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INLEIDING

Via het buro wetenschapswinkels bereikte de bouwkunde
winkel een aanvraag betreffende vochtproblemen in een
eengezinswoning te Helmond. ~

De aanvraag werd ingedient door Mevr. Mr C.D.M. Lamers,
advocate van de bewoners van deze woning,de familie Reinders.
Het probleem betreft vooral schimmelvorming,loslatend
behang,muffe lucht en klachten omtren~ de gezondheid.
De zichtbare verschijnselen manifesteren zich over het
hele huis maar op de begane grond treden ze het hardst Ope
De advocate van Dhr. Reinders wil a.d.h.v. dit rapport
nagaan in hoeverre de woningbouwvereniging in Helmond
aansprakelijk gesteld kan worden om de problemen op te
lossen en welke deze oplossingen zouden kunnen zijn,om
de genoemde problemen te doen verdwijnen.

De ~etingen in de woning zijn uitgevoerd: in de maanden
april en begin mei 1987.
Voor di~erse informatie is de woning 7 keer door ons
bezocht in de maanden april en mei.

P de Lange

J Eggels

I Leenders



2 BOUWKUNDIGE SITUATIE

2.1.1 beschrijving van de buurt

De woning van de fam. Reinders is gelegen aan de
beukeliusstraat te Helmond.
Het betreft hier een woningbouwcomplex'yan eengezinswoningen
gelegen in een grote buurt met vergelijkbare woningen
ten noorden van het stadscentrum.
De woningen van dit complex dateren uit de jaren 30.
De woningen zijn enkele jaren geleden gerenoveerd door
een aannemersbedrijf in opdracht van de eigenaresse,
de woningbouwvereniging.
Hierbij werden isolatieglas aangebracht,de indeling van de
begane grond gewijzi 9 t en er werd een doucheruimte
aan het huis gebouwd.

2.1.2 beschrijving van de woning

D~ woning van de fam. Reinders ligt op de beukeliusstraat
no.: 3 .Het betreft hier een woning uit een rij van 4 ·woningen.
De tekeningen van de woning zijn ,tegen vergoeding,beschikbaar
gesteld"door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Helmond.
Het zijn tekeningen van woningen uit dezelfde buurt
die verder identiek zijn aan de woningvan Dhr. Reinders.
Deze tekeningen echter zijn de originele bouwtekeningen en
de tijdens de renovatie aangebrachte veranderingen zijn
hier niet op aangegeven.
De begane grond is in zoverre veranderd dat de hal
zeer sterk verkleind is en de rest van de ruimte ,m.u.v.
de trap en ondergelegen kelderkast,geheel open is.
Aan de keuken is een extra ruimte gebouwd waarin een
toilet en een doucheruimt~ is gemaakt.
De verwarming van de woning is beperkt gebleven tot
een gashaard in de woonkamer en enkele electrische
radiatortjes op de bovenverdieping.
De spouw is niet geisoleerd,alleen in het gerenoveerde
douchegedeelte is spouw en dakiso~atie aangebracht.
Onder de woning is geen kruipruimte aanwezig,waarschijnlijk
heeft men bij de renovatie de bestaande houten balklaag
met vloer vervangen door een op zand gestorte betonvloer.
Bij de.voordeur is een muurkast met daarin water en gasmeter.

Zie figuur 1 ~/m 4 en foto 1 tIm 4
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foto 1 voorzijde woningrij

foto 2 voorzijde waning



foto 3 achterzijde woning

foto 4 achterzijde woningrij
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2.2 probleemomschrijving

Bij bezoek aan de betreffende woning bleek dat het vocht-
probleem zich weliswaar over de gehele woning voordoet maar zich het
ergst manifesteerd op de begane grond.
Het behang laat over grote stukken wand los van de muur,
sChimmelvorming is zichtbaar op diverse plaatsen (zie
foto 5 en 6) en toen wij de foto's kwamen maken was
de vloer in het halletje bij de douche nat (zie foto 7).
Op de verdieping waren de problemen het best zichtbaar
in de dakkapelletjes (zie foto 8 en 9},waar de schimmel
over grote stukken zichtbaar was.

foto 5

foto 6



foto 7

foto 8

I
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foto 9

Volgens Dhr. Reinders zijn de schirnmelvorming,het los
latend behang en de ondanks veel ventileren steeds
terugkerende muffe lucht,directe gevolgen van een
te hoge vochtigheid in het huis.
Ook klaagden de bewoners over het feit dat (door deze
vochtigheid)reeds verschillende malen de video en :
televisie mankementen vertoonden.
Ook deed het feit zich voor dat een van de kinderen
zich thuis steeds ziek voelde,misselijkheid en hoofdpijn.
Op school en buiten had ~ij hier geen last van.

~

De woningbouwvereniging werd van dit alles op de hoogte
gesteld maar weigerde ,buiten het plaatsen van een extra
ventilatiekoker(waarvan de werking te betwijfelen valt)
in de douche,aandacht aan;de problematiek te schenken.
Zij verwijten de fame Reinders dat zij te weinig ventileren.

Bij navraa~ in de buurt bleek dat niet aIleen in de woning
van de fame Reinders maar ook in andere woningen in de
straat vochtproblemen zijn. .
Verder bleek·.dat de woning van de fam. Reinders een zgn.
wisselwoning'is geweest tijdens de renovaties.
Tijdens die periode hebben in een kort tijdsbestek veel
gezinnen achter elkaar tijdelijk in de woning gewoond.
De betreffende woning zelf is in de wintermaanden geren
oveerd en gelijk na oplevering voor bewoning vrijgegeven.
Tijdens die renovatie heeft er,volgens de buren,water
in de woning gestaan door de slechte weersomstandigheden.
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2.3.1 vochtproduktie

,

optrekkend grondvocht
doorslaand vocht
opgeslagen (bouw)vocht
lekkend vocht

In het algemeen kunnen we steIIen dat er verschiIIende
manieren zijn waarop er vocht in een woning kan komen
o.a. -- vochtproduktie door bewoning - bewoners zelf

- douchen,koken etc
- h~~sdieren,pIanten

Niet aIle genoemde manieren zlJn van toepassing op dit
probleem.De Iaatste 3 mogelijkheden kunnen we ,enerzijds
door controleerbaarheid(droge spouw) anderzijds door
kenrnerkende probleempresentatie ,eIimineren (zie Iiteratuur)

10
4
5

1 5
122,5
" 8

Om de vochtproductie door bewoning globaal te kunnen
bepalen dient het z.g.n. bewonersgedrag te worden geana
ly~eerd.

Het ',aantal bewoners bedraagt 5 personen.
Gedurende een dagperiode bevinden zich de volgende
aanL ~len' personen in kamer/keuken ;

6.00- 8.00 :5 aant.mensuren
8.00-12.00 :1

12.00-13.00 15
13.00-15.30 :2
15.30-20.00 :5
20.00-24.00 :2
24.00- 6.00 nachtperiode

54,5
Deze situatie is vergeIijkbaar met een continue bewoning
van 54,5/18. = 3 bewoners t
Verder nemen we aan dat we de keuken en de woonkamer
als een vertrek kunnen beschouwen daar de tussendeur
bijna altijd geopend is.
In de Iiteratuur vinden we verschiIIende waarden voor
de vochtproduktie 9 per persoon per etmaal;

9 = 50' gr/uur

9 = 42 gr/uur

,(LIT 1)

(LIT 2)

In ons geval ne~en we aan 9 = 50 gr/uur,zodat we tOb?al
uitkomen op een'vochtproduktie door de bewoners van
150 gr/uur.
De tota1e vochtproduktie door bewoning kunnen we
bekijken op 2 verschillende manieren;

, I

1 gemiddeld over de hele dag

2 pieken in de dagproductie

x nachtperiode;daar de vochtproductie (ademhaling etc.)
dan op de verdiepin0 plaatsvindt, is deze bui ten bes,chouwing
gelaten.



In deze plakbelasting zit in dit geval ook de uitstoot
van de geyser en het fornuis.
We heeben m.b.v. de gasmeter het gasverbruik van de
woning bijgehouden in een periode dat er niet gestookt
hoefde te worden , zodat het verbruikte gas aIleen voor
koken en water opwarming (afwassen,douchen) werd gebruikt.
De verbrandingsgassen komen direct in 'd~ lucht omdat
zowel de geyser als het fornuis geen bruikbare afvoer
hebben. 3
De gebruikte hoeveelheid gas bed30eg 2,53 m per dag.
Volgens bijlage 7 blijkt dat 1 m aardgas een hoeveelheid
van 1,4 kg water bij verbranding oplevert,dus dat betekent
hier een vochtproductie van 1,4 x 2,53 = 3.5 kg/etmaal.

We kunnen nu de vochtproductie duidelijker opsplitsen;

1 het "zekere" gedeelte: bestaande uit vochtproductie
door bewoning,geyser en fornuis.

bewoners 2,7 kg/etm
gas ; 3,5 kg/etm

warmwatergebr,planten
koffie zetten ••• 1,2 kg/etm

7,4 kg/etm

2 het "onzekere" gedeelte: bestaande uit vochtproductie
door;

afwassen (2x etm) 1,0 kg/etm
koken (geen afz.) 2,0 kg/etm

3,0 kg/etm

De gemiddelde dagproductie ligt dus tussen de 7,4 en 10,4
kg.
De dagperiode wordt gesteJd op 18 uur.
Met deze gegevens ev het ventilatievoud (zie par. 2.4)
kunnen we straks een vochtbalans opstellen (zie par. 4.2).
Aan de hand van het al of niet kloppend krijgen van deze
vochtbalans kunnen we een uitspraak doen over een eventuee1
aanwezig zij!1 van een externe vochtbron. ",
In dit geval:zou dat opgeslagen bouwvocht of vocht vanuit
de doucheruimte kunnen zijn.

. .
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2.3.2 de doucheruimte

Buiten de dagproductie aan vocht is de productie door
douchen niet meegen9men.
In principe zou dit vocht ook bij de piekproductie
gerekend moeten worden,dit hebben we om twee redenen niet
gedaaniop de eerste plaats is d.rn.v. ~ de vochtbalans
inzicht te verkrijgen over het al dan niet aanwezig zijn
van een externe vochtbron voor de woonkamer en de
douche ruimte zou hier een kandidaad voor kunnen zijn,
en mag dus in de vochtbalans niet meegenomen worden.
Op de tweede plaats gaan we er in eerste instantie van
uit dat enerzijds de doucheruimte een eigen ventilatie
voorziening heeft en anderzijds de ruimte vrij ver van
de woonruimtes afligt de invloed van de vochtigheid
in deze doucheruimte geen invloed heeft op de
vochtigheid in de rest van het huis.

We hebben echter wel extra aandacht besteed aan de
~oucheruimte als probleem op zich.
V09ral het verschijnsel oppervlaktecondensatie en
droging van de wanden hebben we nader bekeken.
Afhankelijk van deze uitkomsten kunnen we een uitspraak
doen m.b~t. de ventilatie van de doucheruimte.In bijlage 8 is een uitwerking van de beschouwing van de
doucheruimte gegeven.

Kort samengevat; .
Op de vraag of de vochtopslag van douchevocht in de wanden
zo groot is dat deze van invloed kan zijn op de vochthuis
houding in de woning is antwoord'gegeven door een model
op te stellen.
De totale hoeveelheid vocht die er per douchebeurt vrijkomt
is constant gehoud,en;de duur van de verhoogde vochtigheid
is bij constante ventilatie afhankelijk van het drukverschil
binnen-buiten.
Een ~ uur na het begin van het douchen is de vochtigheid
maximaal en 80 % van de maximale druk is dan bereikt.
Er vindt eerst oppervlaktecondensatie plaats (T . < T. )
dit vocht wordt door de wand geabsorbeert. 0,1 1
Hierdoor zal de pleisterlaag van de douchecel gedurende het hele
jaar een vochtgehalte ~k (critisch vochtgehalte) hebben.
Hierboven zal het vochtgehalte niet komen omdat er dan zowel
~s winters als zomers droging optreedt. ,
Er vindt dus:geen doorgaande vochtopslag plaats zodat het
douchevocht geen invloed heeft op de vochtbalans van de
totale woning .

.,,
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2.4 ventilatie

De ventilatie van de begane grond wordt bekeken voor
kamer en keuken same~ daar deze in open verbinding met elkaar
staan.
De verdieping laten we buiten besehouwing omdat er hier
zo goed als geen voehtproduetie is en ~us ook waarsehijnlijk
niet de oorzaak van de problemen zal liggen.
De ventilatiemogenlijkheden staan aangegeven in figuur
5 en 6.

.'.

c
o

1

1;00

+-..__ .. t

[\,/71~-

I

I
!

~._;--

fig. 5

Voorzijde woning; voor
vent~latie word aIleen
het Klepraam aangewend

fig 6

Aehterzijde woning; voor
ventilatie word hier allee
het klepraam aangewend

Verder is ef in de keuken nog een meehanisehe afzuiging
die nooit gebruikt wordt, eneenafvoerkanaal ~ 12 em wat
geen funetie heeft daar het volgestopt zit met kranten.
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In de NEN 1087 en de NPR 1088 (zie bijlage 6) z~Jn

richtlijnen gegeven voor de minimale venti1atie voor
zieningen in woonhuizen;

WOONKAMER

KEUKEN

noordgevel

zuidgeve1

zuidgevel

eis; ~ x 0,04~ = 0,021 M2.
aanwezig; klepraam mei doorlaat

van 0,94 m
dit is vOldoende

eis; Av= 0,021 m2

aanwezig; klepraam m2t doorlaat
van 0,16 m

dit is voldoende

eis; Av = 0,028 m2

aanwezig; in de/~euken is geen
klepraam maar deze
ventilatievoorziening
kan overgenomen worden
door - verb:tncUna met' ..halletje

- verbinding met vent. mog.
woonkamer.

Tesamen kan dit als vOldoende geacht
worden.

ventilatiekanaal
~is; Av
a~nwezig

= 0,028 m2

; 2 x 0,0113 m2 = 0,0226 m2

Dit is onvoldoende (buiten het feit dat ze niet
benut worden).

Opmerkingen;

Over het a1gemeen genomen blijken de ventilatiemogenlijkheden
te vo1doen aan de daarvoor gestelde normen.
Er zi jn nameli jk '-~ '. ,- . . vOldoende §lrote
k1epraamp jes ·.en deze worden ook zeer vaak open gez'et (enkele
uren per dag II).
Echter de aangebrachte ventilatiekanalen in de keuken zijn
onvoldoende.De mechanische afzuiging wordt zelden of nooit
gebruikt (Lawaai) terwijl het andere afvoerkanaal dicht-

"gestopt ~s.

Verder is er geen afvoer voor de geyser terwijl dit wel
aanwezig dient te zijn (zie bijlage 3 en 4;GAS en GAVO ).
De permanente ventilatiemogenlijkheden in de keuken zijn
derhalve nihil.
Ook dient opgemerkt te worden dat de klepraampjes niet geheel
vOldoen aa~ de norm; ze zitten niet hoog genoeg .

••
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3 DE METINGEN

3.1 Inleiding

Allereerst dient vermeld te worden dat slechts enkele
hier van belang zijnde grootheden met een redelijke
nauwkeurigheid te meten zijn.Dit geldt a.a. voor de
relatieve vochtigheid en de binnenternperatuur T.•
Andere grootheden als oppervlaktetemperaturen ,1vocht
gehalten van materialen,materiaaleigenschappen van
gebruikte materialen etc. zijn niet of slecht rneet
baar:Voor de buitencondities (R.V. buiten en Te)maken
wij gebruik van de gegevens die door het K.N.M.!. 'worden
verstrekt.Deze gegevens zijn afkomstig van rnetingen
uitgevoerd op het vliegveld Welschap te Veldhoven.
Aangenomen wor~dat deze gegevens en de hieruit te
berekenen resultaten vergelijkbaar zijn voor de buiten
omstandigheden te Helmond
In de' woning hebben we m.b.v. een therrnohygrograaf,beschik
baar gesteld door de afdeling FAGO van de TUE,de R.V.
en'de binnent~mperatuurTi gedurende de m~and April 87
en de eerste twee weken van mei 87.
De thermohygrgraaf werd hierbij op + 1,5 m hoogte
geplaatst (kast en koelkast) en afgeschermd van eventueel
opvallend zon1icht.
Verder hebben we gedurende 2 weken de gasrneterstand geregis
treerd om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid waterdamp
die de geyser en het fornuis samen produceren.

, (zie ook bijlage 7)

3.2 metingen m.b.v. de thermohygrograaf

Voor de vOl1edigheid dienen we te vermelden dat de thermo
hygrograaf een instrument'is dat dient ter registratie van
de R.V. en de Ti en een bepaalde onnauwkeurigheid vertoont
die bestaat uit;

eigen onnauwkeurigheid
onnauwkeurigheid die afhangt van gebruik,
~ervuiling etc.

(LIT 1,pag 5)

figuur 9
figuur 10
figuur 11

In het verVolg zullen we er van uit gaan dat deze onnauwkeurig
heden geen inv10ed hebben op de metingen,berekeningen en
de daaruit vOlgende conclusies daar de fouten die,ontstaan
door aflezeniafronden etc. al groter zijn. '
In de volgende figuren zijn de meetgegevens weergegeven;

figuur 7 de R.V. en de T. in de maand april
figuur 8 als fig. 7 maar1dan met tijdsinterval ver

deling en met de abs. dampspanning Pd volgens
R.V. = Pd

100 % P
s (T)

De R.V. en de T in de maand april (KNMI)
de Pd buiten e (KNMI)
een grafische voorstelling van de Pd binnen (1
en Pd buiten (Pe ) als functie van de tijd

figuur 9 a de Pd binnen in de woonkamer



figuur 12

figuur 13

figuur 14

figuur 15

figuur 16

figuur 17

figuur 18

figuur 19

figuur 20

figuur 21

19

de R.V. en de T. in de douche ruimte
gedurende de eefste week van mei 87

R.V. en T. in de woonkamer gedurende
ode tweede1 week in mei 87 (6-5 tim 13-5)

als figuur 13 maar met tijdsinterval
verdeling en met de abs. dampspanning Pd

de R.V. en Te gedurende de 2e week van
mei (KNMI)

De Pd in de woonkamer (6-5 tim 13-5)

grafische voorstelling van Pd binnen (P.)
en Pd buiten (Pe ) als functie van de tijd

D~ R.V. en T. in de keuken gedurende de
2 week in m~i (6-5 tim 13-5)

I

als figuur 18 maar met tijdinterval
verdeling en met de abs. dampspanning Pd

de Pd in de keueken (6-5 tim 13-5)

de grafische voorstelling van Pd binnen (P.)
en Pd buiten (Pe ) als functie van de tijd 1

De voor de metingen gebruikte apparatuur zijn thermo
hygrografen van de afdeling FAGO van de TUE met als
nurnrners;52 en 59
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lbron:kfuIli)

6-12 uur

buiten~egevens maand april 1987

0-6 uurtemp.

Ps ~ Pd ij2
.

pa'i2 Pd ~2
.

datum '1' (·c R. V. );
.

T· 'c R.VelJ,m m . m

2 4.1 819 75 614 7.0 1002 80 802
3 5.8 919 68 625 7.7 1052 72 757
4 10.0 1228 70 859 9.8 1211 71 860
5 5.3 890 90 801 9.3 1171 85 995
6 5.8 919 85 781 11.2 1330 83 1104
7 6.7. 982 95 93~ .11.4 1349 80 1080
8 7.8 1059 91 ~4 11.6 1367 85 1102
9 10.0 1228 96 1179 11.4 1349 91 1309

10 5.3 890 95 846 8.1 1125 ~.3 1046

II 5.6 907 80 726 , 8.1 108J. 85 920
12' . 4.5 843 96 809 '6.0 935 93 8'/0
13 ..

'.
4.2 825 90 743 7.2 1010 ~ 965

14 7.5 .1038 86 893 9.2 .1.103 85 969 .
.15 6.9 995 95 945 10.0 1228 82 1001
16 9.0 1148 96 1102 12.0 1403 90 1263
17 6.9 995 96 955 12.6 J.400 88 1285
18 8.5 1.1.10 95 .1055 14.6 1663 85 1413
.19 9.0 IJ.48 95 . 1091 13.4 1538 80 1230
20 9.7 1203 85 1023 li.4 1349 75 1012

21 7.2 1016 90 914 10.2 1245 80 996; ;
22 3.6 793 90 714 9.9 1218 78 SOO
23 8.1 1081 ·7fJ 843 13.2 15i8 10 1063
24 9.0 lJ.48 8, 941 15.8 1795 65 1161
25 li.2 J.330 78 .1037 17.5 2001 70 1401
2b i2.4 .1441' 92 1326 '14.8 1684 15 1263
27 7.0 1002 90 902 13.3 1528 80 1222
28 8.3 1096 7"2 790 .15.1 17.17 60 1030

• •.

FIGUUR'g ,
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'2.3

..

buiten,gegevens ma-and april !987 l'bron:knm1)

12-16 uur .16-24 uur
~2

n ..
datum '1' ·0 Ps m .R.V.1b Pd in • 'J! • C Pa ~~ R.V.", P4 !!2-

2 J.J..I 1321 55 727 8.5 1110 55 6IJ:
~ !J..6 1~65 60 831 12.1 1413 60 848
4 lJ..~ 1340 66 884 8.1 1065 60 668
5 13.4 .1538 45 692 8.5 !.1J.O bO 666
o· 15.2 1729 52 899 10.6 1279 75 959
7 .15.4 1750 60 .1050 !!.6 1367 70 951.
8 14.4 1642 57 936 I.1.! J.321 80 1057
9 12.4' 1441 70 ,L009 7.b 1045 85 888

10 10.5 1270 05 826 5.7 91' 1.~ 685

II 9.4 1179 55 648 6.5 968 75 726
12'· 7.0 1002 90 902 5.3 890 92 819
13 lO.2 1262 65 820 8.5 1110 15 833
14 10.6 1279 85 1067 8.0 1117 92 1028 ..

15 14.3 1631 60 979 11.0 1312 75 984
16 14.7 1674 66 .1136 .11.0 1312 80 1050
17 17.1 1950 52 1014 12.4 1441 73 1052
16 20.0 2340 45 1053 13.4 1538 7~ 1154
19 J.5.4 l7,0 65 1136 11.9 1394 90 1255
20 10.9 I~04 63 82~ 7.5 1038 ~X 945

21 12.2 1422 54 768 7.6 1045 75 784
22 15.6 1773 48 851 11.7 1375 50 688
23 18.0 2065 45 930 12.7 1470 55 80~

24 22.3 269) 42 1132: 18.0 2065 43 888
25 21.} 253, 45 1141 15~5 1162 80 1410
26 18.1 2079 50 1040 12.6 14bO 15 1095
27 17.9 2052 44 903 12.8 1479 40 592
28 20.9 2473 39 965 16.6 1869 42 1~3 .-.

F1GUUR 9 . vervolg,.

.
, • .
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ur

van 0.00 uur tot 6.00 uur van 6.00 uur tot 12.00 uu

d.d. T P R.V. Pd d.d. T P R.V. Pds2
% n/m2 s2

% n/m2
C n/m C n/m

6 8,8 1133 92 1042 6 10,6 1279 85 1087
7 6,0 935 97 907 7 10,2 1245 85 1058
8 3,6 793 99 185 8 9.,9 1218 85 1035
9 5,7 913 98 895 9 14~8 1684 70 1179
10 7,0 1002 97 972 10 12,7 1470 88 1294
11 3,2 770 97 147 11 9,6 1195 82 980
12 10,1 1237 98 1212 12 11,2 1330 97 1290
13 4,9 866 94 814 13 7,1 1008 90 907

van 12.00 uur tot 18.00 uur van 18.00 uur tot 24.00 u

d.d. T 'P R.V. Pd d.d. T P R.V. Pd
C

s2
% n/m2

C
s2

% n/m2
n/m n/m

6 11 2 1330 63 838 6 7,~ 1023 75 ·767. ,
7 12,7 1470 61 897 7 7,5 1038 80 830
8 15,4 1'750 50 875 8 10,8 1296 65 842
9 22,1 2661 39 1038 9 14,7 1674 50 837
10 13,3 1528 52 795 10 6,4 961 65 625
11 13,4 1538 52 800 11 11,0 1312 75 984
12 10,7 1287 85 1094 12 6,9 995 80 796
13 8,7 1125 75 844 13 6,2 949 85. 807

FIGUUR 15
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3.3 de meting van het gasverbruik

De hoeveelheid gas die door de bewoners wordt gebruikt
wordt aangewend voor ~nerzijds de geyser en het fornuis
en anderzijds voor verwarming met de gashaard in de
woonkamer.
We hebben gedurende twee weken (van 29-4:t/m 6-5 en van
7-5 tim 14-5) de gasmeterstand genoteerd.
In de eerste week is de hoeveelheid gas alleen verbruikt
door fornuis en geyser daar de weersomstandigheden van dien
aard waren dat verwarmen niet nodig was.
Dit geeft een zeer goede indicatie van de hoeveelheid
waterdamp die door gasverbranding in de lucht komt.
We nemen hierbij aan dat bij gebruik van de gashaard alle
verbrandingsgassen via het rookkanaal afgevoerd worden.
In de tweede week heeft men wel enkele keren de gashaard
moeten gebruiken zodat het totaal aan verbruikt gas veel
hoger ligt.

datum tijdstip gasmeterstand hoeveelheid
; verbr. gas

'0, 3 3m m

29-4 16.30 8706,507
17,721

6-5 16.30 8724.228

7-5 16.30 8729,295
25,116

14-5 16.30 8754,411

.
", FIGUUR 22

We kunnen nu de ga3hoeveelheid van ~e geyser minimaal
stellen op 17,7 m /week (~2,53 m /dag) 3
Uit bijlage 7 blijkt dat bij de verbranding van 1 m gas
ongeveer 1,4 kg water'vrijkomt •
Dit resulte~rd voor de geyser in een vochtproductie van
1,4 x 2,53 = 3,5 kg/etmaal.
Daar de geyser niet voorzien is van een afvoerkanaql komt
deze hoeveelh~~d water helemaal terecht in de keuken!kamer.



4 DE BEREKENINGEN

4.1 inleiding

Bij de volgende berekeningen willen we twee moge1ijke
oorzaken voor de vochtproblemen onderzoek~n t.w.

1 de vochtomstandigheden in de woning

2 de vochtomstandigheden in de douche

Afhankelijk van de uitkomst van 1 moet de mogelijkheid
bekeken worden van een externe vochtbron , in dit geval
in de vorm van het nog steeds aanwezig zijn van bouw
vocht en/of waterdamp afkomstig uit de doucheruimte.

Achtereenvolgens zijn de volgende berekeningen uitgevoerd;

4.2 Vochtbalans
4.3 douche ruimte

'.
4.2 Vochtbalans

4.2.1
De vochtproductie uit 2.3 kunnen we splitsen in 2 gedeelten

1 het "zekere " gedeelte
2 het "onzekere" gedeelte

Het "zekere" gedeelte bestaat uit de vochtproductie door
bewoning en de productie door de geyser.
De hoeveelheid die hierbij per etmaal vrijkomt bedraagt
ongeveer 7,4 kg.
Daarnaast hebben we het "onzekere" gedeelte,dat bestaat
uit de vochtproductie door verdamping tijdens het afwassen,
kookwater,bakken etc ••
Ook kan in dit gedeelte nog het vocht zitten dat een andere
oorzaak kent;het vocht dat vanuit de douche in de keuken
komt of het bouwvocht dat langzaam verdampt uit de muren
en vloeren.Deze laatst~ twee buiten beschouwing gelaten
schatten we ~et onzekere gedeelte op ongeveer 3 kg vocht
per etmaal.
De vochtproductie ligt hierdoor ergens tussen de 7,4 kg en
10,4 kg per et~aaL '.
Dit komt respectievelijk neer op 0,308 kg/uur en 0;433 kg/uur.

De vochtbalans luidt als voIgt;

G x f ( LIT 2 30 )
P. - P = n x V

, pag
1 e

P. binnendampspanning ( Nj 2 )f = 462 x T = m
1

N/ m2
T = abs. temp. (K) P = buitendampspanning ( )

e
ventfilatievoud G

,
vochtproductie ( kg/uur )n = =

~ (1/uur) V vertrekvolume ( 3 )= m



Hierbij nemen we aanj

G =
V =
T =
f =

0,308 - - 0,433 (kg/uur)
336,2 x 2,7 = 100 (m)

273 + 11 = 284. (K)
'. 5

462 x 284 = 1,32 • 10 (J/kg K)

Het ventilatievoud ligt bij woningen ongeveer tussen de 0,5
en 1,5 maal per uur (LIT 1 ).
Het dampspanningsverchil p, - P lezen we af uit de versch-
illende grafiekenjer geldt; e

keuken (figuur 21)

P, - P is gemiddeld genomen 450 a 500 N/m2 ,
1 e

uitschieters zijn er naar beneden ( 300 N/m2 )

en naar boven ( 700 N/m2 ).

kamer figuur 11 en 17 ) •

P, P is gemiddeld genomen gedurende 2/3 van de
1 e

( N/m2 )tijd 250 a 300 en tijdens 1/3 van de

tijd 500 2a 550 (N/ m ).

Hiertussen in ligt nog een overgangsgebied.
Dit geplaatst in figuur 23 (LIT 2) merken we op dat'de woning
gemiddeld genomen in klasse IV ligt,waarbij de situatie soms
iets gunstiger is en de woning geklasseerd dient te worden
in klasse III.
Gezien het feit dat de woning zich altijd in klasse III of IV
ligt en nooit in klasse IIJwaarin een woning zonder vocht
problemen geklassificeert wordt,behoort deze woning tot
de categorie waarin (als empirisch gebleken) woningen
met vochtproblemen zitten (zie ook bijlage 2).

We kunnen twee vochtbal~nsen opstellen n.l. een waarbij we
p, -p = 450--500 (N/m) aanhouden (behorende bij de keuken)
eft eeff en e~~ ventilatievoud wat vrij laag is (0,75--1,0 )
daar de ventilatiemogelijkheden in de keuken zelf vrij gering
zijn •
We stellen ook. een tweede2vochtbalans waarbij we a«~houden

p, - p = 250:a 300 (N/m) (behorende bij 2/3 van de tijd in de
wOonkaffler) en een iets hoger ventilatievoudj n = 1.0 a 1,5
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G =

Lj/

VOCHTBALANS I

p. - P = 450 a 500 (N/m2 )
). e

n = 0,75· a 1,0 (l/uur)

V 100 3= ( m )"

f = 1,32 105 (J/ kg k)

hieruit voIgt;

(P. - P ) x n x V). e

f

VOCHTBALANS II

P. P = 250 a 300 (N/m2 )
,

). e I

n = 1,0 a 1,5 (l/uur)

V = 100 (m3 )

f = 1,32 • 105 (J/ kg K)

hieruit voIgt;

= 0,256 a 0,379 kg / uur

G =
(Pi - Pe) x n x V
------------------ = 0,189 a 0,341 kg/uur

f

4.2.2 conclusie vochtbalan~

De berekende vochtproductie ligt in het interval 0,189 a 0,341
kg/uur. De geschatte vochtproductie bedraagt minimaal 0,308 kg/uur
en kan tijdelijk oplopen to~;0,433 kg/uur.De geschatte vochtpro
ductie valt binnen het interval van de berekende vochtproductie.
Wanneer we n~ nog,aannemen dat tijdens het bakken,koken,afwassen
etc. in de K~uken extra wordt geventileerd (buitendeur open )
dan wordt bij vochtbalans I,n vergroot tot 1,25 en dan wordt

( /) maxG ; 0,474 kg uur • .
OWagr deze aanri,ame valt dus de gehele geschatte voc~tproductie
binnen het interval van de berekende vochtproductie en is het
niet niet waarschijnlijk dat er sprake is van een (onbekende)
externe vochtbron,omdat anders de vochtbalans niet kloppend te
krijgen zqu zijn.
Hieruit concluderen we nu dat er geen externe vochtbron aanwezig
hoeft te zijn.
WeI blijkt dat er binnen al zo veel vocht wordt geproduceert
dat de bestaande problemen hieruit voort kunnen vloeien.

4.3 Doucheberekening.
De vochtproductie in de douche blijkt niet van invloed te zijn
op de problemen in de rest van het hui~,de vochtigheid hier is
een probieem op zioh en wordt behandeld'in bijlage 8.



5 ALGEMENE CONCLUSIE

uit de figuren 11,17 en 21 blijkt dat het verschil p, - p
gedurende de tijd niet constant blijft maar weI binnen e
bepaalde grenzen.
In het algemeen liggen deze grenzen niet'.zover uit elkaar ,
dit duidt dan op een zeer goede ventilatie van de woning.
Dit feit was door'otis·bi~ diverse bezoeken- aan de betreffende
woning ook al geconstateerd;zowel op de begane grond alsook
op de verdieping stonden altijd enkele ramen open.
Verder blijkt uit de samenstelling van de vochtproductie G
dat deze toch weI een vrij grote waarde heeft (vergeleken met
"normale" woonomstandigheden.
Buiten de normale vochtproductie door bewoning wordt er een
grote hoeveelheid extra vocht in de lucht gebracht door
de uitstoot van de geyser en het fornuis.
We hebben geconstateerd dat de geyser geen afvoerkanaal
voor rookgassen heeft.Dit levert een extra vochtproductie
va~ ± 3,5 kg H20 per etmaal.
Uit een pUblicatie van het GAVO (Bijlage 3) blijkt dat geysers
met een nominale belasting van meer dan 13 KW , geplaatst in de
keuken , 'en zeker wanneer deze geyser ook gebruikt wordt voor
het douchewater,voorzien moeten zijn van een afvoerkanaal.
(NEN 1078 , pag 84 2.8.2)

Reeds in par 2.4 hebben we opgemerkt dat de ventilatle
voorzieningen in de keuken te gering zijn,vooral waar het de
continue voorzieningen betreft.

De bovenverdieping,waar ook weI degelijk problemen zijn te
constateren,hebben we niet .!~eegenomen in onze beschouwingen.
We zijn er vanuit gegaan dat de oorzaak van de problemen
niet op de verdieping Iiggen maar op de begane grond,waar ook
de grootste vochtproductie is.

Ook de problemen in de doucneruimte hebben we niet direct
in de beschouwingen meegenomen daar dat een verhaal op zich is.
De omstandigheden in deze ruimte zijn onderzocht door I Leenders
en de uitwerking hiervan met conciusies en aanbevelingen zijn
opgenomen in bijiage 8.



6 AANBEVELINGEN

6.1 afvoerkanaal

Het is beslist noodzakelijk om een rookgasafvoer voor
de geyser aan te brengen i.v.m. de onnodige extra vocht
productie.
Dit is gezien het te verwachten resultaat een goedkope
oplossing.

6.2 afzuigkap

Het wordt de bewoners ten zeerste aangeraden om tijdens het
koken een afzuigkap te gebruiken.
De in de ruimte uitgestoten hoeveelheid vocht kan hiermee
tot 75 % worden gereduceert.

6.3 douche ventilatie (zie ook bijlage 8)
.

Het'verdient voorkeur dat de aanwezige do~cheruimte wordt
voorzien van een mechanische afvoer.
De geproduceerde vochthoeveelheid kan dan sneller worden
afgevoerd en kan dan niet;

1 opgenomen worden door de wanden en plafond

2 verspreid worden over de woning

6.4 ventilatie

Naast aIle maatregelen die genomen kunnen worden is het van
het grootste belang dat de, mate van ventilatie,nadat de
maatregelen genomen zijn,van hetzelfde peil blijft als voorheen.
Het verminderen van de ventilatie zou het effect van de maatregelen
te niet kunnen doen.

6.5 behang

Aangezien ee~ groot gedeelte van het bhang reeds heeft losgelaten
en daardoor ~an vervanging toe is,zal er naar aIle waarschijnlijk
heid opnieuw behangen moeten worden.
Het is aan de bewoners om te overwegen dit behang te vervangen

I • , ,

door plelsterw~Tk.

Dit pleisterwerk zou dan een regulerende werking krijgen op
de vochthuishouding in de woning.
Mocht pleisterwerk desondanks niet gewenst zijn,dan kan men bij
de keuze y,an een nieuw behang het beste kiezen voor een
goed dampdoorlatend behang.
In dit geval kunnen de wanden deze regulerende taak overnemen.



6.6 schimmel

De aanwezige schimmelvorming moet men regelmatig behandelen
met schimmelwerende middelen.
Wanneer een schimmel zich eenmaal gevestigd heeft,is'het ondanks
veranderde en dus minder gunstige omstandigheden voor de schimmel

. ~ ,heel moei:lijk am de schimmel-
plekKen weg te krijgen.
Gewoon verbergen achter het (nieuwe)behang of achter een
afdeklaag heeft waarschijnlijk geen zin,de schimmels blijven
terugkeren.
Daarvoor dient een regelmatige behandeling met schimmelwerende
middelen zeer zeker uitgevoerd te worden.
Deze maatregel moet zeer lang uitgevoerd worden,en de
resultaten zullen mischien tegenvallen,maar het is de
enigste mogelijkheid om de schimmels weg te krijgen.

6.7 opmerkingen

We'willen er zeer nadrukkelijk op w1Jzen dat het effect
van'd~ maatregelen slechts op zeer lange te~mijn ~ merkbaar
zal zijn ...
Echter wanneer al onze aanbevelingen toegepast worden zal
er naar aIle waarschijnlijkheid een aanzienlijke v~~petering

in de woonomstandigheden optreden. . .
Het is aan de bewoners om te beslissen welke maatregelen
getroffen zullen worden maar;

Hoe meer maatregelen,hoe groter het effect.

Het meeste effect valt te verwachten van
de maatregelen als genoemd in 6.1 en 6.2'
en deze worden dus ook als noodzakelijke
verbeteringen gezien.

I I
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O,I3V

2
3

12 1)

5
I

29

"1
0,5
1,3

in Mcal/h ca.

0.15V

nominale belasting

3
4

14 t)
6
I

~4

13
I
0,6
1,5

in ItW
verbruikstoestel

Itomfoor per kookbrander
bak- en braadoven
fomuis
W8skomfnor
koelkast
badgeil;Cr
keukengeiscr
strijkijzer
haard, per R10eistaaf
radiator, per lid
kaehel voor cen verlrek met cen inhoud van

Vrn'

1) In afwijking hiervan mag men, omdat de branders zelden gelijktijdig 01' volle belas
ting worden gebruikt. voor de berekening de belasting siellen op 10 kW (ea. 9 Meal/h).

gas I I mbar (ca. 10 mm wk)
gas II J,5 mbar (ca. J5 mm wk)
aardgas J,7 mbar (ca. J7 mm "k)
propaan 2 mbar (ca. 20 mm wk)

2. Bij uitbreiding van een bestaa"de instaUatie is verzwaring van Jeidingen
niet nodig, zoJang het drukverlies in totaa! niet hoger wordt dan 150%
van de waarden, genoemd in lid I.

3. De in lid 1 en lid 2 gestelde maxima voor het drukverlies gelden niet
voor installaties of installatiegedcelten, waarin uitsJuitend verbruiks
toestelJen, voorzien van cen gasdrukregelaar zijn geplaatst, mits de
druk onmiddellijk v66r het verbruikstoestel voldoende bJijft om de
volle regeldruk te verzekeren.

von de binnenleiding het drukverlies tussen de aansluiting op de uillaat
van de gasmeter en een aansluitpunt niet meer bedraagt dan hicronder
is aangegeven:

Art. 31 Nominalc belasting van de toestellen

De nornina!e bclasting heeft de fabrikant gewoonlijk op het toestel of

~
elders vermeld. Indien dit gegeven niet bekend is, mod men het door
een meting bcpalen. Betreft het cen huishoudelijk toeste!, dan mag men

~. uitgaan van tabe! 3.
\J Tabet 3 •

lot het hart van de watermuurplaat mod 15 em bedragen, de hoogte
er boven 20 em.

7. De voorge5chreven maten gelden, tenzij er goede redenen zijn om ervan
af.te wijken. Bij inbouwtoestellen bij voorbeeld, zal men er veelal naar
~treven dat de aansluitleidingen zijn weggewerkt. Zie echter art. 64.

I) Voor h:rcltening VBn een binncnleiding, zie de bijlaten G en K.
t) Bij)Wil;houdeli.ike lnstallatiel; zal men 815 rcgcJ sleehts rekenen met de 80m van de

nomina'e bcla,tin,en van de loestellen. Voor de berekening van de gelijktijdige belasting
van lIrote insIRllati~. zie bijlage F en de voorbeelden in bijlagen G en K.

Arl. 28 Aan51uitpunten in badruimten

I. In .w~~::=met cen inbOlJd ~leiAer~ m3
, of een boogte,

kl:mc ___, , mag geen aanslUltpunt Z1Jn aangebraC1n.

2, Indien een aansluitpunt is aangebracht in een badruimte me n inhoud
varr~~-rninsk- 3 en ten hoo 5t e een hoogte van len
min!ite 2,3 m sc J r een nominale belasting van

ca. I I Meal/b). Zie echter ook art.

J. Indien cen gasleiding is aangebracht in een badruimte met een inh~ud

van ten min5te 7 mll en een hoogte van ten minste 2,3 m, moel een 'aan
!'iluilpunt voor een badgei.~l'r zijn aangebrachl, geschikl voor een no
rninalc bela!iting van 34 kW (ca. 29 Mcal/h), op 70 em boven de vloer
cn in het hart van de plaals die voor de geiser de meest geschikte is.
De voorgelichreven maten gelden, ten1.ij er goede redenen zijn om ervan
f '·k· ~a Ie WIJ en. r,~ ~~£.~_•. •»,oJ'" .~~t-.I'j'

Art. 30 Wijdle un de 'InnenJeldin~

I. Bij de Da"leg "an een nieuwe binnenleiding moeten pijpen zijn gebruikt
van cen zodanige middellijn J) dat bij de te verwachten totale belasting I)

Arl. i9 Annsluitpunten voor verwarming

lodien een aansluitpunt voor verwarming is aangebracht, moet dit, de
~ituatie in aanmerking genomen, van voldoende vermogen zijn en moet dit:
a. als de leiding uit de vloer komt, 5 em van de wand zijn verwijderd;
h. al!l de leiding uit de muur komt, op 15 em boven de vloer zijn geplaatst.
De voorgeschreven maten gelden, tenzij er goede redenen zijn om ervan
nf te wijken.
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~ 2.7.5.3 Een geveluitmonding van een afvoers)'steem met mechanische afvoer moet
ler Yoorkoming van hinder zijn uitgevoerd volgens 2.6.9.

l 2.7.6 V~rgrendelin8 "un de gQStoe"oer

Verbruikstoestellen aangesloten op een afvoersysteem mel mechanische af
voer, bedoeld voor de afvoer van een verbruikstoestel of bedoeld voor de
afvoer van meer dan een verbruikstoestel, moeten zijn voorzien van een
betrouwbare beveiliging. die ten minste de gastoevoer naar de hoofdbrander
of naar de hoofdbranders van het verbruikstoestel of de verbruikstoestellen

"f... .1.,:r. vergrendeh bij storing in de mechaniscJJe afvoer.

2.8 A~ocr YO verbnDdiagsgasseD YO verbruikstoestelleD

.~ c. geisers met een nominale belasting van ten hoogste 13 kW, die water levc
ren voor bad- of douchegebruik, mits geplaatst in een kcuken, bijkeukcn
of bergruimte en voorzien van een slmosfeerbeveiJiging, die zich bevinJI
op een hoogte van tcn minste J.2 m boven de vlocr;

~ d. boilers met een nominale belasting van tcn hoogste 3 leW, mils gcplaatsl
in een keuken, bijkeuken of bergruimte;

e. verbruikstoeslellen die bezwaarlijk op' een afvoer kunnen worden aan·
gesloten, wals stralingstoeslellen (milS geplastst in niet voor bewoning
bestemde ruimlen), verplaatsbare handgereedschappen, vervangillgs-

• luchtverwarmers, heteluchtkanonnen, em.
f. verbruikstoestellen opgesteld in sterk geventileerde bedrijfsruimten.

2.8.1

2.8.1.1

Voor de berekening van de in 2.9.1.1 bedoelde
inhoud van de ruimte mag de inhoud van ruim
ten die grenzen aan deze ruimte mede in reke-
ning worden gebracht indien lussen de beide
ruimlcn een bJijvend open verbinding met een~
doorlocbt van ten minste 1 m' bestsat.

OpliteUiDg va. verbrulkstoe.leUen In ruboleD met utuurlijke yentllalle

Ventilatie bij open ,,~rbr"ilcstoestellen l.onder u/voersYSleem

Open verbruikstoestellen die niet op een afvoersysteem zijn aangeslolen. mo
gen slechts zijn opgesteld. indien de inhoud van de ruimte en de doorlochl
van de opz.cnelijk aangebrachle luchtopeningen voldoen aan onderslaandc
tabel en indien de lucht uit de ruimte niet direct wordt afgevoerd naar een
voor het verblijf van mensen beslemde ruimle.

V AI'" A.
min

(25B-3V) em2, indien (25B·3V) >50
~2B 50 em', indien 0«25B-3V) <50

0, indien (25B.3V) <0

wsarin:
AI is de doortocht van de luchttoevoeropening, in em';
A. is de doonochl van de JUfhtafvoejopening. in cm2;

.8 is de getalwaarde van d~oj(geStelde nominale ~Iasling. in leW;
V is dc gctaJwaarde van de inhoud van de ruimte, in m).

2.9

2.9.1

2.9.1.1

2.9.1.2

2.8.2

2.8.2.1

LuchllMvoer en hinderlijke "ochtigheid

Open verbruikstoeslelJen mogen slechts in daarloe geschikte ruimten zijn op
gesteld en wei zodanig, dat volledige verbranding van het gas steeds is gewaar-
OOrgd door voldoende luchttoevoer en voldoende afvoer van de verbran
dingsgassen.

2.8.1.2 Ais open verbruiksloestclh:n bij normaal gebruik aanleiding kunnen seven
tot ontoelaatbaar luchtbederf in de ruimte waarin ze zijn opgesteld, moe ten
maauegelen zijn geuoUen om dit Ie verhinderen.
Een CO-concentratie groter dan 0,005% (50 ppm) en/of een CO2-concentra
tie groter dan 3% zijn niet toegestaan.
Een CO2-eoncentratie groter dan 1% is in het algemeen ongewenst.

2.8.1.3 Als open verbruikstoestellen bij normaal gebruik aanleiding kunnen geven
tot binderlijke vochtigheid in de ruimte waarin ze zijn opgesteld, moeten
maatregelen zijn geuoffen om dit te verbinderen.

Opm~r"i"g

Over het algemeen zal geen hinderlijke \/ochtigheid optreden wanneer wordl
geventileerd overeenkomstig NEN J0Il7. De vereisle ventilatie die in de keul.en
diem op te lreden is durin lesteld op 0,021 m'ls (ca. 7S m'/h) indien de
v\oeroppervlakle minder is dan JO mZ en op 0.028 m'/s (ca. 100 m'/h) indien
de Yioc:roppervlakte 10 mZ of meer bedllagl.

AQlUluiten "an open l'erbruikstoestellen op een ll/voersysteem.. .

Open verbruikstoesteJlen moeteo zijn aangesloten op cen afvoerkanaal of een
afvoerleiding.

2.8.2.2. Mits wordl voldaan aan 2.9.1, 2.9.2 en 2.10.1 geldt 2.8.2.1 niet voor
a. ltooktoesteUen. wasleomforen. ovens en Itoelkasten voor hUishoudelijk

gebruik, mits niet geplaatst in cen badruimte;
b. geisers met een nominate belasting van ten hoogste 13 leW, geplaatsl in

een Iteuken, bijlteuken of bergruimtc, mits zij geen water leveren voor
bad- of doucbcgebruik;

- : .

--.

...-



, ,.

BIJLAGE 4

gedeelte uit het tijdschrift'GAS

:

;.

\
•

..



156

Figuur 1: $chematische doorsnede van de heret

AJ-Mg-4.5Mn en G·A1·Sil2 lIiken
g&echikl. evenals plastic gecoa1e
malerialen.

• de chemjsch eamenstelling van
het rookgascondensaat.
Tabel 1 geen van un aantal con
densaten. verkregen met verschil·
lends typen condensora. de ehe· .
miache aamenatelling (analy58). )

• de hoeveelheld IOOkguc::onden· I

aut. die per mJ vemrand aarag8s1
wordt gevormd.
FlQUur 2geeftde hoeveelheid con· I

densaat. die gevormd wordt aIs
funetie van de gemiddelde water- I
temperatuur van de c.v.-ketel. Me- I
ttngen in de praktljk geven aan dat
ongeveer 50% van de waterdamp.
die biJ hel vel1)randingsproces
wordt gevormd conden588rt. Cit
komt overeen met gemiddeld 0.5
liter condensaal per m' aardgas.

• het gemiddeld gasverbruik In mJ

per gezin per jaar. Voorde convene
IIoneIe ketells dit ca. 3200 m' per
jaar. Door invoering van de nieuwe
generatie e.v.-ketel zaJ dit worden
teruggebracht lOt ca. 2660 m' per !
jaar.

Halldrlll VID RIlA
Voor de duldelijkheid citeren wij het
acMes van AIZA (3) onverkon:
'Naar unieiding van uw bovenge
noemd verzoek om advies bericht ik u
alsvolgt:

AJgemeen
Momenteel vindt door de verbranding •
van aardgas verontreiniging plaats
van de buitenlucht. mel o.a. de vol·
gende stoften: HaC. CO2, N02•NO)en
een weinig S02. ontstaan door ver- ,
branding van de un aardgas toege·
voegde zwavelhoudende geurcom
ponent. Tevens bevathetaardgas per
normaaJ kubieke meter (Nm3) maxi·
maal12 microgram kwik (Hg).
Door de ontwikke6ng van de zage
naamde 'Nieuwe generalie CV·kelel'
181ca. 50%van deze stoffen mel rook
gascondensaat via de gemeemelijke
riolering worden geloosd. terwijl de
andere 50% nearde buitenluchl wordt
afgevoerd.
Behalve met de hierbovengenoemde
stoffen kan het rookgascondensaal
ook worden verontreinigd met compo'
nenten afkomsUg van de toegepaste
warmtewisselaar. tiet door u aa~

Centrilab BV opgedragen onderzoek
heen dlt met name aangetoand bij toe
passing van koperen warmtewisse- 0

Iaari.
Teneinds de loelaatbaarheid van de
k3zing van rookgascondansaat op ce
gerneerulijke riolerlng ~te kunoon be·

~

-T

/

condensaat' gevormd. Voor wat be
tren de Iozing van dit c::ondensaal op
de riolering heen Gasunie contact op
genomen met het AIZA te Lelystad.
met het verzoek &en voor Neder1and
algemeen geldend acMes hierem
trent 18 ontvangen (2).
Voor her uitbrengen van een dergelijk
adv18S waren de vOlgende gegevens
benodigd: _
• het type materiaal van de rookgas

condensor. He: materiaal van de
condenser moe! corrosiebesten
die zijn. De aluminlum6egeringen
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Lazing lOokgas
condeRSaat
In de zogenaamde GIVEG-HA-ke18ls
wordt dus &en atvalprodukt 'rookgas-
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door het C.v.~waler wordt opgenomen
:en dus aande woning tengoede komI.
Om dil te berelken zullen in deze ke
tels. lOals t:Uervoor uiteen is gezer, de
rookgassen 101 onder het condensa
tlepunt moeten worden atgekoeld. Oil
soort ketels wordt GIVEG-HR~kelels

genoemd.
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BIJLAGE 6

gedeeltes uit de NEN 1087 en de NPR 1088
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NEN 108'1

8

label 1 - Ventilatie-eisen veer diverse ruimten

ruimte volumestroom opmerking

hoofdwoonkamer De ventilatie van de hoofdwoonkamer is ge-
lijk aan het totaal van de ventilatie van de
overige kamers.
Deze ventilatie mag niet lager zijn dan:

0.021 m3/s (75 m 3/h) en hoeft niet hoger te zijn dan:
0.042 m3/s (150 m 3/h)

overige kamers') 0.001 m 3/s per m 2 vloeroppervlak met een min. van
0.007 mJ/s (3.6 m 3/h per m 2 vloeropp.)

vloeropp. ;;; 10 m2 0.021 m 3/s ( 75 m 3/h)
keuken

vloeropp. >10 m 2 0.028 m3/s (100 m 3/h)

keuken. kookruimte in open ver- 0.021 mJ/s (75 m 3/h) + ventilatie-eisen van de "andere uitsluitend d.m.v.
binding met andere ruimte(n) ruimte(n)" een mechanisch ven-

tilatiesysteem

kookgelegenheid (ook wei 0.001 m 3/s per m 2 vloeroppervlak inclusief de ermee in uitsluitend d.m.v.
kitchenene genoemd) in een open verbinding staande ruimte(n) met een een mechanisch ven-
wooneenheid 2) minimum van 0.014 m3/s (50 m3/hl en een tilatiesysteem

maximum van 0.028 m3/s (100 m3/h)

badruimte 0.014 mJ/s (50 m 3/hl

~as- en/of droogruimte 0.014 m 3/s (50 m 3/h)

badruimte tevens en/of 0.014 mJ/s (50 m 3/h)
I

was-
droogruimte

we 0.007 m3/s (25 m 3/h) .
bad-. was- of droogruimte in com- 0.014 m3/s (50 m 3/h)
binatie met we
bergkast. bergruimte. bergplaats. 0.001 mJ/s per m 2 vloeroppervlak met een min. van
kelder of zolder met een vloerop- 0.007 m 3/s (25 m 3/h)
pervlakte ~ 1.5 m2 en hoger dan
2m

gasmeterkast zie voor de construc-
tieve uitvoering NPR
1088

gemeenschappelijk trappehuis en/of 1 x ruimte-inhoud per uur
gang

gemeenschappelijk gesloten trap· 1 x ruimte-inhoud per uur uitsluitend d.m.v. me·
pehuis en/of gang welke niet be- chanische ventilatie
grensd wordt door een buiten-
wand. hetzij niet grenst aan de
buitenlucht

;;;10 inwerp-openingen 0.09 mJ/s (325 m 3/h)

vuilstort- 11-15 inwerp-openingen 0.11 m 3/s (395 m 3/hlkoker
16-20 inwerp-openingen 0.13 m 3/s (465 mJ/hl
enz. enz.

opslagruimte voor vuil 0.1 m 3/s (360 m 3/h) .
Iiftschacht gewoon

.
zie 4.2.1.5

liftschacht voor brandweerliften zie NEN 1081

Iiftkooi 0.001 m 3/s per persoon (3.6 m 3/h per persoon)

vloeropp. ;;; 40 m2 zie NEN 3892 en

garage zie NEN 3893

vloeropp. > 40 m2 zie NEN 3122

collectieve gesloten parkeergarage hiervoor dient des-
kundig advies t8 wor·
den ingewonnen

') Deze term heeft gezelfde betekenis als in an. 72 van de Modelbouwverordening.
2) Bij voorbeeld bejl:lardentehuizen. studentenflats e.d. waar in de wooneenheden een kookgelegenheid is aangebracht in

de woonkamer en het niet de bedoeling is er volledige maaltijden klaar te maken.
,

. ,
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3.3.3.5 Vui/srortkoker en verzame/ruimte voor huisvui/

Een vuilstortkoker moet zijn voorzien van een bovendaks uitmondende ventilatie-opening met een
doorsnede van ten minste 0,02 (1 + nlm 2, waarin n het aantal stortopeningen voorstelt.
De verzamelruimte moet zijn voorzien van een ventilatie-opening aan de buitenlucht met een vrije ope
ning van 0,1 m2•

3.3.3.6 Lihschacht

Voor de ventilatie van de liftschacht, zie NEN 1081.

3.3.3.7 Lihkooi, voorzien van kooideuren

Zowel boven als onder in de liftkooi moeten luchtroosters met een vrije opening van 0.015 m 2 per m2

vloer zijn aangebracht. De ventilatie-openingen moeten zo zijn uitgevoerd. dat het niet mogelijk is om
vanuit de kooi een ronde stat van 10 mm dikte zijdelings naar buiten te steken.

3.3.3.8 Ruimten voor technische apparatuur

Voor de ventilatie van stookruimten en opstellingsruimten, zie NEN 1078 en NEN 3028.
Voor de ventilatie van Iiftmachineruimten, zie NEN 1081.

3.3.3.9 Garage

Voor garages tot 40 m2 vloeroppervlakte dient men voor de ventilatie-opening in de gavels uit te gaan
van NEN 3892 en NEN 3893.

Opmerking
Voor colleetieve gesloten parkeergarages met een vloeroppervlak van meer dan 40 m2 gelden andere regels.
Hiervoor dient deskundig advies te worden ingewonnen.

3.3.4 Kana/en voor natuur/ijke venti/atie

3.3.4.1 Uitvoeringseisen

De doorsnede van een ventilatiekanaal (hootd- of nevenkanaal) moet minimaal 1 m 2 per m3/s (0,028
m2 per 100 m3/hl te verplaatsen lucht bedragen. Deze waarde is gebaseerd op een maximale waarde
van de gemiddelde luchtsnelheid in het kanaal van 1 m/s. De verhouding tussen (engte en breedte mag
niet meer bedragen dan 3 : 1.
De kJeinste afmeting van de netto doorsnede van een ventilatiekanaal moet ten minste 100 mm bedra-
gen. ,
Wanden van ventilatiekanalen die op zichzelf niet voldoende bestand zijn tegen mechanische beschadi-

. ging en zich op voor de bewoners bereikbare plaatsen bevinden moeten op een of andere wijze tegen
deze beschadiging zijn beschermd (b.v. door een omkokering die tegen mechanische beschadiging
bestand isl.
Ventilatiekanalen moeten dichte wanden, hebben. Via ondichtheden in een kanaal mag de luchtverplaat
sing per tijd niet meer bedragen dan 10% van die in het kanaal zeit
De brandveiligheid van ventilatiekanalen moet voldoen aan de eisen gesteld in NEN 3892 en NEN 3893.

3.3.4.2 Aanvullende eisen voor verticale kana/en

Ventilatiekanalen moeten zoveel mogelijk een verticaal verloop hebben; verslepingen mogen niet meer
dan 30° van de verticaal afwijken; er mogen geen sterke knikken. korte bochten, plotselinge verwijdingen
of vernauwingen voorkomen.
Indien een venttlatiekanaal bestaat uit een hoofdkanaal met daarop aangesloten een of meer nevenkana
len moet aan de volgende eisen worden voldaan:

De uitmonding van een nevenkanaal in een hoofdkanaal moet een vloeiend verloop hebben;
in het hoofdkana.al mag slechts een ventilatie-opening voorkomen waarvan de bovenzijde ten minste
1,20 m gelegen'is beneden de bovenzijde van de laagste uitmonding van een nevenkanaal in het
hoofdkanaal en deze mag slechts dienen voor een ruimte;
het hoogteverschil tussen de bovenzijde van een ventilatie-opening in een nevenkanaal en de boven
zijde van de uitmonding van' dat kanaal in het hoofdkanaal moet ten minste 1.2 m zijn;
het hoo~teverschil tussen de bovenzijde van een ventilatie-opening in het hoofdkanaal en de boven
zijde van de onmiddellijk daarboven gelegen uitmonding van een nevenkanaal in het hoofdkanaal .
moet ten minste 1.2 m zijn;
er mag niet meer dan een ruimte op een kanaal of een nevenkanaal worden aangesloten;
een nevenkanaal mag over een lengte van niet meer dan een meter meer dan 30° van de verticaal
afwijken;
keukens magen niet zijn aangesloten ap een gecombineerd kanaal waarop tevens andere ruimten
dan keukens zijn aangesloten.

Indien een ven'tilatiekanaal mede als gasatvoerkanaal wordt gebruikt. moet zowel aan de eisen van een
gasatvoerkanaal volgens NEN 1078 als aan de eisen voor een ventilatiekanaal worden voldaan.

.. •I
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1 Onderwerp

Deze praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen op welke wijze kan worden voldaan aan de eisen voor de lucht
verversing van woongebouwen die gesteld zijn in NEN 1087.

2 Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op woongebouwen, alsmede op elk gedeelte van een gebouw dat, hoe
wei geen zelfstandige woning zijnde, bestemd is om als zodanig te worden bewoond.

Opmerking •
Deze richtlijn is dus zowel van toepassing op afzonderlijke woningen (b.v. aengezinshuizen, etagewonin·
gen, dienstwoningen) als op wooneenheden in bijzondere woongebouwen zoals b.v. in verzorgingstehuizen
voor bejaarden.
Bovendien kan de richtlijn van toepassing worden verklaard op ruimten van logiesgebouwen (hotels, loge
menten, nachtasvls, vakantie· en conferentie·oorden e.d.), voorzover deze ruimten overeenkomen met verge
lijkbare ruimten in woningen.

3 Natuurlijke ventilatie

3.1 A I gem e e n

De tot heden doorgaans gevolgde methode. het aanbrengen van een aantal verticale ventilatiekanalen
en beweegbare gevelelemenren, voldoet slechts in beperkte mate. omdat:
a. de verplaatste hoeveelheden lucht niet constant zijn;
b. de afgevoerde lucht van aan ruimte soms als toevoerlucht van een of meer andere ruimten dient.

hetgeen slechts beperkt aanvaardbaar is. .

D~ze ventilatie. zonder het gebruik maken van mechanische krachten, wordt aangeduid als natuurlijke
ventilatie.
Incidenteel toegepaste raamventilatoren. wasemkanaalventilatoren, afzuigkappen e.d. kunnen wei
plaatselijke verbetering van natuurlijke ventilatie geven, doch bestempelen het ventilatiesysteem nog
niet tot een mechanisch ventilatiesysteem. Bij dergelijke ventilatiesystemen kunnen de volumestromen
door de kanalen voor natuurlijke ventilatie aanzienlijk geringer worden en er kan zelfs terugstroming
plaatsvinden.
Natuurlijke ventilatie kan bij kleine bouwhoogten voldoende worden geacht (zie NEN 1087, tabel2), mits
de drijvende krachten. drukverschillen en de plaats en groorte van toe-en afvoeropeningen logisch op
elkaar zijn afgestemd. Horizontale kanalen ter vervanging van verticale kanalen leveren onvoldoende
ventilatie.

3.2 V 0 0 r z i e n i n 9 e n b ij nat u uri ij k eve n til a tie

Een overzicht van de minimale voorzieningen bij natuurlijke ventilatie waarmee aan de eisen van NEN
1087 kan worden voldaan, is in tabel 1 gegeven. Enkele voorbeelden van het ventilatiesysteem A zijn
gegeven in de figuren 5. 6 en 10. .

3.2.1 Suggesties voor verbetering van de voorzieningen bij natuur/ijke venti/atie

De hieronder aangegeven suggesties voor verbetering van de voorziening bij de natuurlijke ventilatie .
hebben geen invloed op de toepassing en de waardering volgens tabel 2 van NEN 1087.

3.2.1.1 Horizontale ventilatiekanalen

Een verbeterihg van de natuurlijke ventilatie kan worden verkregen door, behalve goed geconstrueerde
verticale ventilatiekanalen en regelbare openingen in de gevels, horizontale kanalen aan te brengen die
de ruimten rechtstreeks met een tweede gevel in verbinding brengen, of (voor inpandige vertrekken)
met een gevel. • '.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met mogelijke condensatie op het kanaal in de winter.

3.2.1.2 Extra vertica/e ventilatiekanalen

Een verbetering van de natuurlijke ventilatie kan eveneens worden verkregen door de hal en/of de ka
mer(s) ill verbinding te brengen met een verticaal ventilatiekanaal.

3.2.1.3 Ventilatie-openingen in binnendeuren, kozijnen en binnenwanden

Door het aanbrengen van ventilatie-openingen, al of niet voorzien van roosters. in binnendeuren, kozij
nen of binnenwanden kan de natuurlijke ventilatie worden verbeterd. Hierbij moet men rekening houden
met de eisen voor geluidwering binnen de woning, in het bijzonder bij wanden tussen kamers.

3.3 Con s t rue tie v e u i t v 0 e r i n g van d e v 0 0 r z i e n i n 9 e n b ij nat u uri ij k e
ventjlat~e

3.3.1 Plaats van de ventilatie-openingen in de gevels en daken van kamers en keukens

Indien 'een ruimte aan twee tegenover elkaar staande gevels grenst, dient in elk van de beide ge~els
ten minste de helh van 'de voor die ruimte vereiste netto doorlaat van de ventilatie-openingen te zijn
aangebracht.



Tabel1 - Voorzieningen (+) bij natuurlijke ventilatie
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voorzieningen om aan de eisen te voldoen

ruimte regelbare ventila- aansluiting op ver niet afsluitbare niet afsluitbare
tieopeningen in ticale ventilatieka- ventilatie-openin- ventilatie-openin-
de buitengevel of nalen met natuur· gen voor lowel gen in binnendeu-
in het dak lijke afzuiging toe- als aNoer in ren, kozijnen

de buitengevel of en/of binnenwan·
in het dak denvoor:

toevoer aNoer

hoofdwoonkamer +

overige kamers +

keuken') + +

badruimte + +2)

was- en/of droogruimte + +2)

we + +2)

hal of gang

bergkast, bergruimte, bergplaats, of + +
kelder of zolder met een vloerop-
pervlak ~ 1,5 m2 en met een of + +
hoagte grater dan 2 m

of + -

gasmeterkast + +

gemeenschappelijk trappehuis +

gemeenschappelijke gang +

verzamelruimte met inworpope-
voor huisvuil met ning uitsluitend + +vuilstortkoker bereikbaar via de

buitenlucht3)

overige gevallen mechanische ventilatie

verzamelruimte uitsluitend bereik-
voor huisvuil zon- baar via de buiten- + +
der vuilstortkoker lucht

bereikbaarvanuit mechanische ventilatie
het woongebouw

liftkooi + +

') Open verbindingen van keuken met andere ruimten kunnen op de ventilatie van een woning een nadelige invloed hebben.
Ofschoon de totale hoeveelheid ventilatielucht niet minder zal zijn dan bij woningen zander open verbindingen (waarschijn
Iijk lelfs meer) komen verdeling en richting van de ventilatielucht hier in het geding.
Ten gevolge van eeh open verbinding in een woning kan bij natuurlijke ventilatie:

qe druk in de waning lodanig worden verlaagd dat het beschikbare drukverschi' over de ventilatiekanalen van keuken,
badruimte en we te klein wordt am de door deze kanalen nominaal vereiste transporten te bewerkstelligen;
bij produktie van bepaalde stoffen, verspreiding van deze stoffen door de woning optreden, ~etgeenb.v. bij etensgeuren
niet gewenst is. '. •

Opmerking
Door aileen de keuken mechanisch af te zuigen (wasemkap e.d.) kunnen de volumestromen door de kanalen voor
natuurlijke ventilatie van badruimte en we aanzienlijk geringer worden en er kan zelfs terugstroming plaatsvin
den. Bij gesloten keukens (of andere ruimten) treedt dit verschijnsel in geringere mate op dan bij open keukens.
Daar ,het in het geval van de open keuken noodzakelijk is, vanwege de geurverspreiding, mechanisch grotere
hoeveelheden lucht af te zuigen, is in de norm als eis opgenomen in dergelijke gevaUen ten minste een me!;ha
nisch ventilatiesysteem toe te passen.
De plaats van de afzuigopening of het rooster moet in een ruimte waarin wordt gekookt doeltreffend ten opzichte
van de kookplaats worden aangebracht.
Het aanbrengen van een dampdrempel aan het plafond, op het scheidingsvlak tussen kookruimte en de andere
ruimte(nl. van 300 mm is aan te bevelen omdat dit de geurverspreiding in belangrijke mate beperkt.

2) Deze openingen mogen afsluitbaar zijn tenzij in NEN 1078 andere eisen worden gesteld.
Spleten aan de onder- of bovenzijde van de binnendeur kunnen ook a/s toevoeropening worden beschouwd.

I) Wanneer met natulJrlijke ventilatie kan worden volstaan is het uitgangspunt daarbij dat de totale oppervlakte van de.kieren
van de inwerpopeningen klein is ten opzichte van de oppervlakte van de doorsnede van de vuilstonkoker en van de ultmon
ding hiervan bovendaks.
De minimale luchtsnelheid in de kieren is hierbij te stellen op 0,5 mis,, '
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aardgas berekening
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berekening van hoeveelheid waterdamp die vrijkomt bij
verbranding van aardgas.

1 m3 aardgas 1,6839 m3
H2 °

I

bestaande uit 1 in het gas meegeleverde
waterdamp

2 bij de verbranding
uit methaan ontstane
H20 en CO2

Volumnieke massa waterd~mp (H20) bij 101,325 Kpa
en 0 ·C = 0,833 kg/m

-- 1,6839 x 0,833 = 1,4027 kg H
2

0
, ,

nominale belasting 9,752 KW -- 1
'3
m aardgas.'

fornuis 13 KW 1,33 3 gas/uur+ m

13 KW 1,33 3 gas/uurgeyser + m

stel totaal 2,5 m3 gas/uurmax +
waterdamp 2,5 x 1400 = 3500 gr/uur

= 3,5 kg/uur

.
"

(met dank aan R. Bergmans)
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BIJLAGE 8

beschouwing van de doucheruimte
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1. INLEIDING

Een van de mogelijke vochtleverantiers van de woning zou het
douchevocht kunnen zijn. De hypothese is dan dat het vocht
wat er tijdens het dochen in de doch~ruimte komt zich
ophoopt in de wand en dat deze wand zo nat wordt dat ze als
vochtbron voor de woning gaat fungeren. Met andere woorden
de wand neemt vocht op aan de doche-kant en staat vocht af
aan de woningzijde.
Om deze hypothese te toetsen is er een model opgesteld.
Vanuit dit model is nagegaan of de hoeveelheid vocht die,
ten gevolge van het douchen, in de pleisterlaag van de
douchecel wordt opgeslagen groot is,of deze toeneemt
gedurende de winter en of deze opdroogt tijdens de zomer.

2. METING

Gedurende de week van 29 april tot 6 mei 1987 heeft er in de
woning een thermohygrograaf gestaan. Het resultaat is weergegeven
in figuur 1. Zoals in figuur 2 ook nog eens schematisch is
weergegeven, zijn er in de loop van de week acht douchebeurten
duidelijk zichtbaar: de relatieve vochtigheid loopt dan in korte
tijd sterk op tot ca.80 %. De tijdsperiode die verstrijkt voordat
de vochtigheid weer gedaald is tot de oorspronkelijke waarde
varieert nogal in grootte voor de verschillende douchebeurten. In
figuur 1 is verder nog een tijdelijke temperatuurstijging
zichtbaar (ca. 3°e) waarvan de piek steeds ca. een half uur na de
stijging van de dampspanning ligt. Zie figuur 3.
N. B. Bij deze kleine variaties moet steeds rekening gehouden
worden met de onnauwkeurigheid en de eventuele traagheid van de
apparatuur.
In figuur 4 zijn de dampdrukken in de douchecel (gemeten) en
buiten (KNMI gegevens) weergegeven. Wanner we deze figuur
vergelijken met figuur 1 blijkt een lange tijd tussen de maximale
vochtigheid en herstel tot de oorspronkelijke vochtigheid niet
samen te vallen met een gering dampdrukverschil binnen - buiten
(douchebeurt zondagavond en herstel in de nacht van zondag op
maandag). De mate van ventileren is hier waarschijnlijk een
belangrijke factor. Toch is in het opgestelde model uitgegaan van
een constante (goede) ventilatie.
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3. RET MODEL

3.1 Gemidde1de douche-curve

In figuur 5 zijn aIle douchebeurten weergegeven. Om tot een zg.
"gemiddelde douchecurve" te komen zijn uit deze figuur een aantal
gemiddelde waarden bepaald.

dag aantal It * Ap Itotale 16p(kg/ms L
) Itijdstip

douche- I Itijd I piek-oorspr·lpiek (s)na I
beurten I (kg/ms) I (h) I niveau \begin douchenl

1
wo 29-41 2 \5812560 2.3 1 884 I 0 1

I 15964480 3.8 I 872 I 1800 1
do 30-41 1 16195780 2.3 I 1239 I 2520 I
vr 1-5 I 1 15204260 4.5 I 939 1 2700 I
za 2-5 I 0 1 1 1 I \

zo 3-5 I 3 I (1603800) I (2.2) I (405 ) I (1800)*)/1/ I
I 15594400 I 4.0 I 777 I 0 I
I I (14595120 I (10.2) I 904 I 3600 /2/ 1

\ma 4-5 \ 0 I I I I I
Idi 5-5 I 1 14633200 I 3.0 I 910 I 2520 I
i 1
I I I 1 I \
11 gemiddelde 15567447 I 3.3 I 932 I 1880 1
1 douchebeurt I I I I I

*) De getaIIen tussen haakjes zijn niet meegerekend t.b.v. het
gemiddelde vanwege /1/ de zeer geringe vochttoename en /2/ het
extreem Iangzame herstel van het dampdrukniveau, waarschijnlijk
door slechte ventilatie.

tabe1 1. Getallen t. b. v . berekening van de gemiddelde
douchecurve.

Wanneer van de acht geregistreerde douchebeurten in zes dagen het
rekenkundig gemiddelde van de tijdsduren van verhoogde
vochtigheid wordt berekend bIijkt de vochtigheid per douchebeurt
gemiddeld 3.3 uur verhoogd te zijn.
Het piekniveau van de dampspanning Iigt gemiddeld op 1880 sec na
het begin van het douchen (=1/2 uur) op 932 kg/ms boven het
oorspronkelijke niveau (voor het douchen).
De relatieve vochtigheid op het piekniveau is 80 %.
Gemiddeld komt er per douchebeurt bij de huidige ventilatie,
5567447 kg/ms vocht in de ruimte.(t * p tijdens douchen)
(zie figuur 6.)

3.2 Uitgangspunten voor het model

Met behulp van deze gegevens is een model opgesteld waarbij
uitgegaan is van onderstaande uitgangspunten c.q. aannames:

-1- De ventilatie vindt steeds op dezelfde manier plaats,
zodat de volumestroom aIleen nog van het drukverschil
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binnen-buiten afhangt.
V = v/t = e * \lap'
vIC = t * ~6.pi

-2- De ventilatie heeft pas invloed op het verloop van de
dampspanning vanaf het moment dat de dampspanning
maximaal is.

De tij dsperiode waarbinnen ventilatie invloed heeft
is dan gemiddeld 3.3 - 0.5 = 2.8 uur.

Een (t*6.p) gemiddeld van 5567447 kg/ms geeft bij een gemiddelde
tijdsduur van 3.3 uur (=11880 sec) een AP gem. van 5567447/11880
= 469 kg/ms .

v/e = ~469i * 2.8 * 3600 = 218297 kg/ms
Stel: VIC constant = 218300 kg/ms
dan geldt steeds vanaf de piek: t= V I (e*(Ap) = 218300 I rAp'

-3- De piek in het dampspanningsverloop ligt op een half
uur na het begin van de vochtigheidstoename, bij een
relatieve vochtigheid van 80% (bij de verhoogde
temperatuur) .

-4- Het verloop van de dampdruk is recht evenredig met de
tijd. Dit is in werkelijkheid zeker niet het geval, maar uit
de meetresultaten blijkt dat het een redelijke aanname is.

-5- De maanden januari en jUli worden als representatief
genomen voor het gehele j aar met de volgende temperaturen
(maandgemiddelden Nederland lit.1; bijlage 1):

januari : Te = 1.7°e
Ti normaal = 10°C

Toi = 17.4°e
22°C

jUli

Bij ongeisoleerde spouwmuur is
Toi = 7.6°e

Ti tijdens douchen = 18°C
Te = 17.0 o e
Ti normaal = 17.5°e
Ti tijdens douchen =

Figuur 6 toont het model dat ontstaan is uit de voorgaande
gemiddelde curve en dat uitgangspunten.



4. Berekeninq hoeveelheid opqeslaqen vocht

Voor de maanden januari en jUli is in dit hoofdstuk de opgeslagen
en de gedroogde hoeveelheid vocht in de (initieel droge)
pleisterlaag berekend.

4.1. Januari

4.1.1. Uitgangswaarden

Tijdens het douchen Ti = 18°C } <to
Na een half uur: RV = 80% pi = 1650 kg/ms
Buiten: Te = 1.7°C Pe = 635 kg/ms (zie bijlage)

~- I .... lOOe:

RV. so"l,

pi • bl'l Ic."l (IIY\'"

4.1.2. Processen die plaatsvinden

Tijdsduur douchen: t = 218300/f.61)
P gemiddeld =[614 + 1/3*(1650-614)]- 635

t = 12128 sec = 3.4 uur
+ 0.5 (tot 80%)

totaaltijd = 3.9 uur
gedurende deel til van t is pi>Poi:
til =[3.9*(1650-1043)] / (1650-614) = 2.3 uur

Hoeveelheid oppervlakte condensatie: q = B * (Pi-Poi)
q = 22*10-9 * (1650-1043) = O. 000013354 kg/m~ s
in 2.3 uur(l douchebeurt): q = 0.10899 kg/m1 z 0.110 kg/m

Hoeveelheid mogelijke absorptie: m = A * ft (lit.1)
A-pleisterlaag = 2-4 kg/m~h0.'5 (lit.2)
A = 2 » m = 2*~ = 3.03 kg/m~
daar 3.03 > 0.110 is de condensatie-hoeveelheid maatgevend
voor de hoeveelheid geabsorbeerd vocht in de pleisterlaag.
Als we aannemen dat de hoeveelheid vocht zich verspreidt
over de 0.015 mm dikke pleisterlaag krij gt deze door de
absorptie een vochtgehalte (0) van 0.110 / (0.015*1700) =
0.0043.
N. B. epleisterlaag is 1700 kg/m~

Droging(na herstel tot oorspronkelijk dampspanningsniveau):
bij Ti=10°C pi=614 kg/ms1

Toi=7.6°C Poi max =1043 kg/ms'
q = (Ps - Pi)/ Zd = (1043-614)/840*10 = 0.00000051 kg/m~s

in 20 uur: q = 0.03677 kg/m1

4.1.3 Feitelijke vochttoestand pleisterlaag



* Het vochtgehalte(0) van de initieel droge pleisterlaag zal
eerst stijgen tot het evenwichtsvochtgehalte(0e).
0e van het pleisterwerk is afhankelijk van de relatieve
vochtigheid (RV). RV 50% » 0e=0.0133

70% » 0e=0.0233
80% » 0e=0.03 (lit. )

Wintersituatie RV=50%
0e wordt bij 0.110 (kg/m ) absorptie per douchebeurt bereikt
na x douchebeurten: 0e = (x*0.110)/(0.015*1700) =0.0133

x = 3.1.
Bij een gemiddelde van een douchebeurt per dag wordt 0e
bereikt na ca. 3 dagen.

* Vanaf dat moment kan er zowel absoptie als droging
plaatsvinden.
Vochttoename per dag = absorptie -droging
Droging: q = (Poi-Pi)/(Zx + l/Bt= (1043-614)/(420*10 +22*10 9 )=0.000000019 kg/m~s

stel x gem. 1/2*d: Zd = 840*ld
Zx = 420*10'
B = 22*10-9

per 20 uur q = 0.0013777 (kg/m~)

Vochttoename per dag: 0.110 - 0.001378 = 0.108622 kg/m~

- 0.110 kg/m"
Tijdsduur totdat het kritisch vochtgehalte(0k=0.25) bereikt
is: (0.25*0.015*1700) / 0.1086 = 6.516 kg/m~ = 6.5 kg/m~.

* Vanaf het moment dat 0k bereikt is vindt er droging plaats
volgens:
q = B*(Poi-Pi) = 22*101 *(1043-614) = 0.000009438 kg/m 4 s.
in 20 uur: 0.6795 kg/m~.

De vochttoename per dag is dan: 0.110 - 0.6795 < O!!
Daar de droging groter is dan de hoeveelheid absorptie zal
er netto gezieg droging plaatsvinden wanneer 0 boven 0k
komt. Dit zal echter niet voorkomen.

4.1.4 Conclusie

Gedurende de winter komt het vochtgehalte van de
pleisterlaag tot het kritisch vochtgehalte en blijft dan
constant. Er is dan ca. 6.5 kg/m2 vocht in de pleisterlaag
opgeslagen.

4.2 Ju1i

4.2.1.Uitgangswaarden

Tijdens douchen Ti=22°C
Na een half uur: RV = 80%
Buiten: Te=17.0·C

__ -1- _ - __ ..
"t.-iot

. - Toi = 111 l.("c..

+

Pi=2111 kg/mJ-+
Pe=1527 kg/ms

Ti =1,. ,'5' C ltV ='fOOt.

pi = 1',;'1'3 I~frn~'"



Tijd oppervlakte condensatie:
p = [1399 + 1/3*(2114-1399)] -1527 = 110 kg/ms~

tijd na piek: t = V / c* fA p' = 218300/ n10' = 20814 (s)
= 5.8 uur

totale tijd t =5.8 + 0.5 = 6.3 uur
Tijd gedurende welke er oppervlaktecondensatie plaatsvindt:
t* = [(2114-1986)*6.3J / (2114-1399) =1.13 uur

Hoeveelheid oppervlakte condensatie: q = B * (Pi-Po)
= 22*10-' * (2114-1986) = 0.000002816 kg/m" s
in 1.13 uur: 0.0114 (kg/mL

) gecondenseerd vocht.

Absorptie: m = A*ft = 2*~ = 1.14 kg/m~
1.14 is groter dan 0.0114, dus de hoeveelheid gecondeseerd
vocht is maatgevend voor de mogelijk te absorberen
hoeveelheid.

4.2.3. Feitelijke toestand pleisterlaag

* In het gebied tussen 0e en 0k is de hoeveelheid te
absorberen vocht groter dan de maximale droging (0.0114
kg/m'>- in 1.13 uur resp. O. 001885 kg/m~ in 20 uur). Dit
betekend dat ook gedurende de zomer de pleisterlaag een
vochtgehalte 0k zal hebben.
* boven 0k is ook in de zomer de mogelijke droging groter
dan de maximale absorptie, zodat het vochtgehalte niet boven
0k zal komen.



5.Conclusie

De pleisterlaag van de douchecel zal het gehele jaar een
vochtgehalte 0k (0.25) hebben. Dit komt overeen met 6.5 kg vocht
per m:. Hierboven zal het vochtgehalte niet komen omdat er dan
zowel 's winters als zomers droging optreedt.
Er vindt dus boven de genoemde 6.5 kg/m~ geen verdere accumulatie
van vocht in de pleisterlaag plaats.
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