2). Het gevormde ijzeroxide heeft een groter volume dan 

het oorspronkelijke ijzer en het beton wordt weggedrukt. 
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Door aan beton een stof toe te voegen op basis van tannine 

uit eikehout, dat het staal beschermt tegen corrosie, kan de 

corrosie aanmerkelijk worden vertraagd [15]. In figuur 6 

wordt dat verduidelijkt door een stippellijn. 

Corrosie van roestvrij staal verloopt putvormig. 

Wapeningsstaal wordt tegen corrosie beschermd door de zeer 

hoge pH (>12) in het beton. Door carbonatatie wordt deze pH 

verlaagd waardoor de passiveringslaag van het staal kan gaan 

reageren. Door sterke toename van het volume van roest wordt 

het gesteente weggedrukt. 

initiatietijd 

passieve corrosie ----
2 3 4 

-____ ....... 

5 

2,2 

-----
_ .... 

6 

tin maanden 

figuur 6. Corrosie van wapening van staal in beton [15]. 
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TeT voorkomit1g van de aantasting van wapeningsstaal ziJn er 

tegenwoordig normen voor minimale dekkingslagen; welke 

regelmatig aangepast worden aan de optredende prohlemen. 

Het duurt hetrekkelijk lang voordat carbonatatie en corrosie 

<Optr·eden. In de syllabus van de leergang "Aantasting en 

duurzaamheid van steenachtige bouwmaterialen (in 

constructies)" van de stichting Post-Doctoraal Onderwijs in 

het bouwen wordt voor de gemi.ddelde carbonatatiediepte na een 

bepaalde tijd de volgende betrekking gegeven [20]: 

x t * R2 * {w - 0,25) 2 

0,345 + 0,9 * w 

tabel 7. Minimumeisen ten aanzien van de betondekking op wapening in 
Nederland 

Con- Minimumeisen betondekking in mm 
struc- i 

tie- :droog milieu vochtig milieu agressief milieu 
deel 

1950 1981 i 1950 1981 1950 1981 

vloer 10 of 15 15 of 20 15 25 of 30 25 30 

wand 10 of 15 15 of 20 15 25 of 30 25 30 

balk 20 25 25 30 of 35 35 35 

kolom :30 30 35 35 45 40 
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(ij 

waarin t expositietijd in jaren 

x diepte gecarbonateerde zone in cm 

R constante 

1 bij gebruik van normale {goede) 

betonsamenstelling met portlandcement 

0,6 bij gebruik van snelverhardend 

portlandcement 

1,4 bij gebruik van hoogovencement + 30% slak 

2,2 bij gebruik van hoogovencement + 60% slak 

w w/c factor die kleiner moet zijn dan 0,60 

Staal wordt vaak beschermd tegen corrosie door een laag verf. 

De levensduur van een laag verf wordt ook heinvloed door de 

corrosie van de onderliggende staallaag. Deze corrosie 

verzwakt het aanhechtend vermogen van de verf. 

.~ 80 ~------------------------------------------------, 
.... 
(i) 
0. ~ 

in 60 ~ 
(i) 

E 
0 
'-
0 .Ë 

40 
ç; 

u 
"ijj 
.c 20 "ijj 
c 
(/) _. 
Q) ~ 

üi • 0 .... 
0 .... 

0 
0 0 5 10 15 20 

afstand in km 

figuur 7. Atmosferische corrosiesnelheid van staal afhankelijk van de 
afstand tot de emissiebron van so2 [22]. 
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S02 kan door de verflaag heendringen. Het S02-gas, dat 

geabsorbeerd wordt aan een staaloppervlak, wordt geoxideerd 

tot sulfaat onder de katalytische werking van metaaloxiden 

(22]. Het: gevormde FeS04 wordt geoxideerd tot Fe 2 (S04 ) 3 en 

dit wordt weer gehydrolyseerd waarbij zwavelzuur vrijkomt. 

Dit laatste reageert op zijn beurt weer met het metaal. 

In vergelijking: 

Uit de literatuur is de volgende dosis-effect relatie voor de 

corrosie van staal bekend 

Staal A 

waarin A 

Cl 

( 293 + 1,1 * cl + 4,0 * so 2 ) * Jt 

gewichtsve~lies in g.m- 2 

jaargemiddelde chloridegehalte in 

neerslag in mg.l- 1 

jaargemiddelde S02 -concentratie in ~g.m- 3 

tijd in jaar 

Op grond van deze formule is te verwachten dat, wanneer de 

S02 -concentratie toeneemt met 1 ~g.m- 3 , de corrosie van staal 

37 toeneemt met ca. 0,5 ~m in het eerste jaar. 

6.2.4 Al~inium 

Corrosie van aluminium heeft enkele kenmerken die bij geen 

enkel ander metaal voorkomen. De normale corrosie die gepaard 

gaat met laagdikte vermindering treedt bij aluminium niet 

waarneembaar op. E~kele typische vormen van corrosie bij 

aluminium zijn putcorrosie en spleetcorrosie. 
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Putcorrosie treedt op bij poriên in de oxidefilm of op 

plaatsen waar mechanische schade is opgetreden. Testen in 

Engeland en Wales [7] hebben aangetoond dat de concentratie 

van S02 in de atmosfeer de meest bepalende factor is voor 

putvorming op aluminium (fig.8). 

-----~--- 7't:-
/i 

I 
---1 • Sheffield 

I /1 
I • Euston 

I 

• Anglesey 

0 Sheffield 

0 Euston 

/:;, ?.nglesey 

1 2 3 4 5 6 

tijd in jaren 
Open markering en gestreepte lijn 

duiden neerwaarts gericht vlak aan. 
Vlak is anders opwaarts gericht. 

figuur 8. Diepte van putvorming [7] 
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Voor niet agressieve milieus lopen de corrosie/tijd curven na 

twee jaar expositie parallel aan de tijdas. Voor agressieve, 

sterk door so2 ver.ontreinigende atmosfeer is dit na 6 jaar 

nog niet het geval [ 7] . Legeringen van aluminium weit'den 

sterker aangetast ~an puur aluminium. Gewichtsverlies van 

aluminium proefstukken is niet maatgevend voor het 

kwaliteitsverlies of de levensduur van aluminium 

bouwelementen. Door pu.tvorming kunnen perforaties ontstaan 

die de sterkte van het materiaal aantasten, voordat een 

gewichtsverlies duidelijk aantoonbaar is. 

Andere factoren die van invloed kunnen zijn op putcorrosie 

zijn Cl-, vuil en vocht. Ook de plaats in het gebouw is 

belangrijk. Putcorrosie treedt vaker en eerder op op plaatsen 

die afgeschermd zijn van directe regen. 

Spleetcorrosie treedt op bij ov•erlappende verbindingen, 

klinknagels en bouten. Hier kunnen sulfaat- en chlorideionen 

binnendringen en de zuurgraad beinvloeden. Deze corrosie is 

vooral sterk in een omgeving dicht bij zee, waar de 

concentratie van cl--ionen aanmerkelijk groter is dan op 

grotere afstand van de kust [29]. 

Bij aluminium kunnen nog een aantal andere vormen van 

corrosie optreden, n.l. spanningscorrosie, draadcorrosie en 

afschilfering. 

Spanningscorrosie is interkristallijne corrosie van het 

aluminium. Draadcorrosie treedt vooral op bij geschilderd 
1 aluminium vanuit scherpe randen en afschilfering is vooral te 

vinden bij aluminiumlegeringen met hoge treksterkte. 

Op geanodiseerd of geschilderd aluminium kunnen witte 

corrosieproducten ontstaan, op donkere lagen is dit 
1 opvallender. Aluminium kan sterk vervuilen door roet en stof, 

deze kunnen ook degradatie veroorzaken. 

Volgens Barton [3] zijn er twee dosis-effect relaties op te 

stellen voor aluminium; een voor aluminium dat is afgeschermd 

en een voor aluminium dat beregend kan worden: 

62 



1) open aluminium: 

A 

2) afgeschermd aluminium: 

A 

t 

A 

waarin A gewichtsverlies in g.m· 2 .dag·l 

uren.dag- 1 met RV > 80% 

S02 S02 -depositieflux in mg.m· 2 .dag- 1 gemeten 

met een alkalisch oppervlak 

1 

-- t 

figuur 9. Verloop van de corrosie (A) van aluminium met de tijd (t) in 
arbitraire eenheden voor: 
1) open expositie 
2) afgeschermd van de regen [3] 
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6.2.5 Lood 

De metingen van Barton zijn gedaan in Tsjechoslowakije. Voor 

Nederland zijn zij slecht van toepassing omdat in de 

vergelijkingen geen rekening wordt gehouden met Cl-. 

Voor metingen in Nederland kan beter gebruik gemaakt worden 

van de resultaten van het onderzoek van Boers [5]. Hij geeft 

als dosis-effect relatie voor de corrosie van aluminium: 

waarin 

A ( -0, 6 + 0, 18 * Cl) * tn 

A 

Cl 

gewichtsverlies in g.m-2 

jaargemiddelde chloridegehalte in neerslag 

in mg.l- 1 (open neerslagvangers) 

t expositietijd in jaren 

n constante 

Hierin wordt echter weer geen rekening gehouden met S02 of 

met de vochtigheid van de atmosfeer, zodat beide 

vergelijkingen onvolledig zijn. 

"Wanneer lood wordt blootgesteld aan de atmosfeer, vormt zich 

op het oppervlak, door de aanwezigheid van zuurstof, C02 en 

!waterdamp uit de lucht, uiteindelijk een onoplosbare en goed 

aanhechtende laag. Deze laag is een mengsel van diverse 

loodverbindingen, die, zeker in een industriële omgeving voor 

het grootste gedeelte uit loodsulfaat zal bestaan [31]. 

Dit proces heeft de volgorde: 

Pb - PbO - (PbOH) 2 C03 (loodwit) - PbC03 - PbS03 - PbS04 

De tijd die nodig is om de patinalaag, bestaande uit een 

mengsel van PbC03 , PbS0 3 en PbS04 , te vormen hangt sterk af 

van de omstandigheden, maar zal in het algemeen toch minstens 

een jaar bedragen. 
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Lood is goed bestand tegen zwavelzuur en zoutzuur en dus ook 

tegen zure regen. Het is echter niet bestand tegen aanvallen 

van salpeterzuur en organische zuren; zelfs in zeer kleine 

concentraties degradeert het materiaal. Er worden dan zouten 

gevormd die oplosbaar zijn in water. 

Ook door sterk alkalische oplossingen wordt lood aangetast 

als gevolg van de vorming van oplosbaar zout (in dit geval 

plumbaat); bij zwakke zuren wordt geen oplosbaar zout gevormd 

en lood is dan ook goed bestand tegen zwak alkalische 

vloeistoffen. 

Direct contact van lood en hout moet vermeden worden, wanneer 

het daarbij mogelijk is dat vocht kan treden tussen lood en 

hout, b.v. als gevolg van condensatie. Dit geldt in zeer 

sterke mate voor nieuw elkehout en teak, die namelijk vrij 

veel looizuur en vooral azijnzuur bevatten, hetgeen in een 

waterig milieu leidt tot de aanmaak van aanzienlijke 

hoeveelheden (PbOH) 2 C03 met het gevolg dat reeds na kort tijd 

het loodwit naar buiten barst. 

6.2.6 Zink 

Met zink worden basische zinkcarbonaten gevormd die het 

materiaal resistent maken tegen aantasting (patinavorming). 

De volgende aantastingsvormen treden bij geschilderd verzinkt 

staal op: 

Aantasting van de verflaag zelf door licht, vocht en 

temperatuur. 

Afhankelijk van het verftype, vermindering van de 

hechting, vooral bij hoge vochtbelasting 

Vorming van zinkcorrosieproducten onder slecht hechtende 

verven. 

Slechte hechting op verzinkt staal dat, alvorens het 

werd geschilderd, aan de atmosfeer was blootgesteld. 

Opwerking van de beschermingslagen en corrosie vanuit 

scherpe randen en vooral vanuit snijkanten bij 

gevelplaten [24]. 
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Zink 

6.2. 7 Koper 

Ook voor zink wordt de corrosiesnelheid voor het grootste 

deel bepaald door de S02 -concentratie [32}. In een groot 

aantal landen zijn metingen gedaan van de corrosiesnelheid 

van zink. Omdat niet overal dezelfde parameters betrokken 

zijn in het onderzoek, komen de gevonden waarden voor de 

corrosiesnelheid van zink slecht overeen met de uit deze 

formules berekende waarden ( 24} . In Nederland zijn door Boers 

[5} veel onderzoekingen gedaan. Zijn formule voor de corrosie 

van zink is redelijk betrouwbaar. 

waarin 

A < 4,6 + 0,34 *cl + 0,2 * so2 ) * to,s 

A 

Cl 

laagdiktevermindering in g.m- 2 

ch;Lorideconcentratie in neerslag in mg.l- 1 

gemiddelde concentratie van zwaveldioxide in 

~tg. m- s 

t tijd in jaren 

· Koper en koperlegeringen worden aangetast door 

~verontreinigingen in de lucht. Na een begincorrosie vormt 

zich een groene ondoordringbare laag (koperpatina), die er 

.voor zorgt dat de corrosie niet verder gaat. Deze laag is in 

•sterk vervuilde omgeving dikker dan in relatief schone lucht. 

Spedding meldt dat koperen daken, die al meer dan 300 jaar 

zonder problemen dienst hebben gedaan, nu aangetast worden 

[38]. De patinalaag lost op door de zure neerslag en de daken 

gaan er vlekkerig uitzien. Bovendien corrodeert het koper 

verder. 

Voor de corrosie van koper is de volgende dosis-effect 

relatie bekend [24 J: 

A 
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waarin A 

Tw 

802 

6.2.8 Hout en metalen 

corrosiesnelheid in mg.m- 2 .dag- 1 

uren.dag- 1 met RV > 80% 

depositieflux in mg.m- 2 .dag-1 

(op alkalische receptor) 

Ten gevolge van de aanwezigheid van zuren (onder andere 

azijnzuur en mierezuur) in het hout gaan er reacties optreden 

tussen hout en metalen [30]. Corrosie van metalen begint bij 

16 à 18% vochtgehalte (RV 80%) maar wordt belangrijker bij 

vochtiger hout. De corrosie wordt versneld door droog/nat 

wisselingen en door luchttoetreding. Ook kunnen 

houtverduurzamingsmiddelen corrosie versnellen. Corrosie 

treedt meer op in hout waar hoeveelheden zout (NaCl) in 

zitten. Wanneer roest, dus corrosie van ijzer of andere 

metalen, optreedt gaat dit gepaard met aantasting van het 

hout dat onmiddellijk ernaast is gelegen. Er is een verlies 

in treksterkte. 

Tussen de metalen onderling zijn ook grote verschillen in 

weerstand tegen corrosie, waarbij men het best metalen als 

aluminium, koper, brons, gegalvaniseerd staal, roestvrij 

staal of messing gebruikt, eventueel met een beschermende 

coating. Koper ondergaat enkel een oppervlakkige verkleuring, 

terwijl tin en lood helemaal verteerd worden. 

Het optreden van corrosie in hout is sterk afhankelijk van de 

pH. Het proces begint bij een pH van 4 à 4,3. Door de pH te 

meten kan men nagaan of het hout geen verandering onderging. 

(zie tabel pH-waarden van hout in bijlage 2) 

Houtsoorten waarbij in contact met metaal het meeste corrosie 

voorkomt zijn eik, western red cedar en douglas fir of 

amerikaans grenen. 
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Twee verschillende metalen in hout dat vochtig is en waar ook 

zout aanwezig is, geven aanleiding tot een galvanische cel, 

met het gevolg dat natriumhydroxide zich aan de kathode vormt 

en zich in het omgevend hout accumuleert. Ondertussen wordt 

het chloride ion van het zout bevrijd bij de anode en 

combinatie van het zout en de anode geeft corrosie van het 

metaal en vorming van nieuwe zouten. 

6.3 Biologische degradatie 

Ook metalen kunnen aangetast worden door micro-organismen. 

Het zijn met name zure uitscheidingsproducten die biccorrosie 

veroorzaken. Zo produceert mos een zuur dat lood aantast. 

Zure stofwisselingsproducten van bacteriën zijn bijvoorbeeld 

melkzuur, mierezuur, azijnzuur, boterzuur, barnsteenzuur en 

propionzuur. 

Micro-organismen kunnen een electrochemische reactie 

beïnvloeden door de vorming van corrosieproducten. Het 

mechanisme van corrosie van metalen met een 

oxidatiepotentiaal die hoger is dan die van H2 verloopt als 

volgt [39]: 

M -> + 2e 

+ 2e -> [ 2H ] -) 

Het organische zuur wordt gereduceerd 

2e + 2 R - GOOH -> + 2 R - coo-

Hierna vindt zoutvorming plaats: 

2 R - coo- -> M(R - G00) 2 
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Indien de metalen een oxidatiepotentiaal hebben die lager is 

dan die van waterstof, verloopt de reactie als volgt: 

M --) + 2e 

Het organische zout reageert met de ontstane OH--ionen: 

2 R- COOH --) + 2 R - coo-

En ook hier ontstaat een zout: 

2 R - coo- -> M(R - C00) 2 

6.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn enkele dosis-effect relaties gegeven 

die hier nog eens bij elkaar gezet worden. 

Staal 

A 

waarin A 

Cl 

< 293 + 3,1 * c1 + 4,0 * so2 ) * Jt 

gewichtsverlies in g.m- 2 

jaargemiddelde chloridegehalte in 

neerslag in mg.l-1 

jaargemiddelde S02 -concentratie in ~g.m-s 

tijd in jaar 

Op grond van deze formule is te verwachten dat, wanneer de 

S02 -concentratie toeneemt met 1 ~g.m-s, de corrosie van staal 

37 toeneemt met ca. 0,5 ~min het eerste jaar. 
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De carbonatatiediepte van beton van belang voor de aantasting 

v-an wspeniAgsstaal: 

x 

1 waarin 

Aluminium 

t 

t * R2 * (w - 0,25)2 
0,345 + 0,9 * w 

diepte gecarbonateerde zone in cm 

expositietijd in jaren 

R • constante 

1 bij gebruik van normale (goede) 

betonsamenstellit:!g met portlandcement 

0,6 bij gebruik van snelverhardend 

portlandcement 

1.4 bij gebruik van hoogovencement + 30% slak 

• 2.2 bij gebruik van hoog~vencement + 60% slak 

w = wfc factor die kleiner moet zijn dan 0,60 

Volgens Rart:on .[3] zijn er twe.e dosis-effect relaties op te 

stellen voor aluminium; een voor aluminium dat is afgeschermd 

en een voor aluminium dat beregend kan worden: 

1) i open aluminium: 

A 

2)1 .afgeschermd. aluminium: 

A 1,496.10- 11 * (H2 0) 4 • 399 * (S02 ) 2 •366 

waarin A gewichtsverlies in g.m- 2 .dag- 1 

uren.da.g·l met RV > 80% 

so2- 802-depositieflux in mg.m- 2 .dag- 1 gemeten met 

een alkalisch oppervlak. 

Deze metingen Z1Jn gedaan in Tsjechoslowakije. Voor Nederland 

zijn zij slecht van toepassing omdat in de vergelijkingen 

geen rekening wordt gehouden met Cl-. 
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Voor metingen in Nederland kan beter gebruik gemaakt worden 

van de resultaten van het onderzoek van Boers [5]. Hij geeft 

als dosis-effect relatie voor de corrosie van aluminium: 

waarin 

A ( -0,6 + 0,18 * Cl) * tn 

A 

Cl 

t 

n 

gewichtsverlies in g.m- 2 

jaargemiddelde chloridegehalte in 

neerslag in mg.l- 1 (open neerslagvangers 

expositietijd in jaren 

constante 

Hierin wordt echter weer geen rekening gehouden met S02 of 

met de vochtigheid van de atmosfeer, zodat beide 

vergelijkingen onvolledig zijn. 

koper 

Voor de corrosie van koper is de volgende dosis-effect 

relatie bekend: 

waarin 

Zink [5] 

waarin 

corrosiesnelheid in mg.m- 2 .dag·t 

uren.dag· 1 met RV > 80% 

depositieflux in mg.m-2.dag-1 

(op alkalische receptor) 

A < 4,6 + 0,34 * cl + 0,2 * so2 ) * to,a 

A 

Cl 

laagdiktevermindering in g.m- 2 

chlorideconcentratie in neerslag in mg.l-1 

S02 gemiddelde concentratie van zwaveldioxide in 

j.'g.m-s 

t tijd in jaren 
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De in de vorige paragrafen beschreven degradatiefactoren voor 

metalen kunnen voor ieder metaal afzonderlijk in tabellen 

overzichtelijk bij elkaar worden gezet. Deze tabellen volgen 

op de volgende pagina's. 

tabel 8. Factoren die de corrosie van roestvrij staal beïnvloeden. 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

I 

Parameter 

samenstelling, vnl. 
nikkel- of chroom
gehalte, afwerking, 
bijv. geschuurd of 
gepolijst 

vocht 

chloride 

stof 

72 

Effect 

merkbaar effect op de 
laagdiktevermindering 

vrijwel geen invloed op 
laagdiktevermindering 

niet bekend 

ongunstige invloed; 
veroorzaakt inter
kristallijne corrosie en 
spanningscorrosie 

geringe invloed 

niet bekend 

waarschijnlijk versnelling 
van de aantasting in 
combinatie met so2 en cl-



tabel 9. Factoren die de corrosie van staal beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

Parameter 

staalsoort, gehalte 
aan legeringelementen 

vocht 

chloride 

zuurstof 

samenstelling 
regenwater 

73 

Effect 

groot effect op de 
laagdiktevermindering 

groot effect op corrosie, 
in Nederland aandeel door vocht 
ca. 50 - 80% 

weinig directe invloed op 
corrosie; echter door verlaging 
pH-waarde in beton 
verantwoordelijk voor 'betonrot' 

vorming hygroscopisch ijzer
chloride, duidelijk effect op de 
laagdiktevermindering; aandeel in 
Nederland ca. 5 - 35%; 
ook oorzaak van het verdwijnen 
van de passtveringslaag van staal 
in beton waardoor 'betonrot' 

groot effect op de 
laagdiktevermindering 

vorming hygroscopisch ijzer
sulfaat, vorming sulfaatnesten 
versnelling van corrosie; 
aandeel in Nederland ca 13 - 42% 

niet bekend, mogelijk soortgelijk 
effect als chloride maar minder 
sterk 

mogelijk spanningscorrosie 

duidelijk waarneembare aantasting 
van het oppervlak 

afspoelen corrosieproducten; 
versnelde corrosie door 
cl- H+ so 2-
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tabel 10. Fac.toren die de corrosie van zinklagen beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

' 

I 

Parameter 

gehalte aan 
aluminium 

laagdikte van 
zink 

verzinkingsproces 
(legering met 

staal) 

vocht 

co2 

chloride 

zuurstof 

NOx 

H2 S 

N03 - (droge 
depositie) 

N0 3 
- (natte 

depositie) 

NH 3 
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Effect 

bij een bepaald gehalte neemt 
de corrosie van zink af 

versnelde aantasting van de 
ondergrond 

bij legering met staal betere 
bescherming 

groot effect op corrosie 

groot effect; er ontstaat in 
de atmosfeer een beschermend 
patina van basische 
zinkcarbonaten 

duidelijk effect; 
vorming van hygroscopisch 
zinkchloride 
Aandeel in Nederland 
ca. 22 - 75%; 

groot effect; zink kan ook in 
afwezigheid van zuurstof 
corroderen 

groot effect; 
vorming van zinksulfaten; 
Aandeel in Nederland: 
ca. 30 - 50% 

onvoldoende bekend; 
mogelijk nadelige invloed 

vorming beschermende 
sulfidelaag 

onvoldoende bekend 

oplossing van basische 
zinkcarbonaatlaag 

alleen bij zeer hoge 
concentraties aantasting van 
zink en zinklegeringen 



tabel 11. Factoren die de corrosie van aluminium beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

Parameter 

samenstelling 

porie in oxidelaag 

vocht 

chloride 

microklimaat 

zuurstof 

stof en vuil 

75 

Effect 

geen grote invloed, met 
uitzondering van legeringen 
met koper 

putcorrosie 

groot effect, vooral in 
combinatie met so2 

groot effect; putcorrosie 
vooral op afgeschermde delen; 
ook spleetcorrosie 

zeer groot effect; vooral op 
gedeeltelijk van regen en wind 
afgeschermde delen 

vorming beschermende oxidelaag 

vooral bij hoge concentraties 
groot effect; bepalende factor 
bij putcorrosie 

onvoldoende bekend 

groot effect; adsorptie van 
luchtverontreiniging, gehalte 
aan in water oplosbare zure en 
basische verbindingen 
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7. De degradatie van kunststoffen 

7.1 Fysische degradatie 

7.1.1 Licht 

De eigenschappen van kunststoffen die gedurende langere tijd 

in het donker worden opgeslagen veranderen slechts weinig. In 

het licht treden veel sneller veranderingen op in de 

structuur van de stof. Licht, in het bijzonder Ultra Violet, 

kan de macromoleculen splijten en daardoor reacties met 

andere stoffen bv.zuurstof, mogelijk maken. In zeer veel 

gevallen creëert licht omstandigheden waardoor reacties zeer 

snel verlopen, welke in het donker niet of nauwelijks 

verlopen. Licht is de belangrijkste degradatiefactor voor 

kunststoffen. Licht heeft grote invloed op alle polymere 

materialen, vooral materialen met een dubbele binding zijn 

hiervoor gevoelig, b.v. rubber. 

<1':3 
I 

-~-c=c-~ 

I 
H 

figuur 10. Bouwsteen van rubber 
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De mate waarin licht geabsorbeerd wordt hangt af van de 

specifieke groepen in de stof en het golflengtebereik van het 

opvallende licht. De grootste invloed van het zonlicht ligt 

dan in de aanwezigheid van het UV-licht. 

Theoretisch zouden enkele polymeren niet beïnvloed moeten 

worden door zonlicht, omdat zij niet absorberen binnen het 

spectraal gebied van het opvallende licht. 

In de praktijk kunnen zij echter toch worden aangetast, omdat 

tijdens de fabricage interne reacties hebben plaatsgevonden, 

waardoor de stof niet meer homogeen is; door de interne 

vorming van dubbele bindingen en carbonyl groepen. Deze 

absorberen wel licht en de ketens breken dan. Het toevoegen 

van UV-stabilisatoren kan veel van het negatieve effect van 

licht wegnemen. 

De stabiliteit van een polymeer onder de inwerking van licht 

kan worden beïnvloed door de zuiverheid van de stof, de 

fabricage en de aanwezigheid van licht absorberende 

vulstoffen. Deze factoren kunnen een oorzaak zijn van het 

verschillend degraderen van twee bouwdelen van hetzelfde 

polymere materiaal onder vergelijkbare omstandigheden [11]. 

7 .. 1. 2 Warmte 

Kunststoffen, die aan zonneschijn blootstaan, worden warmer. 

Afhankelijk van de kleur kunnen temperaturen van 55°C (wit) 

tot 75°C (zwart) bereikt worden. In zeer strenge winters kan 

de temperatuur tot -20°C dalen zodat voor kunststoffen 

gerekend moet worden met een temperstuursvariatie van 

ongeveer 100°C. 

In bedoeld temperatuurbereik treden geen chemische reacties 

op als gevolg van ~e temperatuur, zodat alleen fysische 

veranderingen van belang zijn. 

Kunststoffen hebben meestal een grote 

warmteuitzettingscoëfficiënt. Bij grote verschillen in 

temperatuur die in korte tijd kunnen optreden (bijvoorbeeld 
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figuur 11. 

tijdens een onweersbui) kunnen spanningen ontstaan in het 

materiaal, vooral wanneer platen kunststof onbeweeglijk 

gefixeerd zijn. Deze spanningen kunnen leiden tot scheur- of 

breukvorming. De temperatuurverschillen kunnen ook 

veranderingen in de kristalliniteit tot gevolg hebben. 

Hierdoor verandert de diffusiesnelheid van zuurstof/ozon 

waardoor plaatselijk snelheidsverschillen in de oxidatie 

kunnen optreden en daardoor verouderingsverschillen. 

Craquelé in een onbeschermde bitumenlatex emulsie [6]. 
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7 • 1. 3 Water 

Door warmte kunnen ook vulstoffen in de pla$t:Ï.C$, :~:oal$ 

weekmakers, stabilisatoren en kleurstoffen, aangetast worden 

of door uitbloeiing en uitzwet~n verloren gaan. Dit heeft een 

extra effect op de veroudering van het gehele materiaal. 

Bij een temperatuurverhoging van l0°C verdubbelt de 

raactia.snelheid. Alle chemische degradatieprocessen zullen 

du$ bij hoge temperatuur beter lopen. Kunststoffen die 

rechtstreeks blootstaan aan het zonlicht, zullen in de zon 

dan ook sneller de~r#deren d~m in de schaduw. De inwerking 

van temperatuurverschillen op bitumen uit zich vooral in 

craquelé vorming. Dit wordt veroorzaakt door voortdurend 

uitzetten en inkrimpen van het materiaal. Dit effect is 

sterker naarmate de lagen dikker zijn. (fig.ll) 

Water kan zowel het;: pol)'nleer als de daarin opgeloste stoffen 

beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan zowel chemisch als fysisch 

zijn. De chemische degradatie zal later besproken worden. 

Water kan de kristalUniteit van polyn~eren beïnvloeden. Het 

heeft tevens een uitlogend effect op weekmakers, 

stabilisatoren en andere toevoegingen. Veel kunststoffen zijn 

erg gevoelig voor de invloed van water, zowel in de vorm van 

regen als van luchtvochtigheid. Geabsorbeerd water kan werken 

als weekmaker en daardoor de mechanische eigenschappen 

beïnvloeden. 

Cyclische luchtvochtigheid kan scheuren tot gevolg hebben 

vanwege uitzetten en inkrimpen vanwege de vochtopname. Bij 

een aantal polymeren neemt dan de absorptiemogelijkheid en 

porositeit toe, terwijl bij andere de poriën gesloten worden 

zodat de luchtvochtigheidsopname afneemt. 

In glasvezel versterkt polyester kan het opgenomen vocht de 

hechting tussen de hars en glas aantasten waardoor de sterkte 

afneemt. Wanneer echter het materiaal gedroogd wordt, wordt 

de hechting weer verbeterd en de waarden van de mechanische 
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a) luchtblaasje dat als 
kiem kan dienen 

.......... 
• • -~~··-·}GD ... • 
~ 

c) bij temperatuurdaling 
's nachts, treedt 
condensatie op in het 
blaasje; bij vochtig 
weer neemt het blaasje 
nieuw vocht op 

e) 

.. ·-... -... ---.. '. • ·· .. 

door overschrijding 
van de 
elasticiteitsmodulus 
van de toplaag opent 
het blaasje zich 
waardoor een 
beschadiging van de 
toplaag overblijft 

-

... , .. ~--- , ... _. __ ~ ..... _ . 
• -

b) bij 
temperatuurstijging 
verdampt het 
ingesloten water in 
het luchtblaasje 

d) bij 
temperatuurstijging 
door straling van de 
zon groeit het 
blaasje aan door 
opbouw van de 
dampdruk 

. .. ... . . . . . . . . ~ 

f) de randen laten los 
waardoor een put of 
krater overblijft 

figuur 12. De vorming van blaren in bitumen [1] 
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eigensehappen bereiken wee.r hun oorspronkeliJke niveau. Het 

proces kan reversibel zijn, echter wanneer glasvezels contact 

hebben met atmosfeer, bestaat bet gevaar dat het vocht tussen 

hars en glas blijft zitten. 

Wanneer een bitumineuze dakbedekking wordt aangebracht op een 

natte ondergrond of tijdens regen, kunnen onder de laag 

veehti~ plekken ontstaa'l!l. Tijdens verwarming kan dit wcht 

uitzetten en blazen veroorzaken onder de dakbedekking. 

Tijdens afk.Gelen kan .het materiaal niet voldoende de 

volumecontractie van het water volgen, waardoor in de blaas 

een onderdruk ontstaat. Waterdamp van buiten diffundeert door 

de bitumenlaag naar de blaas toe en .bij de volgende 

temperatuurstijging vindt hetzelfde proces opnieuw plaats. 

Het gevolg is nog grotere blazen. (fig.l2) [l] 

Een ander aspect van•de fysische degradatie van water is de 

eroderende werking van regen maar vooral van hagel. 

7.2 ,Chemische degradatie 

7. 2 .1 De invloed van zuurstof 

De invloed van zuurstof is veel minder groot dan die van 

licht. De gevolgen van de aantasting door zuurstof kan echter 
I 

latent aanwezig zijn en bij de verwerking of toepassing onder 

mechanische spanning pas duidelijk worden. 

De reactiviteit van een materiaal met zuurstof hangt af van 

een aantal factoren. Verreweg de belangrijkste daarvan is de 

chemische structuur. Polymeren met verzadigde, niet vernette 

ketens zijn het best bestand tegen oxidatie. Onder normale 

omstandigheden en bij .uitsluiting van licht reageren deze 

stoffen zo langzaam ~t zuurstof dat de eigenschappen na 

enkele jaren opslag niet veranderd zijn. 
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figuur 13. 

Wanneer tertiaire koolstofketens aanwezig zijn vermindert de 

weerstand tegen oxidatie sterk. Zo wordt polypropeen sneller 

geoxideerd dan polyetheen omdat het waterstofatoom aan het 

tertiaire koolstofatoom sneller kan worden afgestoten dan de 

waterstofatomen aan de secundaire koolstofatomen in 

polyetheen. 

Bitumineuze dakbedekkingen, die niet beschermd worden, worden 

geoxideerd onder invloed van UV-licht, warmte en vocht. Deze 

oxidatie uit zich, vooral bij geblazen bitumen in craquelé

vorming. Het gevormde poeder kan met vocht een zeer agressief 

mengsel geven, dat vooral zink en koper en in iets mindere 

mate lood, aantast. Dit proces treedt veel minder op wanneer 

het oppervlak regelmatig schoon regent. De detaillering is 

hier van belang (fig.l3). 

Gatvorming in een zinken goot door bitumencorrosie [6]. 
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Oo,k de aanwezigheid van geac.tiveerde C~H bindingen b.v .. in 

polyamide, polyestelT of polyether kan de gevoeligheid voor 

oxidatie beïnvloeden. Het minst bestand tegen oxidatie zijn 

,polymer.en met dubbele bindingen. De reactiviteit van deze 

stoffen met zuurstof is recht evenredig met het aantal 

dubbele bindingen per keteneenheid. Het bekendste voorbeeld 

hiervan z.ijn de elastomeren. De oxidatie van deze stoffen 

v:erlo.opt zo snel dat, zonder toevoeging van antioxidanten, de 

s.toff-e111 al na enkele .maanden onbruikbaar zijn geworden. De 

oxidatie van elastomeren is in sterke .mate afhankelijk van de 

vulkanisatie. Tijdens de vulkani.satie reageren de dubbele 

bindingen met zwavel. Hierdoor neemt het aantal dubbele 

bindingen af. 

Een ander.e factor welke bij draagt .aan de snelheid van de 

oxidatie is de kristalliniteit van de polymeren. De 

diffl.;l;siesnelheid van zuur.stof is namelijk in amorfe polymeren 

groter dan in kristallijne stoffen. Stoffen, welke 

gedeeltelijk kristaUijn zijn worden dan ook niet gelijkmatig 

geoxideerd. 

De oxidatie kan katalytisch beïnvloed worden door ionen van 

vooral zware metale.n. Tot de meest we.rkzame behoren koper, 

mangaan, kobalt, iJzer en lood [11]. 

Hoewel relatief weinig ozon in de atmosfeer aanwezig is, is 

de invloed ervan groot. Vooral plastics met dubbele banden 

degraderen zeer snel bij aanwezigheid van ozon. 

De verzadigde koolwaterstoffen zijn tegen ozon bij de normale 

atmosferische concentraties re.delijk bestand; de reactie met 

ozon verloopt hetzelfde als met zuurstof, alleen sneller en 

er is ge.en initiatieperiode. Alleen bij kristallijne stoffen 

reageert ozon langzamer. Dit is waarschijnlijk het gevolg van 

een kleinere diffusiesnelheid [11]. 
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7 .2.3 Water 

De chemische degradatie van plastics door reactie met water 

heeft vooral plaats bij polymeren met hydrolyseerbare groepen 

bv. 

ester amide carbonitril 

H 
I 

R-e-o-c-R• R-N-C-R 1 R-C-R' 
R I I R I 
0 H H 0 c=N 

Wanneer deze groepen deel uitmaken van de hoofdketen, heeft 

hydrolyse een duidelijke verslechtering van de mechanische 

eigenschappen tot gevolg. Ook vulstoffen kunnen 

gehydrolyseerd worden. 

7.2.4 Gasvormige verontreinigingen in de atmosfeer. 

Van de gasvormige verontreinigingen in de atmosfeer Z~Jn S02 

en NOx het belangrijkst. Stikstofoxiden kunnen zelfs in het 

donker reageren met onverzadigde koolwaterstoffen. S02 

reageert zowel met verzadigde als met onverzadigde 

koolwaterstoffen. 

Het grootste gevaar van S02 voor kunststoffen ligt echter in 

het feit dat dit gas in combinatie met andere factoren kan 

reageren. 
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Zo reaf;eren 502 en 0 2 ,met elkaar onder invloed van lich.t. Het 

reactieproduct is een peroxide, dat met onverzadigde ketens 

reageert op een manier die analoog is aan de reactie van 

onv;erzadigde koolwa·terstoffen met ozon [ll]{;de 7 .2.2). 

7 .. 3 Bioloqisdle degradatie 

Bitumineuz-e dakbedekkingen .zij.n slecht bestand tegen 

aromatische koolwa.terstoffen. waarin zij kunnen oplossen. Ook 

daken met veel algvorming worden aangetast. De vuilkoek kan 

indrogen en, omdat de hechting met de bovenste laag zo goed 

is, de bitumineuze laag van de ondergrond lostrekken. Dit 

verschijnsel staat bekend onder de naam "mud-cracking". 

Schimmels en bacteriën spelen een belangrijke rol in de 

degradatie v.an verfsystemen. 

Degradatie van verfsystemen kan veroor;z:aakt worden door 

microbacteriologische interactie. Bacteriën kunnen de 

verflag.en aantasten .met behulp van enzymen [ 391 . Andere 

bacteriën kunnen dan sommige hydrolyse (tussen) producten 

gebruiken als voedselbron. Ook in waterverdunde verf, zitten 

stoffen die als voedsel kunnen dienen, zoals cellulose

achtige stoffen, eiwitten en andere chemische toevoegingen. 

Bij dispersie verfsoorten ziJn het met name de 

celluloselijmen en cellulose-ethers die als voedingsstof 

dienen. 'Ûok verdichtingsstoffen, monomere azijnzuren en 

weekmakers kunnen afgebroken worden. 
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7.4 Samenvatting 

Ook de degraderende factoren voor plastics kunnen in tabellen 

samengevat worden. De elastomeren zijn hierbij apart vermeld 

vanwege hun specifieke karakter. De factoren die de 

aantasting van plastics beïnvloeden, zijn in het algemeen ook 

van toepassing bij de elastomeren. 

tabel 12. Factoren die de aantasting van elastomeren beïnvloeden 

Factor Parameter Effect 

materiaal- chemische aantasting van dubbele banden 
eigenschappen samenstelling 

kristalUniteit verandering diffusiesnelheid 02 

toepassing rekspanning 'spanningscorrosie' 

omgeving UV-licht craqueleren; foto-oxidatie 

temperatuur versnelde aantasting door 
thermo-oxidatie 

02 aantasting indien geen 
maatregelen genomen worden 

vocht hydrolyse 

lucht- so2 hydrolytische decompositie 
verontreiniging (o.a.butylrubber) 

verbreken en vernetten 

NOx als so2 

ozon (Oa) scheurvorming, verbreking 
polymeerketens en oxidatie van 
dubbele banden 
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tabel 13. Factoren die de aantasting van plastics beïnvloeden 

Factor Parameter Effect 

materiaal- kristalUniteit verandering 
eigenschappen diffusiesnelheid 0 2 

omgeving UV-licht foto-oxidatie 

temperatuur versnelde aantasting 
door thermo-oxidatie 

vocht hydrolyse 

algengroei reactief mengsel voor 
metalen 

lucht- so2 hydrolytische 
verontreiniging decompositie; 

verbreken en vernetten 

NOx als S02 ; vooral nylon 
(polyamide) 

ozon (03 ) scheurvorming, 
verbreking 
polymeerketens en 
oxidatie van dubbele 
banden 
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8. De degradatie van verven en kitten 

Algemeen 

Zeer veel kosten worden gemaakt om verven en kitten in goede 

conditie te houden. Verf, blootgesteld aan weer en wind, 

desintegreert langzaam onder invloed van vocht, zonlicht en 

temperatuurwisselingen. Zowel industrie atmosfeer als 

zeelucht hebben een versnelde aantasting tot gevolg. De wijze 

waarop de aantasting verloopt is van belang. Bij sommige 

verfsoorten wordt het bindmiddel (hars) hard en bros en deze 

scheuren en bladderen dan. Bij andere soorten behouden de 

bindmiddelen bun elasticiteit en deze desintegreren vanaf bet 

oppervlak: afkrijten waarbij bet pigment als los poeder op de 

verflaag blijft. 

De aantasting van verven is een gecombineerd chemisch en 

fysisch proces en gebeurt vaak door de gecombineerde 

inwerking van water, zuurstof, ozon en ultra-violet licht. 

Verf op de zuidzijde zal sneller desintegreren dan op de 

noordzijde. 

Fysische degradatie treedt vooral op door verdamping of 

uitloging van weekmakers en oplosmiddelen en door zwel en 

krimp van de verflaag door water of temperatuurveranderingen 

waardoor craquelé optreedt. 

Chemische degradatie van verf kan gebeuren door ketenbreuk 

van het bindmiddel of afsplitsing van zijketens. Deze nieuw 

gevormde groepen kunnen dan reageren met elkaar of met 

bestanddelen uit de atmosfeer. 

Het bindmiddel kan door UV-licht degraderen (zie 7.1). 

Hierdoor kan aan het oppervlak van de laag de binding tussen 

bindmiddel en pigment deeltjes loslaten waardoor verkrijting 

optreedt. 
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Ook reacties vanpigmenten met de omgaving kunnen de oorzaak 

zijn van degradatie van de verf. 

H2 S uit mest of stilstaand water kan reageren met loodhoudend 

pigment zoals loodwit. Het geV<ornrde PbS is zwart, zodat een 

duidelijke verkleuring zal optreden. Ook S02 kan reageren met 

loodhoudend pigment en dan PbS04 vormen. 

Wanneer S02 met CaC03 of CaMg(C03 ) 2 regeert, dan kunnen 

uitbl:öéi.ingenvan CaS04 optreden. Zinkoxide reageert onder 

vormingvan ZnS04 , dat in water oplosbaar is. Het gevolg 

hiervan is, dat de kl~ur verbleekt door het verdwijnen van 

het pig11tent. Ook metallisch zink, aanwezig in zinkstofrijke 

verf, reageert met S02 . 

Ammoniak zorgt voor een vergeling van verven op oliebasis, 

zoals chloorrubber, alkydharsen en epoxyharsen. 

Een combinatie van S02 en NH 3 in de atmosfeer zorgt voor 

verdoffing door de vorming van een (NH4 ) 2 S04 sluier. 

Voortijdige afbraak van verf is meestal het gevolg van 

speciale omstandigheden: 

vocht in de ondergrond leidt tot afbladderen, 

atmosferische verontreiniging die tot verkleuring leidt, 

alkaliteit: van de ondergrond die tot verkleuring en 

zacht worden van de verf leidt, 

uitslag van zouten uit de ondergrond, 

vochtige condities van de ondergrond die tot 

s~himmelvorming leiden, 

frequent schoonmaken met slijtende en alkalische 

schoonmaakmiddelen. 

Verf 1 op metaal 

De voorbehandeling van een metaal dat geschilderd moet worden 

is erg belangrijk. 

De gedeeltelijk geoxydeerde walshuid van staal kan sulfaten 

en chloriden bevatten. Deze zouten moeten uit de walshuid 

verwijderd worden omdat anders onder de verfhuid 

sulfaatnesten kunnen ontstaan. Verf op metaal kan gassen, 
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zoals H2 0, 0 2 , S02 en N0 2 doorlaten. Het effect hiervan op 

het metaal is echter geringer naarmate de laagdikte groter 

wordt (fig.l4) [24]. 

Omdat de verflaagdikte zo belangrijk is, is het van belang 

dat de onderlaag erg vlak is en geen scherpe uitsteeksels 

heeft; immers, verf heeft de neiging zich terug te trekken 

van scherpe punten, waardoor de laagdikte op die punten veel 

kleiner wordt. 

pm staalljaar 
omgezet in roest 

t 

l 0 o\ 
\ 0~ 

"-oB o-----"--- o- -o verflaagdikte. pm 0 

100 200 300 

figuur 14. Omzetting van staal in roest onder een epoxyharsverf 
A) indien relatieve vochtigheid > 90% 
B) buitenexpositie [24] 
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Verf op beton 

Schade aan verf op beton manifesteert zich als barstvorming, 

blaarvorming of afbladderen. 

Een van de hoofdoorzaken van schade aan verf op beton is 

vocht. 

Regenwater kan door de poriën in de verflaag in het beton 

dringen, met alle gevolgen van dien. Het water kan 

betonbestanddelen oplossen, er kunnen hygroscopische zouten 

in het beton zitten die het water niet meer loslaten. Het 

gevolg is blaarvorming van de verf. Een ander gevolg kan zijn 

afvriezen van de verf door vorstschade. 

Wanneer het beton veel vocht bevat bij het schilderen, dan 

kan aan het oppervlak verzeping optreden van estergroepen van 

bindudddelen. Dit veroorzaakt een slechte hechting. 

Verf op hout 

De. degradatie van verf op hout wordt nagenoeg geheel bepaald 

door de materiaaleigenschappen van het hout en door de 

inwerking van licht, vocht en temperatuur. Ook de 

verflaagdikte is van groot belang. UV-licht beïnvloedt 

transparante verf meer dan dekkende verf. 

Schade aan verf op hout is te voorkomen door: 

constructies te vermijden waardoor regenwater via open 

naden en verbindingen in het hout naar binnen kan 

dringen 

hout met geringe duurzaamheid te impregneren met 

schimmelwerende stoffen 

transparante verfsystemen alleen toe te passen met UV

werende werking 

te zorgen voor een gelijkmatige verflaagdikte. 
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Er zijn twee dosis-effect relaties van verfsoorten bekend 

[24]: 

Olieverf: 

K 14,3 + ( 0,051 * S02 ) + ( 38,8 * RV ) 

Vinylcoating: 

K 2,51 + ( 1,6 * 10- 6 * S02 * RV ) 

waarin K laagdiktevermindering in pm.jaar- 1 

so2 - depositie in pg.m- 3 

RV relatieve vochtigheid in % 

Bij kitten kunnen weekmakende delen in de kit losspoelen en 

zich verspreiden rond de voeg. Dit veroorzaakt vervuiling en 

smetvorming rondom de voeg. Aantasting van de kit kan 

optreden wanneer hydrofoberingsmiddelen of anti graffiti 

coatings gebruikt worden. Bitumen en kit werken negatief op 

elkaar in. Wanneer in de voeg bitumen aanwezig zijn, kan dit 

leiden tot degradatie en daardoor tot een slechte hechting. 

Polysulfidekit kan niet met waterverdunbare verf gecombineerd 

worden, dit veroorzaakt onthechting van de verf. Alkydverf 

kan wèl op polysulfidekit gebruikt worden. Ook op vochtige 

ondergronden kan geen hechting verkregen worden. 

Er kunnen problemen optreden met de hechting bij kit op 

gemoffeld aluminium en bij kit op kunststoffen. In deze 

gevallen zullen hechtproeven in situ gedaan moeten worden. 

Er zijn schimmels die hun afscheidingsproducten afzetten in 

de kit. Hierdoor kunnen de producteigenschappen veranderen. 

Er kan echter aan kitten een schimmelwerende toeslag worden 

toegevoegd. 
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De degraderende factoren die in dit hoofdstuk genoemd worden 

kunnen samengevat worden in tabellen zoals op de volgende 

pagina's. Ook degradatiefactoren voor het onderliggende 

materiaal kunnen nog een rol spelen, vooral in geval van 

beschadiging van de coating. 

tabel 14. Factoren die de aantasting van geverfd hout beïnvloeden 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

Parameter 

houttype, 
verftype, 
constructie 

laagdikte verf 

vocht 

temperatuur,vocht 

temperatuur,vocht 
micro-organismen 

zout 

ozon (03 ) 

stof 

94 

Effect 

indringing verf, 
variaties in verflaag
dikte, duurzaamheid 

zeer groot effect; 
vooral op randen van 
poriën 

onthechting verf, 
blaarvorming, 
afbladderen 

vries-dooi schade 

houtrot 

geen effect bekend 

zeer gering effect 

geen effect bekend 

aantasting van de verf 
indien geen maatregelen 
genomen worden 

vuilaanhechting 



tabel 15. Factoren die de corrosie van geschilderd staal beïnvloeden 

Factor Parameter 

materiaal- voorverwering 
eigenschappen (afroesten) 

voorbehandeling 

verftype 

doorlatendheid 
van verflagen 
voor vocht en 
ionen 

laagdikte 

kantendekking 

omgeving vocht 

licht 

zout 

lucht- so2 
verontreiniging 

NOx 

stof 

95 

Effect 

grote invloed indien 
slechte voorbehandeling 
wordt toegepast 

grote invloed 

vrij grote invloed 

grote invloed op 
onderroestvorming 

zeer grote invloed 

zeer grote invloed 

vrij grote invloed 

invloed op aantasting 
van de verf 

grote invloed op 
corrosie 

waarschijnlijk gering 
effect op de deklaag 

geen effect bekend 

vuilaanhechting 



tabel 16. Factoren die de corrosie van geschilderd verzinkt. staal 
beïnvloeden. 

Factor 

materiaal
eigenschappen 

omgeving 

lucht
verontreiniging 

Parameter 

voorverwering 
(afroesten) 

verftype 

doorlatendheid 
van verflagen 
voor vocht en 
ionen 

vocht 

licht 

zout 

stof 

Effect 

gro.te invloed op de 
hechting 

grote invloed, vooral op 
de 'natte' hechting 

grote invloed op de 
hechting 

grote invloed op de 
hechting; een secundair 
effect bij slechte 
hechting is het ontstaan 
van z inkc.orros ieproduc ten 
onder de verflaag 

invloed op aantasting 
van de verf 
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invloed op de hechting 
van verf en de 
aantasting van zink 

gering effect 

geen effect bekend 

vuilaanhechting 



9. Bescherming tegen degradatie 

9.1 Hout 

Een aantal houtsoorten heeft geen bescherming nodig tegen 

allerlei aantastingen. Zo kan hout van de Californische 

redwood tree onbehandeld gebruikt worden aan een gevel. Het 

enige verschil na een aantal jaren met het oorspronkelijke 

hout is een verlies van de zo specifieke kleur; het hout 

wordt grijs door pigmentverlies. Deze grijze laag gaat 

optreden als een beschermingslaag. Gebleken is echter dat 

deze laag niet zo goed bestand is tegen de aantasting door 

802. 

Hout kan tegen de aantasting door schimmels beschermd worden 

door het toepassen van verduurzamingsmiddelen. Deze middelen 

moeten kunnen doordringen in het hout waardoor een 

oppervlaktebehandeling met verf of vernis niet voldoende is. 

De verduurzamingsmiddelen moeten aan de volgende eisen 

voldoen: 

Zij moeten giftig zijn voor schimmels en insecten, geen 

gevaar opleveren voor plant, dier en mens. 

Zij mogen hout en metaal niet aantasten. 

Zij moeten kleurloos zijn en voldoende diep indringen. 

Een probleem bij de toepassing van de meeste 

verduurzamingsmiddelen is echter dat zij loodrecht op de 

vezel niet goed doordringen. Dit zou voorkomen kunnen worden 

door hout voor een houten bouwdeel eerst te verduurzamen en 

daarna pas in elkaar te zetten. Hierdoor krijgen 

verduurzamingsmiddelen de kans om, afhankelijk van de tijd, 

enkele tot enige tientallen centimeters via de kopse kant in 

het hout door te dringen. 
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Eir ~~i:jn. verschillende s:oort:en houtverduurzamitng~middel.an: 

middelen opgelost in organische vloeistoffen, zoals die 

op basis van tributyltinoKide en van naftenaten. 

mi.ddelen op te lcîssen fn· W'St:e'l'r:· hiettoe- behoren mengsels 

van allerlei zouten van verschillende groepen gebaseerd 

op fluor, chroom, koper, arseen en boor(borium). Een 

voorbeeld is uit deze graep is wolmanzout dat een 

mertgse1 is van.NaF, Na3A:s0 4 , R2 Cr 2 0.7 en dinitrofenol. 

middelen ap t:eeroliebas.i;s, zoa.ls creosootolie, 

g.êchlö·'t6E!rde rta·ftaleen· en earboleum. 

Het vroage.r regelmatig gebru~kte pentachloorfenol is vanwege 

dè· giftigheid iilllliddels verboden. 

Er zijn allerlei methoden in gebruik, die variêren in prijs 

en gebruikersgemak, om de middelen in het hout te brengen. In 

'lf()!lgordê'ván toenemende een'IYoudighetdz:ijn het: vacuüm en 

druk, drenken, vacuüm, dompelen, be'Stri:Jken en bespuiten, 

terwijl ook afwijkende methoden voorkomen als injectie en 

df.ffusie [ 25] . 

Insecten en hun larven kunnen ook bestreden worden nadat hun 

aanwezigheid is geconstateerd. De snelste manier om insecten 

kwijt te raken is het vergassen met een insecticide. Een 

variant hierop is het beroken met rook van lindaan of 

permtttht:bL Deze behandeling werkt tegen de aanwezigheid van 

de bonte kt'u!tag:kever, máar moet ieder jaar, voordat de 

insecten uitvliegen, worden herhaald. 

Ioniserende straling is niet toe te passen op insecten in 

hout omdat het hout een goede bescherming tegen deze straling 

is. De doses die noodzakelijk zijn om insecten in hout te 

dóden zijn zo groot dat chemisehe structuurveranderingen in 

het hout kunnen optreden. 

Larven kunnen niet tegen hoge temperatuur; zij sterven boven 

45 à 50°C. Een te behandelen ruimte wordt gedurende 5 tot 12 

uur verwarmd op 80 à 100°C door hete lucht. Er bestaat 

hierbij echter het gevaar voor aantasting van het materiaal 

zelf of voor versieringen hierop van ander materiaal en 
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bitumen en kunststoffen kunnen bij deze temperaturen 

verweken. Het is ook niet toe te passen op nieuwbouw of snel 

na verbouwingen waar de mortel door een te sterke 

waterafgifte zou kunnen ontbinden. In hout kan door deze 

temperatuurverandering scheurvorming optreden. Tevens laat 

het hout veel van het eigen vocht los waardoor bij afkoeling 

scheurtjes kunnen ontstaan [30]. 

Larven van houtboorders worden gedood door microgolven; 

hierbij bestaat echter het gevaar voor aantasting van hout 

hoewel in veel mindere mate dan bij ioniserende straling. 

Het verven van hout. 

Het verven van hout heeft tot doel een harde gesloten laag op 

het hout te vormen, waar het water niet doorheen kan gaan. 

Waterdamp diffundeert er wel doorheen. Verf beschermt verder 

tegen lucht en licht, zodat minder scheurvorming optreedt en 

daardoor weer minder aantasting. 

9.2 steen en steenachtige materialen 

In Duitsland en vooral in Griekenland en Italië is veel 

onderzoek gedaan naar de bescherming van stenen monumenten. 

Diverse soorten 'beschermende' polymere coatings scheuren na 

enige tijd als gevolg van gipsvorming onder de coating [37]. 

Het is daarom noodzakelijk om beschermende coatings te 

gebruiken die niet doorlaatbaar zijn voor S02 . Deze coatings 

worden al toegepast voor de bescherming van staal. 

Gechloreerde rubber, zink epoxy en epoxy met ijzerpoeder 

vertraagt de gipsvorming. Er vormen zich geen scheurtjes, 

zoals bij gewone epoxy coating. Het gebruik van deze coatings 

voor de bescherming van monumenten is echter vanwege de kleur 

niet mogelijk. Alleen gechloreerde rubber kan soms gebruikt 

worden, hoewel die coating grijs is. 
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9.3 Metalen 

Een coating die bestaat uit epoxy en 30% Al2 03 beschermt de 

steen en is kleurloos. De toepassing hiervan is echter niet 

reversibel; de coating kan niet verwijderd worden zonder de 

ondergrond te beschadigen. 

De carbonatatie van beton an worden vertraagd door een 

specifieke verfsoort. De C02 -moleculen en Cl--ionen kunnen 

niet gemakkelijk doordringen door een verflaag van voldoende 

dikte. Een nadeel van verf op beton is, dat dan weer heel 

andere degradatie gaat optreden. Zie daarvoor hoofdstuk 8. 

"Wapening van staal, in beton kan op verschillende manieren 

beschermd worden. Eerder is al verzinken en verven genoemd. 

Ter bescherming van ijzer in beton kunnen verschillende 

maatregelen genomen worden. 

Ten eerste is het mogelijk om te vermijden dat bepaalde 

situaties zich voordoen, o.a. voorkomen dat zuurstof en C02 

snel en eenvoudig door het beton naar het ijzer kunnen 

verplaatsen. Ook de aanwezigheid van te veel water en Cl-

ionen kan voorkomen worden. 

Een tweede soort maatregelen is het toevoegen van bepaalde 

stoffen. 

Zo kunnen hydroxyl-ionen, een negatieve potentiaal op de 

anode, ijzer ionen en corrosievertragers toegevoegd worden. 

Gust vermeldt de ontwikkeling van een beton toevoeging op 

basis van tannine uit eikehout, dat het staal beschermt tegen 

corrosie, in het bijzonder in ge,carbonateerd beton [15). 

Corrosie van lood door aantasting door looizuur en azijnzuur 

uit hout kan vermeden worden door een scheidingslaag toe te 

passen. In de praktijk blijkt bitumenlak goed te voldoen, 
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hoewel niet zeker is of hierdoor wellicht het hout aangetast 

zou kunnen worden. Ook tegen corrosie van lood door contact 

met Ca(OH) 2 in vers beton kan bitumenlak als bescherming 

dienen. 

Corrosie van aluminium kan geschieden door anodiseren of 

schilderen. Ter preventie van putvorming dienen aluminium 

geveldelen twee maal per jaar te worden schoongemaakt om te 

voorkomen dat stofdeeltjes zich hechten op plaatsen die zijn 

afgeschermd van de regen. 

9.4 Kunststoffen 

Ter bescherming tegen de invloed van (UV-)licht op polymeren 

kunnen additieven toegevoegd worden. Zo is roet een veel 

gebruikt additief, vooral bij rubber. 

PVC-dakfolie veroudert door weekmaker migratie. Om degradatie 

te voorkomen worden aan de thermoplastische PVC weekmakers, 

antioxidanten en UV-stabilisatoren toegevoegd. 

De beste bescherming tegen chemische invloeden op 

dakbedekkingen zijn daken met een goed afschot, waardoor zich 

in een uitdrogende plas geen agressieve oplossing kan vormen. 

Ook aan verven en kitten kunnen antioxidanten worden 

toegevoegd en stoffen (schimmelweerders) die bacteriologische 

aantasting voorkomen. 
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10. Algehele samenvatting en conclusies 

Met deze studie wordt beoogd een aanzet te geven tot een 

systeem voor de prognose van de kwalitatieve achteruitgang 

van materialen. Bij ieder hoofdstuk zijn een aantal tabellen 

gevoegd die een overzicht geven van de factoren die voor 

ieder materiaal degradatie veroorzaken. Zo kan voor ieder 

materiaal, dat gebruikt wordt in een omgeving met een bekende 

samenstelling, al aangegeven worden waar mogelijke degradatie 

gaat optreden. Zo kunnen de toekomstige probleemgebieden 

bijtijds worden geïnspe.cteerd en naar aanleiding van de 

uitslag hiervan kan dan actie ondernomen worden. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om uitgaande van de 

samenstelling van de atmosfeer met behulp van deze tabellen 

na te gaan wat het effect is van deze degradatiefactoren en 

zo aan te geven welk materiaal het best in een bepaalde 

omgeving gebruikt kan worden. 

De volgende aspecten zijn op verschillende plaatsen van 

belang. 

Vocht is de grootste veroorzaker van degradatie van 

materialen in een gebouw. Bij hout veroorzaakt het behalve 

bovengenoemde houtrot, ook nog zwelling en krimp, afhankelijk 

van de RV; bij geverfd hout kan onthechting van de verf 

optreden, onder de verf kunnen zich blazen vormen en de verf 

kan afbladderen. Ook kan vries-dooi schade optreden. 

Vries-dooischade is vooral van belang bij steen en 

steenachtige materialen. Dit is vooral het geval bij 

cyclische perioden van sterke 'driving rain' gevolgd door 

strenge vorst. Het niet vaak voorkomen van strenge winters in 

ons klimaat wil niet zeggen dat deze vries-dooischade in 

Nederland niet voor zou komen. Integendeel; juist het 

kwakkeiachtige karakter van onze winters zorgt ervoor dat er 

verschillende vries-dooi cycli per jaar kunnen zijn. waardoor 

deze schade zeer duidelijk aanwezig is (~orstschadewinters). 
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Uitgebreid wordt in dit rapport ingegaan op de effecten op 

bouwmaterialen van fysische factoren zoals wisselende 

hoeveelheden licht en warmte. Een goed voorbeeld hiervan zijn 

geveldelen die geplaatst worden in een gevel die veel 

zonlicht ontvangt en dus ook hoge temperaturen kan bereiken. 

Hier moet bij de materiaalkeuze uitgegaan worden van 

materialen die weinig degraderende effecten ondervinden van 

licht en warmte. Polymere materialen zijn hiervoor minder 

geschikt. Er zal vrijwel altijd na een aantal jaren 

kleurverschil ontstaan; dit gaat meestal gepaard met de 

vorming van een netwerk van kleine scheurtjes. 

Ook hout en een aantal verfsoorten kunnen visueel in waarde 

achteruitgaan. 

Bij deze oppervlakkige veranderingen treedt geen structurele 

schade op. Ernstiger wordt het wanneer vochtig hout door het 

zonlicht een dusdanige temperatuur krijgt dat micro

organismen kunnen groeien en zo houtrot gaan veroorzaken. 

Door grote temperatuurveranderingen aan een gevel op het 

'zuidwesten, veroorzaakt door een snelle opeenvolging van 

zonnewarmte en 'driving rain' kunnen spanningen ontstaan die 

; leiden tot afschilfering en 'spanningscorrosie'. 

'Vocht beïnvloedt ook de degradatie van metalen. Zowel staal, 

zink, aluminium, alsook geschilderd staal en geschilderd 

'verzinkt staal zijn hier gevoelig voor. Ook door hydrolyse in 

polymere materialen en bij steenachtige materialen door 

transport van zouten is vocht een belangrijke factor in het 

degradatieproces. 

De C02 in de lucht draagt minder algemeen bij in de 

degradatie, maar de secundaire effecten ervan kunnen 

destructief zijn. Dit laatste is vooral het geval bij 

carbonatatie van beton, waardoor de wapening kan worden 

aangetast. C02 reageert ook met zink en koper en vormt hier 

dan een ondoordringbare patinalaag; dit is een voorbeeld van 

gewenste degradatie. C02 in combinatie met water veroorzaakt 

een zwak zure oplossing, die eraderend kan werken op 
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steenachtige materialen. Door reactie met vocht in poriën kan 

uitbloeiing en afbladdering optreden. 

De concentratie van chloride-ionen kan in de gebieden langs 

de kust zeer hoog zijn. Dit heeft een aantal gevolgen die 

ernstig kunnen zijn. Metalen reageren met chloride; de 

gevormde chloriden zijn vaak hygroscopisch en zo wordt 

interkristallijne corrosie veroorzaakt. Vooral aluminium dat 

niet schoon geregend wordt, is erg gevoelig voor deze vorm 

van degradatie. In steen en beton reageren chloriden met het 

materiaal met als gevolg erosie; bovendien tast Cl- de 

passtveringslaag van wapening in beton aan. Ook geschilderd 

metaal is gevoelig voor chloride aantasting. 

Bestanddelen uit de lucht, die afkomstig zijn van 

luchtverontreiniging, kunnen plaatselijk zeer hoge 

concentraties bereiken. Het is zaak met de keuze van 

bouwmaterialen rekening te houden met deze verontreinigingen. 

S02 is een gas dat op velerlei materialen inwerkt. Polymere 

materialen (dus ook verven en kitten!) reageren met S02 door 

verbreking en vernetting van ketens en, samen met H2 0, door 

hydrolytische decompositie. Metalen reageren ook met S02 • 

Zowel staal als zink en in iets mindere mate aluminium worden 

aangetast. Roestvrij staal is veel beter bestand tegen S0 2 . 

Van de andere bouwmaterialen moeten de steenachtigen vermeld 

worden. so2 dringt door in de poriën en kan daar in 

samenwerking met water en het materiaal uit de steen zelf 

zorgen voor uitbloeiing en kristallisatie in de porie; door 

de volumetoename van de gevormde zouten (ettringiet, 

thaumasiet, gips) treedt afschilfering op. Geschilderde 

materialen zijn door hun coating, die met zwaveldioxide kan 

reageren, beschermd. 

Andere gasvormige verontreinigingen zijn NH 3 , H2 S, 03 en NOx· 

NH3 zorgt vooral op het platteland voor problemen. Bij zeer 

hoge concentraties kan het zink aantasten. Het belangrijkste 

probleem van ammoniak is echter dat het de voedingsbron is 
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van verzunnde bacteriën. VO'eräl iri betoii èn riaëüur!fteen 

geeft dit problemen. 

NOx beïnvloedt vooral polymere materialen, iil:à:ar het effect is 

veel kletn:•:r dàn vän so2 • Het we:tl<:.t të'Vens erodé!tènd bij 

steenachtige materialen. 

Ozon is vooral van belang voor de aantasting van polymeren. 

H2S tGDSlotte tast staal aan. Mj andere metalen kan het 

~rken ~an de opbouw van dé' oësèrretmeri.de lá'ag .. Dé m'é'é'ste 

sttlffd•n zijn zeer donkër gekléutd, zodat meta'lén· ei:m 

vlekkéd.g; ulits:rHjk l«lnnert k~i-.}gefi'~ 

De allt:ïe:&s~t.ng van bouwmaterfalen van dak én gevel d()or de 

omgeving is een groot probleem dat in toenemende mate wordt 

e.rkend'- Er zijn e:chter veel hiaten in de kennis die 

noo·diitake'liJk is' om een prognosesysteëm voor het onderhoud van 

gebouwen:• op te. zetten. Zo onthrèken voór veel processen de 

d<Js;~:-·et•tee'e· rel.:ati.es, d'i-e de' aäntasting' van· mate'riálen in 

kwantificeerbare vorm' tonen. 

Met: behulp van· de in· di•t rapport· opgenomen dosis-effect 

reladle's· br het mogelijk om voor énke'Ïe materialen de 

degradatie btantificeerbáar UÎ't te drukken en een prognose 

~ he-t onderhoud t~ doen.· 

·Voor een prognosesysteem dienerf echter de effecten van de 

ométevLng~ o.p· ma'te..rialen• uitvoeriger dan tot mf toe te worden 

lrestudaerd:, 

Problemen hierbij zijn o.a. dat· 

1 de pläatsvan het bouwdeel~ in het geheel een effect 

heeft op de degradatiesneltieid 

2 de prócèssén langzaam verlepen zodat vaak pas na jaren 

een'dé'sis-effect relatie kat'l worden opgesteld 

3 d~ degradatiefactoren nietvoortdûrend op de materialen 

inwerken maar een cyclisch of discontinu karakter 

vertonen, en elkaar soms versterken of verzwakken; 

hierdóorverlopen de aantàstingsprocessen ook niet 

gelijkmatig 
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4 een kleine toevoeging aan een materiaal of een 

verontreiniging kan al totaal verschillende processen 

veroorzaken, of juist stoppen; het gevolg is dat ook de 

verwerking van het uitgangsmateriaal, de opslag ervan en 

het transport naar de bouwplaats ook van invloed kunnen 

zijn, 

5 dosis-effect relaties kunnen alleen opgesteld worden 

voor min of meer continu verlopende processen; veel 

degradatie aan gebouwen is echter incidenteel en juist 

deze incidentele schade is belangrijk voor een juiste 

onderhoudsprognose. 

Duidelijk is uit dit rapport gebleken dat bouwdelen en 

bouwcomponenten in gebouwen aan veel degradatieprocessen 

onderhevig zijn. Deze processen verlopen meestal niet lineair 

maar kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Zij hebben vaak een 

conditioneel of samengesteld karakter. Condities van en 

wisselwerkingen met de omgeving beïnvloeden de snelheid van 

het proces zeer aanzienlijk en zijn bovendien slechts voor 

een beperkt gebied geldig. 
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Bijlage 1: Kunststoffen in de bouw 

Bouwdelen zijn in het algemeen opgebouwd uit meer dan een 

bouwmateriaal. Deze materialen reageren allemaal op hun eigen 

specifieke manier op de omgeving. Wanneer voor een bepaald materiaal de 

dosis-effect relatie bekend is, kan worden berekend welke bouwdelen 

kunnen worden aangetast. Hiertoe moet wel geregistreerd zijn in welke 

bouwdelen de afzonderlijke materialen voorkomen. 

Als voorbeeld voor een dergelijke registratie volgt hier een opsomming 

van de kunststoffen zoals zij volgens de Nederlandse Bouw Documentatie 

(86/87) voorkomen in bouwdelen. 

De kunststoffen in de bouw zijn gerangschikt volgens de SfB - code. 

Acrylonitrilbutadieenstyreen (ABS) 

(61) x 
(71) x 
(74) x 

Electrische installaties, installatiemateriaal 

Bewegwijzeringsystemen 

Sanitaire accessoires 

Etheenpropeendimonomeer (EPDM) 

(31) x Beglazing, kunststofprofielen 

(31) Xh4 Ramen, deuren, aluminium 

(31) Xn6 Ramen, deuren, kunststof 

(37) x Dakvensters 

(43) T Vloerbedekkingen, karpetten, matten, lopers 

Etheenpropeenterpolymeer CEPT) 

(21) Gordijngevels 

(31) x Beglazing, kunststof 

(31) Xh4 Ramen, deuren, aluminium 

(31) Xn6 Ramen, deuren, kunststof 

(37) x Lichtkoepels 

Isobuteenisopreenrubber (butylhybride) 

(31) X Beglazing, kunststofprofielen 
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}lelantinehars 

(27) G Dakplaten 

(31) X Beglazing, kunststof 

(74) X Bad- en douchecellen, geprefabriceerd 

Kleedcabines, wisselcabines, sanitaire cabines 

Polyactylaatvinylchloride 

(31) Xn6 Ramen, deuren, kunststof 

Polyamide (PA) 

(31) Hang en sluitwerk 

(31) x 

(32) x 

{76) x 

Deuren, automatisch 

Deuren, bedrijfsdeuren, flexibel 

Deuren, bedrijfsdeuren, vouwdeuren 

Doekshelters 

Zonwering, buiten 

Beweegbare binnenwanden, paneelwanden 

Beweegbare binnenwanden, vouw- en harmonicawanden 

Garderobe 

Kasten en kastenwanden 

Polycarbonaat (PC) 

(31) X Beglazing, glas, veiligheidsbeglazing 

Beglazing, kunststof 

(37) x 
(71) x 

Lichtstraten 

Bewegwijzeringsystemen 

Polychloropreen (neopreen) 

(31) X Doekshelter 

(52) x 
(61) x 

Afvalwaterreinigingsapparaten 

Doorvoeringen, brandwerend 

120 



Polyester 

(31) x 

(32) x 
(41) ReO 

(41) Rf2 

(41) RfS 

(41) RiO 

(80) x 

Beglazing, warmteabsorberend 

Zonweringen, binnen 

Zonweringen, binnen, gordijnen 

Zonweringen, binnen, jaloezieën 

Beweegbare binnenwanden, vouw- en harmonicawanden 

Gevelbek1eding, platen, natuursteen 

Gevelbekleding, platen, beton 

Gevelbekleding, platen, houtcement 

Gevelbekleding, platen, hout 

Plantenbakken 

Speeltoestellen 

Polyester, glasvezelversterkt (GUP) 

(27) G 

(27) x 
(31) x 

(37) x 

(41) Nn6 

(50) 

(61) x 
(80) x 

Daken, geprefabriceerd, kunststof 

Daken, tentdaken 

Dakgoten en hemelwaterafvoeren, kunststof 

Beglazing, kunststof 

Beglazing, kunststof, veiligheidsbeglazing 

Deuren, bedrijfsdeuren, hefdeuren 

Afdaken, luifels 

Dakramen 

Lichtkoepels 

Lichtstraten 

Gevelbekledingen, geprofileerde platen, kunststof 

Rioleringgoten 

Putten voor leidinginvoer 

Electrische installaties, schakelkasten 

Fietsenbergingen 
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blye@een ®} 

(10) Drainage 

( 13) B'odemhygrolatie 

(27) G 

(31) x 
(31) x 
(43) K 

(47) 

(56) }.{ 

K 

KtO 

Dakelementt-en 

Dakplaten 

Deuren, bedrijfsdeuren, roldeuren 

Dakdoorvoeren 

Gè'll!llidts:lsd'latiematerialem: 'ÇIOO!I:!: zweve:mde' v:lii'JlEf.l!en 

Daka:fwerki:ngen, foi'ie,,. kuast:&tof 

~rs:t"e'rleT,t 

Thermiselle isolatiematlll'rial!:en. voor leidit:tg~m 

Thermi.sch.e· isolatiema·t:erlalen, bevestfgfngsmifd'cfelien 

Polyetheent;ereftal!aat: CPETF) 

(37) x 

Polye·ther 

(61) x 

Liehtsttaten 

Doorvoeringen, brandwerend 

Polyisobuteen CPIBl 

(31) x Beglazing, kunststofprofielen 

Polyisocyaanuraat (PlRl 

(41) K 

(41) Nh4 

(47) K 

Kn6 

Thermische isolatie voor buitenwanden 

Geve !bekledingen, g:eprofileerd'e platen,. aluminium 

Thermische isola~iematerialen voor daken 

Thermische isolatiematerialen, kunststof 

Polymethylmethacryla&t 

(31) x 

(34) x 
(37) x 

(71) x 

(72) x 

Beglazing. kunststof 

Deuren, bedrijfsdeuren, sectiedeuren 

Ramen, voorzetramen 

Balustraden, balkon en galerijhekken 

Lichtkoepels 

Lichtstraten 

Bewegwijzeringsystemen 

Reclameborden en lichtreclame 

Vitrines 
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Polypropeen (PP) 

(10) 

(13) 

(37) x 
(47) 

(57) x 

Drainage 

Thermische isolatie. 

Dakdoorvoeren 

Dakafwerkingen, isolatiebeschermingsmiddelen 

Ventilatieroosters 

Polystyreen (PS) 

(17) 

(22) x 
(23) G 

(27) G 

(41) K 

(41) Nh4 

(43) K 

(47) K 

(53) x 
K 

Rf7 

Funderingsbekisting 

Binnenwanden 

Vloeren, combinatievloeren, beton 

Dakelementen 

Dakplaten 

Thermische isolatiematerialen voor buitenwanden 

Gevelbekledingen, geprofileerde platen, aluminium 

Thermische isolatiematerialen voor vloeren 

Thermische isolatiematerialen voor daken 

Warmtapwaterbereiders, boilers, huishoudelijk 

Platen, sandwichplaten 

Platen, gipsvezelplaten 

Polysulfidehars 

(31) x Beglazing, kitten 
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Polyurethaan CPUR) 

(21) Gordijngevels 

(21) G Gevelelementen 

(22) x 
(23) G 

(27) G 

(31) x 

(31) Xh4 

(31) Xn6 

(32) x 
(41) K 

(41) Nh4 

(42) 

(43) 

(45) 

(47) 

(47) K 

(53) x 
(56) x 

(57) x 
Eb 

K 

Binnenwanden 

Vloeren, plaatvloeren 

Dakelementen 

Dakplaten 

Deuren, bedrijfsdeuren, hefdeuren 

Deuren, bedrijfsdeuren, roldeuren 

Deuren, bedrijfsdeuren, sectiedeuren 

Deuren, garagedeuren 

Gevelbeveiliging, rolluiken 

Ramen, deuren, aluminium 

Ramen, deuren, kunststof 

Deuren, binnendeuren 

Thermische isolatiematerialen voor buitenwanden 

Gevelbekleding, geprofileerde platen, aluminium 

Wandafwerking binnen 

Vloerbedekkingen, sportvloeren 

Plafondafwerkingen 

Dakafwerking voor parkeerdaken 

Thermische isolatiematerialen voor daken 

Warmtapwaterbereiders, boilers, huishoudelijk 

CV-installaties, verwarmingslichamen 

Schoorstenen 

Klimaatkamers 

Bekledingsmaterialen, structuurgevend 

Platen, sandwichplaten 
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Polyvinylchloride (PVC) 

(21) G 

(22) x 
(27) G 

(27) x 
(31) x 
(31) x 

(31) Xh6 

(31) Xn6 

(32) x 

(37} x 

(42) T 

(43) 

(43) Tn6 

(50) 

(56) x 
(61) x 

(66) x 

Gevelelementen, beton 

Binnenwanden,staal 

Daken, tentdaken 

Dakgoten en hemelwaterafvoeren, kunststof 

Beglazing, kunststof 

Deuren, bedrijfsdeuren, flexibel 

Deuren, bedrijfsdeuren, sectiedeuren 

Deuren, garagedeuren 

Gevelbeveiliging, rolluiken 

Ramen, voorzetramen 

Ramen, deuren, hout met kunststof 

Ramen, deuren, kunststof 

Beweegbare binnenwanden, vouw- en harmonicawanden 

,Deuren, binnendeuren, hout 

Lichtkoepels 

Lichtstraten 

Wandafwerking, binnen, kunststof 

Vloerbedekkingen, antistatisch 

Vloerbedekkingen, sportvloeren 

Vloerbedekkingen, baanvormig, kunststof 

Rioleringsbuizen en putten 

CV-installaties, verwarmingslichamen 

Electrische installaties, installatiemateriaal 

Electrische installaties, montagemateriaal 

Buizenpostsystemen 

Liften 

Polyvinylfuoride (PVF) 

(37) x 

Rubber 

(22) x 
(31) x 

Lichtstraten 

Binnenwanden, staal 

Deuren, bedrijfsdeuren, flexibel 

Siliconenhars 

(31) x Beglazing, kitten 

Beglazing, kunststof 
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Siliconenrubber 

(31) x Raam- en deurvoorzieningen, tochtprofielen 

Ureumformaldehydeschuim 

(41) Nh4 Gevelbekledingen, geprofileerde platen, aluminium 
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Bijlage 2: Enkele materiaalgegevens van hout. 

tabel 17. pH-waarden van houtsoorten 

Soort pH-waarde 

Naaldhout 

Dennen (Abies alba) 
Grenen, amerikaans (pinus rigida) 
Grenen, europees (pinus sylvestris) 4,3 - 4,6 
Oregon pine (Pseudotsuga taxifolia) 3,1 - 4,4 

(ook wel douglas spar) 
Redwood, California (Sequoia sempervirens) 
Vuren (Picea excelsa; picea abies) 4,8 - 5,0 
Western red cedar ( Thuja plicata ) amerikaans 2,9 - 4,0 
id. I engeis 4,0 - 4,7 

Loofhout 

Azobé 
Bangkir ai 
Berk ( Betula spp. ) 4,5 - 5,5 
Beuk ( Fagus sylvatica ) 4,5 - 5,9 
Doussié 
Eik ( Quercus spp. ) europees en amerikaans 3,3 - 3,9 
id .• japans 4,0 - 4,7 
Iroko 
Mahonie 
Meranti 
Merbau 
Okoumé 
Teak ( Tectona grandis ) 4,5 
Wengé 
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Duurzaamheidstabel hout 

(circulaire nr. 14 van bet houtinstituut '!'.N.O.) 

De duurzaamheid van houtsoorten wordt in een laboratorium 

onderzocht door proefblokjes van een bepaalde houtsoort te 

onderwerpen aan testen waaruit de weerstand tegen bepaalde 

schimmelsoorten kan worden geconcludeerd. Het hout wordt 

ingedeeld in vijf duurzaamheidsklassen, die de gebruiksduur 

van het kernhout aangeven namelijk: 

A. Hout in voortdurende a.an:ruing met vochti,ge grond, 

zonder dat d.eze grond onder water staat, terwijl het 

hout niet is verduurzaamd of beschermd; 

B. Hout dat is blootgesteld aan weer en wind en dat niet is 

verduurzaamd of beschermd; 

C. Verduurzaamd, gelakt of geverfd hout. 

Rovendien wordt hierbiJ nog de aantasting door houtworm -en 

voor de tropen witte mieren- in aanmerking genomen. 

tabel 18. Duurzaamheidstabel hout 

Aantal jaren dat het hout aantasting door 
goed blij ft onder omstandig-

I heden A, B, c. houtworm mieren 

duurzaamheids-
klasse A B c 

I (zeer meer dan 50 onbeperkt niet : niet of 
duurzaam) 25 : bij uit-

: : zondering 
: 

II (duurzaam) 15-25 : 40-50 . onbeperkt niet . in geringe 
: mate 

III (matig 10-15 25-40 onbeperkt prae- wel, doch 
duurzaam) : tisch . niet zeer 

: : nihil : vlug 
. 

IV (weinig 5-10 12-25 tientallen niet spoedig 
duurzaam) : jaren ernstig : en sterk 

: 
V (zeer weinig minder . 6-12 13-20 hevig zeer 

duurzaam) dan s : : spoedig 
: en zeer 

. : sterk 
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In duurzaamheidsklasse I vallen o.a. 

Azobé, Bangkirai, Doussié, Iroko, Merbau, Teak, Wengé. 

In duurzaamheidsklasse II vallen 

Californian Redwood, Western red cedar, Mahonie sipo, Meranti 

(donkerrode, zware), 

In duurzaamheidsklasse II-III vallen 

Eiken (zowel Amerikaans rood als Europees) 

In duurzaamheidsklasse III vallen 

Oregon pine, Mahonie sapeli 

In duurzaamheidsklasse III-IV vallen 

Dennen, Grenen, Pitch pine (Amerikaans grenen) 

In duurzaamheidsklasse IV valt 

Vuren 

In duurzaamheidsklasse IV-V valt 

Okoumé 

In duurzaamheidsklasse V vallen 

Berken, beuken. 
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Korte beschrijving van de meest gebruikte houtsoorten in de bouw: 

Naaldhout 

Dennen 

Grenen 

Oregon pine 

Pitch pine 

(Abies alba) is recht van draad en heeft een fijne 

lange vezel; het is vrij licht (0,45). Het is moeilijk 

te onderscheiden van vuren maar er zijn toch enige 

verschilpunten. Dennen bevat in tegenstelling tot-vuren 

geen harsgangen; ook is bet iets taaier en grover van 

structuur. Het wordt toegepast als heipalen, balklagen, 

vloeren, trappen, kapconstructies, gordingen en 

betonhout. 

(Pinus Silvestris) is fijn van nerf, zacht, sterk en 

vrij licht (0,50). Het heeft een vrij geringe 

duurzaamheid zodat, wanneer men met een voortdurend 

vochtgehalte van 20% of meer te doen heeft, het hout 

verduurzaamd moet worden, primair met verf, soms met 

vernis (binnenwerk); bij buitenwerk is verduurzamen 

gewenst. Voor het schilderen of blank lakken, moet het 

eerst 'ontvet' worden. Het wordt o.a. toegepast voor 

ramen, kozijnen, deuren, vloeren, betimmeringen, balken, 

beipalen en stutten. 

{Pseudotsuga taxifolia; pseudotsuga menziesii) of 

douglas fir kan veel bartkwasten bevatten. Het is fijn 

tot matig grof; hard, vast en bevat veel looizuur; het 

is vrij licht (0,50). Hout van in Nederland aangeplante 

bomen noemt men inlands douglas. Deze houtsoort is 

geschikt voor nagenoeg alle binnen- en buitenwerk. 

(Pinus rigida) ook wel Amerikaans grenen bevat veel 

hars, is vet, sterk, dicht en matig zwaar (0,55-0,70). 

Het hout is geschikt voor zowel binnen- als 

buitentoepassingen; o.a. vloeren, kozijnen, ramen, 

constructiehout. De zwaardere harsrijkesoorten zijn 

duurzamer dan de lichtere minder harsrijke soorten. 
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Redwood 

Vuren 

Western red cedar 

loofhout 

Azobé 

(Sequoia sempervirens) is zacht, matig sterk werkt 

weinig bevat vrij veel looizuur; het is licht tot vrij 

licht (0,35-0,45). De nerf is fijn, de draad is recht. 

Het heeft een natuurlijke resistentie tegen insecten en 

schimmels en hoeft daartegen niet met verduurzamings

middelen behandeld te worden. Californian redwood wordt 

beschouwd als een van de beste timmerhoutsoorten. Het 

hout wordt toegepast voor velerlei uiteenlopende lichte, 

duurzame constructies. o.a. gevelbekledingen, dakranden, 

kozijnen, plafond- en wandbetimmeringen enz. 

(Picea abies) of els spruce is zacht, vrij sterk en 

vrij licht (0,50). Het bevat veel kwasten, meer dan 

grenen en minder hars. In tegenstelling tot grenen zijn 

de kwasten bij vuren ovaal van vorm. Het is wat minder 

duurzaam dan grenen. Voor buitenwerk is verduurzamen 

gewenst. Vuren wordt toegepast voor binnen- en 

buitenwerk (alle mogelijke doeleinden). 

(Thuja plicata) vrij zacht; werkt weinig; harsvrij; 

licht(0,36). Bij verwering ontstaan aan het oppervlak 

losse vezels. Vernissystemen die vocht doorlaten, laten 

dan met de losse vezeltjes van de ondergrond los, wat 

een begin van destructie veroorzaakt. Western red cedar 

wordt voor lichte, duurzame constructies zowel binnen

als buitenshuis toegepast, o.a. buitenbetimmeringen, 

kozijnen en dakranden. 

(Lophira procera) is hard, sterk, zeer resistent tegen 

waterinwerkingen; het is zeer zwaar (1,0). 

Bangkirai (Shorea laevifolia) hard; sterk; bestand tegen zuren, 

chemicaliën en hoge temperaturen, zwaar (0,90); 

verduurzamen is onnodig. 
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Berken 

Beuken 

Doussié 

Eiken 

Iroko 

Mahonie 

Meranti 

Merbau 

GRetula spp) is matig zwaar en sterk en heeft een fijne 

dichte nerf. Het is gemakkelijk te verwerken eu matig 

zwaar (0,67). 

(Fagus sylvatica) is vrij hard, sterk en fijn van nerf, 

heeft een regelmatige dichte structuur en is matig zwaar 

(0 .72). Het is goed te verwerken en zeer buigbaar. Het 

krimpt echter eng veel tijdens drogen. 

(Afzelia spec. div.) hard; sterk; bros; bestand tegen 

zwakke zuren; corrodeert metaal; bevat glucosiden, die 

dO<>r alkali worden ontleed. De suikers, die hierbij 

gevormd worden, tasten beton aan dat verpulvert. Indien 

men toch doussié en beton wil combineren, dienen 

eontactplaatsen te worden behandeld met een alkalisch 

resistente verf. zwaar(0,80). 

(Quercus borealis en Quercus petraea of amerikaans rood 

eiken en Quercus robur of Europees eiken) sterk, veel 

looizuur; matig zwaar(0,70) Rood eiken is niet zo goed 

bestand tegen water. 

(Chlorophora spp.) matig hard, sterk matig zwaar (0,66) 

(Entandrophragma cylindricum of mahonie sapeli en 

entandrophragma utile of mahonie sipo) matig sterk, 

matig zwaar(0,65); voor luxe doeleinden. 

(Shorea spec.div.) vrij vast; matig sterk; weinig 

resistent; verduurzamen aan te bevelen; drogen tot 12% 

vochtgehalte gewenst; mag niet in aanraking komen met 

de grond; matig zwaar tot zwaar(0,60-0,85) 

(Intsia bijuga, en Intsia palembanica) hard; sterk; 

inhoudstoffen men ijzer tegen corrosie; bevat een in 

water oplosbar:e zwarte inhoudstof; zwaar(0,80). Het 

grote percentage in water oplosbare stoffen veroorzaakt 

het zogenaamde 'bloeden' van merbau, waarmee men 

rekening dient te houden. 
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Okoumé 

Teak 

Wengé 

(Aucoumea klaïneana) is bij uitstek geschikt voor de 

fineer- en triplexindustrie. Het is zacht, fijn van 

nerf en licht tot vrij licht (0,43). 

(Tectona grandis) een van de beste houtsoorten ter 

wereld. Het is resistent tegen verschillende 

chemicaliën, vettig en matig zwaar (0,65). Het bevat 

boterzuur waardoor het metalen kan aantasten. 

(Millettia laurentii) sterk; vast; hard en indien 

droog, nogal bros; bleekt uit in het licht; bevat in 

water oplosbare kleurstof; wordt vooral gebruikt voor 

decoratieve doeleinden; zwaar(0,85). 
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Bijlage 3: Dosis-effect relaties 

steen en steenachti~e materialen 

Kalkzandsteen: 

K 

Kalksteen: 

K 

waarin K 

so2 
RD 

Marmer: 

K 

waarin K 

R 

so2 == 

Tf 

metalen 

Staal 

A 

waarin A 

Cl 

- o,o5 * S02 0,08 * RD + 1,9 

- o,o3 * so2 0,01 * RD + 1,4 

gewichtsverlies in % 

deppsitie in mg m-2 d-1 

aantal regendagen [18] 

171 R(- 2 • 3 pH) + ( 17,6 + 5,34 S02 ) Tf 

verwaringssnelheid in pm.jaar· 1 

neerslag in cm.jaar· 1 

depositieflux van so2 in mg.cm· 2 .jaar·l 

fractie van de tijd dat de relatieve 

vochtigheid meer dan 90% is.(24] . 

< 293 + 3,1 * cl + 4,0 * so 2 ) * Jt 

gewichtsverlies in g.m-2 

jaargemiddelde chloridegehalte in 

neerslag in mg.l- 1 

jaargemiddelde S02 -concentratie in pg.m- 3 

tijd in jaar 

Op grond van deze formule is te verwachten dat, wanneer de 

S02-concentratie toeneemt met 1 pg.m·s, de corrosie van 

staal 37 toeneemt met ca. 0,5 pm in het eerste jaar. 
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Aluminium 

Volgens Barton [3] zijn er twee dosis-effect relaties op te 

stellen voor aluminium; een voor aluminium dat is afgeschermd 

' en een voor aluminium dat beregend kan worden: 

i 1) open aluminium: 

A 8,671.10-9 * (H20)2,24S * (S02)1,818 

2) afgeschermd aluminium: 

A 1,496.10-11 * (8
2
0)4,399 * (S0 2 )2,366 

gewichtsverlies in g.m- 2 .dag- 1 

uren.dag-1 met RV > 80% 

S02 S02 -depositieflux in mg.m-2.dag- 1 gemeten 

met een alkalisch oppervlak. 

Deze metingen zijn gedaan in Tsjechoslowakije. Voor Nederland 

zijn zij slecht van toepassing omdat in de vergelijkingen 

geen rekening wordt gehouden met cl-. 

Voor metingen in Nederland kan beter gebruik gemaakt worden 

van de resultaten van het onderzoek van Boers [5]. Hij geeft 

als dosis-effect relatie voor de corrosie van aluminium: 

A ( -0,6 + 0,18 *Cl) * tn 

waarin A 

Cl 

gewichtsverlies in g.m- 2 

jaargemiddelde chloridegehalte in neerslag in 

mg.l- 1 (open neerslagvangers) 

t expositietijd in jaren 

n constante 

Hierin wordt echter weer geen rekening gehouden met S02 of 

met de vochtigheid van de atmosfeer, zodat beide 

vergelijkingen onvolledig zijn. 
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Zink [5] 

A ( 4,6 + 0,34 * Cl + 0,2 * S02 ) * t 0W8 

waarin 

Koper [3] 

A laagdiktevermindering in g.m- 2 

Cl chlorideconcentratie in neerslag in mg.l- 1 

S02 gemiddelde concentratie van zwaveldioxide in 

pg.m·s 

t tijd in jaren 

A 

waarin 

A corrosiesnelheid in mg.m· 2 .dag· 1 

uren.dag· 1 met RV > 80% 

depositieflux in mg.m- 2 .dag- 1 

(op alkalische receptor) 

Deze formule geldt voor Tsjechoslowakije. Voor Nederland is 

geen dosis-effect relatie voor koper bekend. 

plastics en coatings 

Olieverf: 

K 14,3 + ( 0,051 * S02 ) + ( 38,8 * RV ) 

Vinylcoating: 

K 2,51 + ( 1,6 * 10-s * S0 2 * RV ) 

waarin 

K laagdiktevermindering in pm.jaar- 1 

S02 depositie in pg.m-s 

RV relatieve vochtigheid in% [24] 

137 



voor de vervuiling [16] 

R 

waarin x 

R 

Ra 

Rp 
n 

Vd = 

c 

t 

p 

r 

-0,24 * n * vd * c * t 
P * r 

lichtreflectie van het oppervlak in% 

initiële reflectie van het oppervlak in % 

reflectie van afgezette deeltjes in % 

retentiecoëfficiënt van de deeltjes 

depositiesnelheid van een bepaalde deeltjes 

diameter klasse in cm. s- 1 

concentratie aan deeltjes voor een bepaalde 

diameter klasse in J.tg.m- 3 

expositietijd in jaar 

dichtheid van deeltjes in g.cm- 3 

deeltjes straal in ~ 

De carbonatatiediepte van beton van belang voor de aantasting 

• van wapeningsstaal: 

x 

waarin t 

t * R2 * (w - 0,25) 2 

0. 345 + 0 ' 9 * w 

expositietijd in jaren 

x diepte gecarbonateerde zone in cm 

R constante 

1 bij gebruik van normale (goede) 

betonsamenstelling met portlandcement 

0,6 bij gebruik van snelverhardend 

portlandcement 

1,4 bij gebruik van hoogovencement + 30% slak 

2,2 bij gebruik van hoogovencement + 60% slak 

w- wfc factor die kleiner moet zijn dan 0,60 
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Appendix 

Aantasting van houten kozijnen 
in relatie tot het verfsysteem 

ir.B.J.M. Slot 
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Algemeen 

Betreffende de degradatie van bouwmaterialen zijn in dit 

rapport een groot aantal mechanismen beschreven. Bij de 

meeste mechanismen zijn de parameters voor het in werking 

treden ervan aangeduid. Zo kan bijvoorbeeld een muur een 

bepaalde vochtigheid hebben, en een materiaal kan poreus of 

niet poreus zijn. Dit wordt echter door de omstandigheden 

beïnvloed. Zo stelt bijvoorbeeld het vochtgehalte van een 

materiaal zich met enige traagheid in naar de relatieve 

vochtigheid van de lucht. De warmtegeleiding op zijn beurt 

hangt bij veel materialen af van het vochtgehalte van het 

materiaal. Er is sprake van een aantal submechanismen. 

Om te laten zien dat deze submechanismen zeer complex kunnen 

zijn wordt in d~ze appendix het specifieke probleem van 

vochtophoping in houten kozijnen besproken. 

Het betreft een probleem uit de praktijk waarbij houtrot 

enjof degradatie van de verflaag optreedt. Bij nadere 

beschouwing is daarbij gebleken dat, indien geen sprake is 

van voor de hand liggende oorzaken als een verkeerde 

detaillering, de oorzaak ligt bij het verfsysteem. 

In een aantal praktijkgevallen waren de kozijnen namelijk aan 

de buitenzijde »recentelijk" in de verf gezet terwijl aan de 

binnenzijde een verouderde verflaag aanwez was. Hierdoor 

wordt de buitenste verflaag zeer dicht voor waterdamp ten 

opzichte van de binnenste verflaag. Dit heeft onder bepaalde 

omstandigheden condensatie en daarna vochtophoping tot 

gevolg. 

De verschillen in buiten- en binnentemperatuur en de 

luchtvochtigheid zijn hierbij belangrijke parameters. Het zal 

.echter blijken dat de parameters elkaar kunnen beïnvloeden, 

zoáls al in de conclusies van dit rapport is geconstateerd, 

waardoor het probleem zeer moeilijk te beschrijven wordt. 

Het mechanisme van waterdampdiffusie treedt ook op bij vele 

andere constructies, zoals daken. Ook daar treden complexe 

submechanismen op, wat de beschrijving ervan bemoeilijkt. 
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Afbeelding 1. Natte blaren. Links verf op standolie-basis, 
rechts op alkydhars-basis. [1] 

i i 



Algemeen 

Betreffende de degradatie van bouwmaterialen zijn in dit 

rapport een groot aantal mechanismen beschreven. Bij de 

meeste mechanismen zijn de parameters voor het in werking 

treden ervan aangeduid. Zo kan bijvoorbeeld een muur een 

bepaalde vochtigheid hebben, en een materiaal kan poreus of 

niet poreus zijn. Dit wordt echter door de omstandigheden 

beïnvloed. Zo stelt bijvoorbeeld het vochtgehalte van een 

materiaal zich met enige traagheid in naar de relatieve 

vochtigheid van de lucht. De warmtegeleiding op zijn beurt 

hangt bij veel materialen af van het vochtgehalte van het 

materiaal. Er is sprake van een aantal submechanismen. 

Om te laten zien dat deze submechanismen zeer complex kunnen 

zijn wordt in deze appendix het specifieke probleem van 

vochtophoping in houten kozijnen besproken. 

Het betreft een probleem uit de praktijk waarbij houtrot 

enjof degradatie van de verflaag optreedt. Bij nadere 

beschouwing is daarbij gebleken dat, indien geen sprake is 

van voor de hand liggende oorzaken als een verkeerde 

detaillering, de oorzaak ligt bij het verfsysteem. 

In een aantal praktijkgevallen waren de kozijnen namelijk aan 

de buitenzijde "recentelijk" in de verf gezet terwijl aan de 

binnenzijde een verouderde verflaag aanwezig was. Hierdoor 

wordt de buitenste verflaag zeer dicht voor waterdamp ten 

opzichte van de binnenste verflaag. Dit heeft onder bepaalde 

omstandigheden condensatie en daarna vochtophoping tot 

gevolg. 

De verschillen in buiten- en binnentemperatuur en de 

luchtvochtigheid zijn hierbij belangrijke parameters. Het zal 

echter blijken dat de parameters elkaar kunnen beïnvloeden, 

zoals al in de conclusies van dit rapport is geconstateerd, 

waardoor het probleem zeer moeilijk te beschrijven wordt. 

Het mechanisme van waterdampdiffusie treedt ook op bij vele 

andere constructies, zoals daken. Ook daar treden complexe 

submechanismen op, wat de beschrijving ervan bemoeilijkt. 

i 



Afbeelding 1. Natte blaren. Links verf op standolie-basis, 
rechts op alkydhars-basis. [1] 

ii 



Aantasting van geverfde houten kozijnen 

De verschijnselen 

Bij het genoemde praktijkprobleem treden een aantal 

verschijnselen op. Dit zijn blaarvorming van de buitenste 

verflaag enjof houtrot. Uitgaande van deze verschijnselen 

zal het probleem nader geanalyseerd worden. 

Blaarvorming is, behalve esthetisch gezien, vooral slecht 

voor de duurzaamheid van de verflaag. We maken onderscheid 

tussen droge blaren en natte blaren [1]. Droge blaren worden 

veroorzaakt door gassen die vrijkomen onder de verflaag. Dit 

kan zowel ingesloten lucht in het hout zijn die uitzet bij 

verwarming, of verdampend vocht, of resterend oplosmiddel in 

de verf. 

Natte blaren worden in het algemeen veroorzaakt door de 

aanwezigheid van een grote hoeveelheid water in het hout (zie 

afbeelding 1). Faktoren die van belang zijn, zijn de zwelling 

van verf- en vernislagen door water en de hechting van de 

verflaag. 

Indien de verf meer zwelt dan het hout, dan is de verf 

geneigd los te laten van het houtoppervlak. Bij veroudering 

wordt de hechting van de verflaag meestal minder. De 

inhoudstoffen van het hout kunnen hierbij een rol spelen. Ook 

de elasticiteit van de verflaag wordt meestal minder. Dan 

ontstaan eerder bladders dan blaren. 

Een ander verschijnsel is houtrot, waarbij de houtstructuur 

wordt afgebroken door schimmels. Dit is het geval als er (zie 

4.3 Biologische degradatie en [8]): 

-voldoende zuurstof aanwezig is. 

-voldoende vocht aanwezig is (>20 %). 

-voldoende voedsel aanwezig is voor de schimmel. 

-sprake is van een gunstige temperatuur (5-40°C). 

-schimmelsporen zijn. 

-voor schimmel giftige stoffen niet aanwezig zijn in 

schadelijke concentraties. 
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De oorzaken 

Er zijn verschillende vormen van houtrot. Ze zijn onder te 

verdelen in houtverkleurende en houtvernielende schimmels 

(zie 4. 3 Biologische degradatie.). 

De kritische waarde van het vochtgehalte waarbij houtrot kan 

ontstaan kan per houtsoort verschillen. 

De· g(tnoemde verschijnselen worden in belangrijke mate. bepaald 

door het v:ochtgehalte van het hout. Wat kunnen de oorzaken 

van een hoog vo.chtgehalte zijn? 

1. Het vocht. kan al voor het aanbrengen van de verflaag 

aanwezig zijn. Deze faktor speelt bij dit specifieke probleem 

geen ral, want het betreft een lange termijn probleem. Bij 

reeds aanwezig vocht treden de genoemde verschijnselen al na 

kortere tiJd. op. 

2. Het vocht komt in de gebruiksfase in het hout. Dit kan 

komen door: 

/

. -onjuiste detaillering (zie. [lOl), 

, -de samenstelling en opbouw van de aansluitende 
I / gebouwonderdelen, 

I 
!I 
t 

-een onjuist verfsysteem (zie conclusies), 

-beschadigingen of aantasting van de buitenste verflaag, 

-beschadigingen of aantasting van de binnenste verflaag, 

-scheuren en naden t.en gevolge van het werken van het 

hout. 

De aansluitende gebouwonderdelen zijn van belang voor het 

eventuele verdwijnen van vocht of het toetreden ervan via 

deze delen. Tevens is het verschil in dampdoorlatendheid ten 

opzichte van het kozijn van belang. 
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In de praktijk blijkt nu, dat, ondanks een goede detaillering 

volgens [10], een goed aangebrachte verflaag aan de 

buitenzijde, en de afwezigheid van scheuren en naden in het 

kozijn, toch problemen optreden ten aanzien van het __ v_oc~~~-!i. 

worden v"'an-het hout. 

Wanneer de buitenste verflaag goed is aangebracht, zonder 

beschadigingen, kan inwendige condensatie in het hout 

optreden. De buitenste verflaag heeft dan een te grote 

dampremming ten opzichte van de binnenste verflaag. 

Faktoren, zoals beschadiging van de binnenste verflaag en de 

dampdoorlatendheid van de aansluitende gebouwonderdelen, 

kunnen mede van invloed zijn. 
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Afbeelding 3. De afhankelijkheid van de relatieve maximale 
waterdampconcentratie (is evenredig met de dampspanning) van de 
capillairstraal [4]. 
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De invloed van het verfsysteem 

Mogelijke transportmechanismen 

Faktoren die van belang zijn bij vochttransport door een 

materiaal [3,6,7]: 

-waterdampdiffusie, 

-oplossingsdiffusie, 

-capillair transport. 

Bij waterdampdiffusie bevindt het water zich in de dampfase 

en verplaatsen de moleculen zich "at random" in de richting 

van de plaats met de laagste concentratie watermoleculen. Dit 

proces vindt plaats in hout en ook in verf. 

Bij oplossingsdiffusie verplaatsen de moleculen zich niet in 

vloeistof maar in de vaste stof, die min of meer verzadigd is 

met water. De watermoleculen springen van de ene polaire 

groep naar de andere. Ook dit kan in hout en verf 

plaatsvinden. Voor oplossingsdiffusie dient het hout al 

vochtig te zijn. Oplossingsdiffusie is er mede 

verantwoordelijk voor dat de waterdampdoorlatendheid in 

vochtig hout beter wordt. 

Capillair transport vindt plaats onder invloed van de 

aantrekkende krachten van het omringende materiaal in door en 

door nat hout. Het capillaire transport is vooral 

verantwoordelijk voor het vochtpatroon dat ontstaat in het 

hout (zie afbeelding 2). 

Waterdampdiffusie is in eerste instantie het belangrijkste 

transportmechanisme in het besproken geval. 
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Het optredende proces 

We gaan ervan uit dat de buitentemperatuur Te lager is dan de 

binnentemperatuur Ti en dat de waterdampspanning buiten (Pe) 

lager is dan binnen (Pi). De waterdamp wil dan van binnen 

naar buiten. De waterdamp treedt in het hout. Indien nu de 

theoretische dampspanning in het hout boven de maximale 

waterdampspanning (Ps) treedt, dan treedt condensatie op in 

het hout. Deze maximale dampspanning wordt beïnvloedt door de 

capillairen. Hoe nauwer de capillairen, hoe lager de maximale 

waterdampspanning is (zie afbeelding 3). Condensatie treedt 

dan eerder op. Hout gedraagt zich grotendeels micro

capillair. Dit betekent dat de capillairen een kleinere 

straal dan 5*10- 8 m hebben. 

Dekkende verf is slecht doorlaatbaar voor vloeibaar water. 

Als er waterdamp condenseert kan het ontstane water moeilijk 

door de verf verdwijnen in de vloeistoffase. Dit zal dus in 

de dampfase moeten gebeuren. Als er evenveel waterdamp 

uittreedt door de buitenste verflaag als door de binnenste 

verflaag toetreedt, dan is er evenwicht. Het liefst zitten we 

aan de veilige kant, dus in de situatie dat er meer uit kan 

treden dan er toetreedt. 

Volgens de metho "''""~claser [ 2] kunnen we de waterdampdif · 

fusieweerstand Z=d/ó,/(de dikte gedeeld door de waterdamp-
/ 

geleidings-coë · 'lent) op de X-as uitzetten in plaats van de 

dikte van de materialen, zodat in principe de gradiënt van de 

waterdampspanningslijn P* konstant blijft (zie afbeelding 

4.1). Dit wordt anders als de maximale waterdampspanning 

overschreden wordt en condensatie plaatsvindt (afbeelding 

4.1). Dan veranderen de dampspanningslijnen, omdat de 

werkelijke dampspanning (Pw) niet groter kan zijn dan de 

maximale dampspanning. De dampspanningslijnen vertonen een 

knik ter plaatse van punt A in afbeelding 4.2. Dit is geen 

scherpe knik, maar een boog die het maximale 

dampspanningsverloop volgt. Ter plekke van dit traject 

treedt condensatie op. In de afbeelding loopt dit van het 

grensvlak met de buitenste verflaag tot het vlak door de 

gestreepte lijn. 
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De gradiënt van de dampspanningslijn staat voor de dampstroom 

die optreedt. Ter plekke van de knik wordt die gradiënt 

anders. Hoe meer de gradiënt verandert, hoe meer damp 

condenseert. De gradiënt verandering is dus een maat voor de 

condensatie. Indien de knik andersom optreedt, zoals in 

afbeelding 4.3, dan vindt ter plaatse verdamping plaats. 

De gradiënt aan de binnenzijde staat dus voor de hoeveelheid 

binnentredende damp en de gradiënt aan de buitenzijde staat 

voor de hoeveelheid uittredende waterdamp. Door beide van 

elkaar af te trekken vindt men de hoeveelheid condenserend of 

verdampend vocht. 

Na het eerste optreden van condensatie in het hout zal dit 

proces zich voortzetten tot de omstandigheden veranderen of 

de evenwichtssituatie is bereikt. Dit laatste is het geval 

als evenveel waterdamp intreedt als er uittreedt. De gradiënt 

van de intredende dampstroom wordt dus gelijk aan de 

gradiënt van de uittredende dampstroom. Dit is het geval in 

afbeelding 4.3. Het voortschrijdende proces dat plaatsvindt 

is voornamelijk een capillair proces. Het gecondenseerd vocht 

kan niet naar de buitenzijde door de verflaag ontwijken of 

diffunderen en verplaatst zich door de capillairen naar 

binnen. Er ontstaat een knik in het dampspanningsverloop, 

waar verdamping optreedt (zie afbeelding 4.3). 

Dit proces is gestileerd. In werkelijkheid zal het proces 

grilliger verlopen. Bevendien zijn de capillairen hier en 

daar onderbroken, zodat het vocht zich niet gelijkmatig 

verdeelt over de dwarsdoorsnede. 

Waar ook geen rekening mee is gehouden is de invloed van de 

condensatiewarmte en de invloed van het vocht op de 

geleidingscoëfficiënten. Zowel de warmtegeleidingscoëfficiënt 

als de waterdampgeleidingscoëfficiënt worden hoger naarmate 

het hout vochtiger wordt. Dit heeft een uitwerking op het 

condensatie-proces welke nog niet in het model is 

verdisconteerd. [4] 

x i 



dampspanningsverloop 

Temp --· Ps P* 

i 
I 
I 

I 
I 
I 

~ 0 oe 1--------; lm 

Pe 

butten Zv Zv 

verf verf 

1{1) 

li 
l"E 
tO A'' •• 

.. +~~;/'. 

Zh 

hout 

Zv 

verf 

Afb.4.5. Dikke buitenverflaag 

dampspanningsverloop 

1-- Temp ----· Ps 

0 °C 1----------f 

buiten Zv Zv Zh Zv 

I 
verf verf hout verf 

Afb.4.6. Beschadiging verflaag. 

xii 

Ps 

Pi 

binnen 

binnen 



: 

L 

Wanneer het hout dikker is treedt in principe minder 

condensatie op. Het verschil in gradiënten tussen in- en 

uitredende damp wordt kleiner. Zie afbeelding 4.4. Omdat er 

minder condenseert duurt het bovendien langer voordat de 

evenwichtssituatie wordt bereikt. Het hout raakt namelijk 

minder snel verzadigd. Het hout droogt in een droogperiode 

daardoor makkelijker. Het drogen gaat namelijk vrijwel even 

snel als bij dunner kozijnhout, omdat het vocht in beide 

gevallen tegen de buitenste verflaag aanzit en hier de meeste 

droging plaatsvindt. 

Wanneer tegen de buitenzijde twee verflagen zijn aangebracht 

in plaats van één, dan is de situatie eveneens ongunstiger, 

zoals te zien is in afbeelding 4.5. 

Beschadigingen van de binnenste verflaag leiden in die 

situatie tot een verminderde dampweerstand aan de binnenzijde 

en een nog slechtere situatie. Dit zien we in afbeeldingen 

4.6 en 5. 

Afbeelding 5. Op het rechter buitenoppervlak treedt 
blaarvorming op ten gevolge van een plaatselijke beschadiging 
van de verflaag aan de binnenzijde. [1] 
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Afi&eelding 6. Schemat:i:sclle weergave van het principe van de 
relatie:ve vochtafsluiting. 
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Relatieve vochtafsluiting 

Beperkingen 

Om inwendige condensatie te voorkomen heeft men het principe 

van de relatieve vochtafsluiting bedacht. Dit wil zeggen dat 

men een relatief dampdichte verflaag aan de binnenzijde 

aanbrengt en een relatief dampdoorlatende verflaag aan de 

buitenzijde. Hierdoor kan meer waterdamp naar buiten dan er 

toetreedt. 

Het principe van relatieve vochtafsluiting is toepasbaar 

indien gemiddeld de relatieve vochtigheid en de temperatuur 

buiten lager zijn dan binnen. In andere situaties dient 

nagegaan te worden of het toepasbaar is, zoals bij koel- en 

droogruimten of een ander klimaat. 

De relatieve vochtafsluiting voldeed in de praktijkproeven 

van [1] zéér goed. Voor een schematische weergave zie 

afbeelding 6. 

Glaser behandelt warmte- en vochttransport gescheiden. Dit 

betekent dat nogal wat vereenvoudingen worden gemaakt. Philip 

[5], Kiessl [6], Andersson [7] en anderen onderkennen dit en 

proberen een uitgebreider rekenmodel op te zetten. Deze 

modellen zijn echter nog moeilijk in de praktijk te 

gebruiken. Vandaar dat het rekenmodel van Glaser in de DIN

norm [9] wordt vermeld als toetsingskriterium. Glaser neemt 

bovendien vaste waarden aan voor de klimaatcondities. De 

invloed van het klimaat is nog moeilijk in te schatten. 
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Oe invloed. van de materialen 

Het hout 

Oe verf 

Faktoren die van belang zijn voor het vochttransport [1): 

-de houtsoort, 

-de wijze van zagen en van het plaatsen in situ, 

-de voorbehandeling van het hout, 

-de dikte van het hout. 

In verband met de houtsoort zijn de houtstructuur en onregel· 

matigheden van het hout van belang. 

Het hout kan op verschillende manieren gezaagd zijn. 

Tangentiaal gezaagd hout laat makkelijker vocht door dan 

radiaal gezaagd hout. De stralen van het hout werken dan 

namelijk beter mee aan het vochttransport dwars door het 

hout. Overigens laat hout in de lengterichting van de nerven 

het makkelijkst vocht door. 

De voorbehandeling van het hout is belangrijk. Indien 

geschaafd en geschuurd voordat geschilderd is, dan is de 

verflaag in het algemeen gelijkmatiger en dikker. Dit heeft 

tot gevolg dat de dampdoorlatendheid minder wordt. 

Verduurzamen van het hout voor de verfbehandeling heeft 

daarentegen weinig tot geen effekt op de waterdamp

doorlatendheid. 
1 De dikte van het hout heeft eveneens invloed op het 

vochtgehalte van het hout. Het duurt langer voor de 

evenwichtssituatie bereikt is. Bovendien treedt minder 

condensatie op. 

Twee belangrijke verfsoorten zijn die op basis van alkydhars 

en andere weinig zwellende soorten én verven op olie- of 

standolie-basis. De laatste dringen diep in het hout, maar 

vormen tevens eerder blaren (zie afbeelding 1). De verven op 

1 
alkydhars-basis dekken beter en vertonen ook minder snel 

blaren. Nadeel hier~an is dat minder snel wordt waargenomen 

dat het vochtgehalte in het hout zeer hoog is opgelopen. 
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Beitsen geven minder problemen omdat ze in principe beter 

dampdoorlatend zijn. 

De 'omgevende constructie 

Indien de omgevende constructie waarin het kozijn is 

geplaatst slecht waterdampdoorlatend is, dan is de kans groot 

dat de waterdamp in de ruimte door het kozijn wil uittreden. 

Het is ook mogelijk dat vocht uit de aangrenzende constructie 

in het kozijn treedt. De aansluiting dient dan ook goed 

bekeken te worden. 

Bij aansluiting aan een spouwmuur zijn er twee mogelijkheden 

ten aanzien van de spouw. De spouw ventileert goed en niet 

verven van de spouwlat zal goed werken, omdat het vocht 

makkelijk uit kan treden, óf de spouw ventileert niet goed en 

verven is beter. Veelal is het laatste aan te bevelen. 

De plaatsing van het geveldeel 

De plaatsing ten opzichte van de windrichting is van groot 

belang. Een situering in de richting van het noordoosten 

blijkt een beduidend koudere gevel op te leveren. Ook 

schaduwwerking en kontakt met koudere geveldelen kan negatief 

werken. Hierdoor kan eerder condensatie optreden. 

Rechtstreeks zonlicht daarentegen kan ook negatief werken, 

omdat in het hout aanwezig vocht gaat verdampen. Dit kan 

blaren of scheuren in de verflaag tot gevolg hebben, waardoor 

de verflaag van het hout wordt afgedrukt. 

xvii 



Conclusies 

Het principe van de relatieve vochtafsluiting voldoet zeer 

goed. In de praktijkgevallen dat de buitenste verflaag 

dampdichter is dan de binnenste kan inwendige condensatie 

optreden met als mogelijke gevolgen houtrot en/of 

blaarvorming. 

Het model Glaser geeft een goede indicatie voor het toetsen 

van constructies op inwendige condensatie. Men kan hiermee 

echter geen volledige beschrijving van de optredende 

mechanismen geven. Het probleem is om een eenvoudige methode 

te vinden waarmee men de invloed van het ontstane vocht op 

de voortschrijding van de condensatie kan bepalen. Tevens is 

het moeilijk de invloed van de klimaatcondities juist te 

verdisconteren. 

Het doen van onderhoud aan de buitenzijde van kozijnen, in de 

zin van het aanbrengen van een nieuwe verflaag, en het 

nalaten ervan aan de binnenzijde, is af te raden. 

Tevens is dun kozijnhout gevoeliger voor het optreden van 

condensatie. Er treedt sneller condensatie op en het hout is 

eerder verzadigd. 
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