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Voorwoord

Dit verslag beschrijft mijn afstudeerproject van de studie Bouwkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Mijn stage aan de Katholieke Universiteit Leuven was een goede
voorbereiding voor dit werk. Het was in Leuven waar ik voor het eerst in contact kwam
met John Grunewald en zijn simulatie programma DIM (later omgedoopt tot Delphin).
Tijdens deze stage heb ik onder begeleiding van Jan Carmeliet onderzoek verricht naar
het effect van hydrofoberen op het vochttransport in baksteen. Hierbij lag de nadruk op
de vergelijking tussen metingen en simulaties.

Deze stage in Leuven bleek een ideale basis te zijn voor een afstudeerproject. Binnen de
‘monumentenwereld’ is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
vochttransport in metselwerk. Aangezien vocht bekend staat als een belangrijke
voorwaarde voor degradatie van metselwerk is het van groot belang dit transport te
doorgronden. Gelet op de tijdsinspanning heb ik mij moeten beperken tot het in verband
brengen van vochtverdeling en vochtbron.

Op een beperkte schaal heb ik een aantal metingen verricht. Bij de gravimetrische
metingen kreeg ik daarbij ondersteuning van Harry Smulders. Bij de NMR metingen
stelde ik de hulp van Leo Pel op prijs.

Omdat een afstudeerproject binnen een beperkte tijd moet worden afgerond, en er voor de
simulaties een grote hoeveelheid invoer nodig was, moest ik op zoek naar externe
informatie bronnen. De dissertatie van Harold Brocken beantwoorde veel van mijn
vragen, als ik vervolgens nog informatie nodig had kon ik per e-mail effectief met hem
communiceren.

Gedurende mijn onderzoek werd ik begeleid door mijn afstudeercommissie: Nico
Hendriks, Henk Schellen, Wim van der Spoel en Jos van Schijndel. De kritische vragen
hebben de kwaliteit van mijn scriptie verbeterd. In het bijzonder wil ik mijn
hoofdbegeleider Henk Schellen bedanken voor de praktijkkennis die hij inbracht.

Mijn ouders en mijn twee zussen wil ik bedanken voor alle steun. Als laatste wil ik
Marijke bedanken. Zij staat altijd voor mij klaar, ook in drukke tijden.

Tom ter Bekke, 16 mei 2001.
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Samenvatting

Een veel voorkomend probleem bij het restaureren van gebouwen is de degradatie van
massief metselwerk. Met massief metselwerk wordt in dit onderzoek bedoeld: zonder
spouw en minstens anderhalve steen dik. De schade aan de wanden manifesteert zich
onder meer als afbrokkeling van de stenen en de mortel.

Belangrijke vormen van degradatie zijn: zoutuitbloei, schimmelvorming en algengroei
[LUT98]. Ze komen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de wand voor. Aan
de buitenkant van de wand kan ook vorstschade optreden. De degradatie mechanismen
hebben met elkaar gemeen dat ze voor een groot gedeelte berusten op vochttransport.

Er is nog weinig bekend over de relatie tussen vochtbron en de bijbehorende
vochtverdeling. Dit heeft een praktische oorzaak. De verdeling van vocht over de
doorsnede van een massieve wand is vrijwel alleen destructief te meten. Dit is in het
geval van een monument vaak niet mogelijk. Ook bij laboratoriummetingen geldt dit
praktische probleem: een nauwkeurige verdeling van vocht over de wand kan wederom
alleen destructief worden vastgesteld, dit kan maar één keer. Een methode om het
vochttransport in een wand te volgen ontbreekt.

Op een kleiner schaalniveau is dit probleem te omzeilen. Met een kleiner schaalniveau
wordt hier bedoeld: proefstukken ter grootte van een baksteen. Er is met NMR (Nuclear
Magnetic Resonance) onderzoek gedaan naar vochttransport in poreuze materialen. Uit
de meetgegevens worden materiaaleigenschappen bepaald, waarmee het transport in
baksteen en mortel goed wordt beschreven [PEL95].

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: wat is het verband tussen de verschillende
vochtbronnen en bijbehorende vochtverdeling in massief metselwerk?

Na de verschillende degradatie mechanismen en het gekoppeld warmte- en vochttransport
in harde poreuze materialen te hebben bestudeerd, is er gewerkt met het computermodel
Delphin [GRU99]. De invoer voor het model (materiaaleigenschappen, randvoorwaarden
en klimaatgegevens) is afkomstig uit de literatuur, ontbrekende gegevens zijn gemeten.
Het model levert de vochtverdelingen in een wand bij verschillende vochtbronnen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de overgang tussen de mortel en de baksteen bepalend
is voor het vochttransport in metselwerk. Vervanging van de mortelvoeg door een
weerstand voor vochttransport levert resultaten die overeen komen met de metingen
[BRO98]. Deze weerstand verschilt voor een situatie waarin het materiaal droogt of
absorbeert.

Bij bepaling van de twee dimensionale vochtverdelingen in de wand is de mortelvoeg
vervangen door een weerstand. Uitgaande van verschillende vochtbronnen levert dat de
volgende resultaten:
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• Bij optrekkend vocht zuigt de fundering grondwater op. De stijghoogte van het vocht
wordt bepaald door de snelheid van droging aan de oppervlakken van de wand. Voor
een tweesteens wand kan het vochtfront tot een meter stijgen, voor een halfsteens
wand tot een halve meter. Wisselingen in het buitenklimaat zijn van invloed op de
vochtverdeling in de wand. Deze wisselingen zijn het grootst aan de buitenkant van
de wand.

• Bij slagregen op een wand zal zelfs bij extreme belasting het vochtfront niet de eerste
verticale voeg passeren. De eigenschappen van de steen zijn bepalend voor de mate
waarin de wand verzadigd raakt. Dit kan uiteenlopen van geheel tot minder dan half
verzadigd. Na de regenbui verloopt droging van de wand traag (meerdere dagen),
naast droging vindt er vereffening over de wand plaats.

• De poriënverdeling bepaalt de invloed van de relatieve vochtigheid op het
vochtgedrag van een materiaal. Voor baksteen is deze invloed verwaarloosbaar. De
samenstelling van de mortel bepaalt de poriënverdeling, en daarmee het vochtgedrag
van de mortel. De relatieve vochtigheid kan de mortel verzadigen tot een vijfde van
het maximale vochtgehalte.

Voor de belangrijkste degradaties waaraan metselwerk is blootgesteld, betekent dit:

• Bij vorstschade is de afbrokkeling van stukken steen de belangrijkste vorm van
schade. Bij een verzadigingsgraad van de steen hoger dan 75% van het capillair
vochtgehalte is er kans op vorstschade bij bevriezing. Voor optrekkend vocht zal dit
alleen bij de onderste stenen het geval zijn.

• Zoutschade kenmerkt zich door afbrokkeling van steen en vochtige plekken aan het
wandoppervlak. Zouten in een wand verstoren de vochtverdeling in een wand. Zouten
vertonen een sterk hygroscopisch gedrag, onder invloed van de relatieve vochtigheid
kunnen er vochtige plekken op de wand ontstaan. Zoutconcentraties ontstaan op de
plaatsen waar droging plaatsvindt. Afhankelijk van de stijghoogte van het vochtfront
zullen zouten kunnen worden getransporteerd. De aanwezigheid van
uitgekristalliseerde zouten vergemakkelijkt het vochttransport, hierdoor zal het
vochtfront in het metselwerk verder kunnen stijgen.
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Summary

One of the main problems during the restoration of buildings is the degradation of
massive masonry. In this research massive masonry means: at least one and a half stone
thick and no cavity. The damage occurs as erosion of brick and mortar.

Important forms of degradation are salt crystallisation, fungi and algae [LUT98]. These
degradations appear on the inside as well as on the outside of the wall. On the outside of
the wall also frost damage occurs. All these forms of degradation share the relation with
moisture transport.

Little is known about the relationship between the moisture source and the moisture
distribution in masonry. This has a practical reason. The distribution of moisture in a wall
can only be determined destructively, this means only once. There is no method know the
moisture in the wall.

On a more detailed level this problem can be overcome. A more detailed level means:
samples with the size of a brick. There has been research concerning the moisture
transport in porous materials with NMR (Nuclear Magnetic Resonance). From the data
material properties were determined, which describe the moisture transport accurately
[PEL95].

For this final work the main objective was to determine the relationship between the
moisture source and the moisture distribution in masonry.

After studying the different degradation mechanisms and moisture and heat transport in
porous materials, simulations were carried out using the simulation tool Delphin
[GRU99]. The input for this model (material properties, boundary conditions and climatic
data) has been collected from literature, missing data have been measured. The
simulation tool generates the moisture distribution in a wall with different moisture
sources.

Research shows that the boundary conditions between brick and mortar determines the
moisture transport in masonry. Replacing the mortar with a resistance for moisture
transport yields results, which resemble the measurements [BRO98]. This resistance
differs for absorption and drying.

In the simulation tool a resistance has replaced the mortar layer. The two dimensional
simulations gave the following results:

• Rising damp occurs when the foundation sucks up water from the ground. The height,
which the moisture front can reach, is determined by the drying rate on both sides of
the wall. For a wall, which is two bricks thick the moisture front can rise up to one
meter, for a half brick wall the moisture can rise up to half a meter. The outdoor
climate has an impact on the moisture distribution in the wall. The largest impact
occurs on the outside of the wall.
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• Driving rain will (even in extreme cases) not lead to a moisture front, which can pass
the first vertical mortar layer. De material properties of the brick determine the
saturation level of the wall. The results using different material properties differ from
capillary saturation across the first stone to less than half of capillary saturation. After
a rainy period the drying is a slow process (several days). Aside from the drying, the
differences in moisture content will smooth out across the entire wall.

• The pores size distribution determines the influence of the relative humidity on the
moisture behaviour of a material. For brick this influence is negligible. The mix
determines the pore size distribution of the mortar. The mortar can be saturated up to
one fifth of the total capillary saturation.

This means for the two most important degradations of masonry:

• Frost damage occurs as erosion of brick. Saturation of brick higher than 75% of the
capillary moisture content in combination with frost gives a chance on frost damage.
For rising damp this means that only the lower stones will be effected.

• Salt damage occurs as erosion and wet spots on the surface of a wall. Salts disturb the
moisture distribution in a wall. Salts show a strong hygroscopic behaviour, the
relative humidity can cause wet spots on the surface. Concentrations of salts occur at
places where drying occurs. Dependent on the height of the moisture front the salts
will be transported. Salts will facilitate the moisture transport, then the moisture front
will be able to rise higher.
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1 Inleiding

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg houdt zich bezig met het instandhouden van
monumenten. Een veel voorkomend probleem daarbij is de degradatie van massief
metselwerk. Met massief metselwerk wordt in dit verband bedoeld: zonder spouw en
minstens anderhalve steen dik. De schade aan de wanden manifesteert zich onder meer
als afbrokkeling van de stenen en de mortel.

Er zijn verschillende degradaties te onderscheiden. De degradatie mechanismen hebben
met elkaar gemeen dat ze voor een groot gedeelte berusten op vochttransport. Belangrijke
vormen van degradatie zijn: zoutuitbloei, schimmelvorming en algengroei [LUT98]. Ze
komen zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de wand voor. Aan de buitenkant
van de wand kan ook vorstschade optreden.

Verdere degradatieprocessen worden tegen gegaan door te restaureren. Om de juiste
wijze van restaureren te kiezen wordt in de praktijk eerst de verdeling van vocht over de
wand vastgesteld met behulp van boormonsters. Op verschillende hoogten en diepten van
de wand worden stukken steen uitgeboord (of gehakt) en gewogen. Vervolgens worden
de stukken gedroogd en weer gewogen, waarna bekend is hoeveel vocht de steen
oorspronkelijk bevatte. Met verschillende metingen is op deze wijze een vochtprofiel vast
te stellen. Een hoog vochtgehalte gedurende langere tijd geeft een eerste verklaring voor
de opgetreden degradatie [DHV89]. Hiermee is nog niet de vochtbron met zekerheid
vastgesteld. Alleen bij het vaststellen en vervolgens uitschakelen van de bron is een
restauratie zinvol.

Figuur 1.1: Doorsnede over een metselwerk wand en fundering met verschillende vochtbronnen.

Er is nog weinig bekend over de relatie tussen vochtbron en de bijbehorende
vochtverdeling. Dit heeft een praktische oorzaak. De verdeling van vocht over de
doorsnede van een massieve wand is vrijwel alleen destructief te meten. Dit is in het
geval van een monument vaak niet mogelijk. Ook bij laboratoriummetingen geldt dit
praktische probleem: een nauwkeurige verdeling van vocht over de wand kan wederom
alleen destructief worden vastgesteld, dit kan maar één keer. Een methode om het
vochttransport in een wand te volgen ontbreekt.
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Op een kleiner schaalniveau is dit probleem te omzeilen. Met een kleiner schaalniveau
wordt hier bedoeld: proefstukken ter grootte van een baksteen. Er is onderzoek gedaan
naar vochttransport in poreuze materialen, bijvoorbeeld met NMR (Nuclear Magnetic
Resonance). Uit de meetgegevens worden materiaaleigenschappen bepaald, waarmee het
transport in baksteen en mortel goed wordt beschreven [PEL95].
De beschrijving van het vochttransport op de overgang tussen twee materialen, zoals
mortel en baksteen, is een probleem waarbij nog onduidelijkheden bestaan. Dit heeft te
maken met eigenschappen van de mortel die afhankelijk zijn van de samenstelling ervan
en van de gebruikte baksteen. Daarnaast is de aansluiting van de poriën van beide
materialen onduidelijk. Vervanging van de mortellaag door een weerstand levert een
beschrijving op die overeenkomt met de metingen [BRO98].

Zijn nu de randvoorwaarden en de materiaaleigenschappen gegeven dan is met behulp
van een computermodel een gediscretiseerde benadering te maken van de
tijdsafhankelijke vochtverdelingen in een wand.

De probleemstelling van het afstudeerproject beschreven in dit verslag luidt:

• Wat is het verband tussen de verschillende vochtbronnen en de vochtverdeling in
massief metselwerk?

De vochtverdelingen worden bepaald met behulp van een computermodel. Deze
vochtverdelingen worden vergeleken met praktijkmetingen.

Hierbij worden als specifieke doelstellingen gebruikt:

• Het bepalen van de voorwaarden voor de verschillende degradaties.
• Het beschrijven van warmte- en vochttransport in poreuze materialen.
• Het zoeken van de benodigde materiaalgegevens in de literatuur en het meten van

ontbrekende gegevens.
• Het beschrijven van het gebruikte computermodel.
• Het bepalen van de vochtverdeling bij verschillende vochtbronnen m.b.v. een

computermodel.
• Het vergelijken van de resultaten uit de simulaties met praktijkmetingen.

De opbouw van het verslag is als volgt:

Na deze inleiding worden in het tweede hoofdstuk de verschillende degradaties van
metselwerk behandeld. Hoofdstuk drie geeft een overzicht van de theorie van warmte- en
vochttransport in poreuze materialen. Daarna volgt hoofdstuk vier waarin de metingen en
resultaten worden behandeld. Hoofdstuk vijf behandelt het model waarmee de
verschillende simulaties zijn gedaan. In hoofdstuk zes komt de in- en de uitvoer van de
simulaties aan bod. Tenslotte worden in hoofdstuk zeven de conclusie en aanbevelingen
behandeld.
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2 Degradaties

Poreuze materialen, toegepast in de bouwkunde, hebben te leiden onder verschillende
schademechanismen. Deze schademechanismen (of degradaties) zijn vaak gebaseerd op
het transport van vocht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste mechanismen gebaseerd
op vochttransport toegelicht. Het doel daarbij is om de voorwaarden voor verschillende
degradaties vast te stellen.
Vooral oude monumentale gebouwen vertonen deze degradaties. De oorzaak ligt
enerzijds bij de manier van bouwen, de detaillering en de materiaalkeuze. Anderzijds ligt
de oorzaak bij de lange tijd die moet verstrijken voordat er zichtbare schade optreedt.

Achtereenvolgens zullen vorst- en zoutschade, atmosferische en biologische aantasting
worden behandeld. Per schade wordt gekeken naar het schadebeeld, hoe de schade
ontstaat (het schademechanisme) en welke factoren er invloed op hebben. Bij de
behandeling van de schademechanismen zijn ook de verschillende vocht- en zoutbronnen
van belang. Deze zullen ook kort worden behandeld.

2.1 Vorstschade
De vorstschade die voorkomt bij metselwerk heeft meestal betrekking op de

bakstenen. Een baksteen kan meer water bevatten (hoger capillair vochtgehalte) dan
mortel, hierdoor kan er in de bakstenen een grotere druk ontstaan als het water bevriest:
de kans op schade is groter [DHV89].
De poriënverdeling van mortel hangt onder meer af van de gebruikte stenen. Bij
beproeving van mortel moet een compleet stuk metselwerk worden blootgesteld.

Vorstschade treedt op tijdens ‘schadewinters’. Schadewinters kenmerken zich door
periode van langdurige neerslag, direct gevolgd (~ binnen een dag) door periode van
extreem lage temperatuur (-10°C tot -15°C). Nederlandse voorbeelden zijn de winters
van ’62/’63, ’78/’79 en ’81/’82. Figuur 2.1 geeft een voorbeeld van vorstschade.

Figuur 2.1: vorstschade [FRA98].
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2.1.1 Schadebeeld
Schade aan de stenen manifesteert zich voornamelijk als dunne afschilfering aan het
oppervlak van het materiaal; deze afschilfering is altijd scherfvormig, nooit
poedervormig [ASH90]. Dit proces van afbrokkeling kan plaatsvinden in één winter,
maar kan zich ook uitstrekken over meerdere winters. In eerste instantie zullen er
scheuren in de constructie ontstaan, later gevolgd door afbrokkeling.
Schade aan de voegmortel manifesteert zich als afbrokkeling van hele staafjes. Bij de
metselmortel is de schade het beste te zien aan de lintvoegen. Zo ontstaan er ondermeer
spleten tussen voegmortel en de stenen, waarbij stukken mortel losraken. Ook kunnen er
horizontale scheuren in de metselmortel van de lintvoegen ontstaan [DHV89].

2.1.2 Schademechanismen
Het mechanisme van vorstschade is voor de stenen en de mortel gelijk. Water neemt tot
ongeveer 9% meer ruimte in beslag als het bevriest. Deze uitzetting neemt verder toe met
afnemende temperatuur tot –22°C (zie figuur 2.2). Op deze manier kan een maximale
druk ontstaan van 200 MN/m2 [DHV89]. Dit is voor harde poreuze materialen genoeg om
zichtbare schade aan te richten.

Figuur 2.2: ijsdruk als functie van de temperatuur [ASH90].

Het werk van Everett en Haynes [ASH90] geeft een verklaring voor het verschil in
gevoeligheid voor vorstschade van bakstenen met verschillende poriënverdelingen. Voor
eenzijdige bevriezing wordt de maximale druk bepaald door de afmeting van de grootste
en de kleinste poriën. Er wordt uitgegaan van een nat poreus lichaam, waarin een grote
porie zich bevindt aan de koude kant van het materiaal en een kleine porie aan de warme
kant (zie figuur 2.3).
In de grote porie wordt ijs gevormd, dit gaat door zolang er genoeg ruimte en water
voorhanden is. Als de grote porie gevuld is zal de druk gaan oplopen. Boven een
bepaalde maximale druk, pmax, zal ook in de kleine porie ijs gevormd worden, deze druk
wordt gegeven door:







 −=

Rr
p iw

11
max σ (2.1)
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Hierin is pmax de maximale druk [Pa], σiw de oppervlakte energie tussen ijs en water
[~0,032 J/m2], r de straal van de kleinste porie en R de straal van de grootste porie [m].
Uit dit verband blijkt dat de maximale druk stijgt naarmate r kleiner en R groter wordt.

Dit ‘mini-maxi’ systeem geeft op een grotere schaal een verklaring voor het scherfvormig
afbrokkelen van de baksteen. Als meerdere poriën in hetzelfde vlak dit gedrag vertonen,
dan zal er langs dit vlak afbrokkeling optreden, zeker na meerdere cycli.

Figuur 2.3: eenzijdige bevriezing [ASH90].

In de literatuur [KLU94] is nog een andere verklaring voor vorstschade te vinden. Als
water in een wand bevriest, daarna vanaf het buitenoppervlak ontdooit en vervolgens
weer bevriest raakt er een laag water ingesloten tussen twee lagen ijs. Bevriest dit water
ook dan zal het te weinig ruimte hebben om uit te zetten met als gevolg: spanningen in
het materiaal en vorstschade.

2.1.3 Invloedsfactoren
De belangrijkste parameter van een steen voor vorstschade is de poriënverdeling. Een
verdeling met veel fijne poriën heeft een grotere kans op vorstschade. Op basis van de
gemiddelde poriënstraal wordt er in de literatuur [FRA98] een indeling gemaakt. Ligt de
gemiddelde poriënstraal onder de 0.65 micrometer dan is het materiaal gevoelig voor
vorstschade. Ligt de poriënstraal tussen 0.65 en 1.65 micrometer dan is het niet met
zekerheid te zeggen. Boven de 1.65 micrometer geldt dat een materiaal vorstbestand is.
Een geringe sinteringsgraad (lage baktemperatuur) en de aard van het vormproces zijn
verantwoordelijk voor de gemiddelde poriënstraal. Daarnaast werkt een hoge
verzadigingsgraad in combinatie met een snelle en aanzienlijke vriespuntonderschrijding
bevorderend. Voor de verzadigingsgraad wordt daarbij een percentage van 75% van de
capillaire verzadiging aangehouden.
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Voor de mortel zijn ongunstige verhardingsomstandigheden, de poriënverdeling van de
baksteen en de vorm van de voeg als belangrijkste factoren voor vorstschade aan te
wijzen. Wat betreft de vorm voldoet een platvolle/vlakke voeg het beste.

Fagerlund [FAG80] introduceerde het begrip ‘kritieke verzadigingsgraad’: door
proefstukken met een oplopend vochtgehalte aan een bevriezingscyclus bloot te stellen,
kan worden vastgesteld bij welk vochtgehalte vorstschade ontstaat. De kritieke
verzadigingsgraad is afhankelijk van de manier van bevriezen. Bij het alzijdige bevriezen
van een baksteen blijkt dat een verzadigingsgraad van 65% al voldoende is voor het
optreden van schade. In de praktijk zal een steen echter niet alzijdig bevriezen, en ligt de
kritieke verzadigingsgraad hoger. Naast de manier van bevriezen speelt ook het tempo
waarmee en de temperatuur waarbij bevriezing optreedt een rol en hoelang het water
bevroren blijft. Ook de dikte van het materiaal en de eigenschappen van de
achterliggende constructie zijn van belang.

2.2 Zoutschade
Verschillende stoffen kunnen een rol spelen bij de aantastingsmechanismen die

samen bekend staan als zoutschade. Onder deze stoffen vallen: sulfaten, kalk, carbonaten,
nitraten, chloriden, ijzer- , vanadium-, mangaanzouten en –oxiden. In de praktijk ligt de
verantwoordelijkheid meestal bij de sulfaten.

Figuur 2.4: zoutschade [FRA98].

2.2.1 Schadebeeld
In de meeste gevallen van zoutschade is er sprake van uitbloei van zouten op het
oppervlak door verdamping (efflorence). Naast het ontsierend effect heeft deze schade
geen andere gevolgen voor het metselwerk. Omdat het zout goed oplosbaar is, zal het
vaak onder invloed van regenwater weg spoelen. Dit is niet het geval als er sprake is van
een interne of externe zoutbron (bijvoorbeeld lek- of grondwater).
Schade aan de stenen manifesteert zich meestal als afschilfering aan het oppervlak
(poedervormig of scherfvormig). Schade aan de metselmortel manifesteert zich als
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scheuren in de voegen. Ook doen zich zwellingen voor, de voegen zijn dan vaak bros en
brokkelen af [DHV89].

2.2.2 Schademechanismen
Het los komen van stukken van de steen wordt veroorzaakt door de druk die ontstaat bij
het inwendig kristalliseren van de zouten (cryptoflorence). Kristallisatie van zouten kan
plaats vinden als gevolg van afkoeling of verdamping van het oplosmiddel (in dit geval
water). Achter de afspringende stukken is een witte zoutuitslag zichtbaar. Deze
zoutuitslag wordt meestal bij de eerste regenbui weggespoeld, hierdoor wordt de
zoutschade vaak verward met vorstschade.
Bij mortel treedt de schade primair op als gevolg van een reactie tussen stoffen in de
mortel (calciumsulfaat, chloride) en stoffen uit cement (tri-calciumaluminaat, o.m. in
portlandcement). Bij deze reactie treden aanzienlijke zwellingen op en worden er
spanningen opgebouwd. Met scheuren en afbrokkeling als gevolg.

Vaak treedt zoutschade op in combinatie met vorstschade. Bij vorst zullen de opgeloste
zouten voor het ijsfront worden afgezet. Deze hoge zoutconcentratie zorgt voor een
osmotische druk ten opzichte van het nog niet bevroren materiaal. Hierdoor zal er water
naar het ijsfront stromen met als gevolg toenemende kristallisatiedruk door ijsvorming.
Als dit niet het geval is (bij een te laag vochtgehalte) kristalliseren de zouten uit,
waardoor druk kan ontstaan.

Zout wat aan het oppervlak (eventueel achter een pleisterlaag) van een constructie
achterblijft na verdamping van water zal onder invloed van de relatieve vochtigheid
hygroscopisch gedrag vertonen. Als een gevolg hiervan kunnen er vochtplekken op de
wand ontstaan, wat vaak ten onrechte wordt aangezien voor optrekkend vocht. In tabel
2.1 worden de belangrijkste zouten, voorkomend in metselwerk, gegeven. De kritische
relatieve vochtigheid staat voor de relatieve vochtigheid die optreedt boven water wat
verzadigd is met het betreffende zout.

Tabel 2.1: zouten en bijbehorende kritische relatieve vochtigheid [HEN99].

Zout Oorsprong RVkritisch (%)
MgCl2 6H2O Mortel 33
CaCl2 6H2O Dooizout 31
K2CO3 2H2O Waterglas 43
Ca(NO3) 4H2O Cement, grondwater 54
NaNO3 Grondwater 75
NaCl Dooizout, grondwater 76
Na2SO4 Dooizout, luchtverontr. 82
MgSO4 H2O Mortel, verontreiniging 65
MgSO4 7H2O Mortel, grondwater 90
NaCO3 Grondwater 95
NaCO4 10H2O Dooizout, grondwater 94
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2.2.3 Invloedsfactoren
Naast externe zoutaanvoer bevat het metselwerk zelf al een bepaalde hoeveelheid zouten.
Om deze hoeveelheid te beperken is het gehalte aan oplosbare sulfaten aan banden gelegd
in de baksteennorm. Verder is de mate van vochtbelasting van invloed op het
zouttransport: als het metselwerk droog blijft zal zouttransport geen kans krijgen.

De poriënstructuur van de stenen en van de mortel is op dezelfde manier als bij
vorstschade van invloed op de zoutschade.
Er moet worden opgemerkt dat uit de literatuur [DHV89] blijkt dat mengsels van
verschillende opgeloste zouten een agressiever gedrag kunnen vertonen dan een mengsel
van één opgelost zout.

2.3 Atmosferische aantasting
Hieronder vallen zuur en zacht water en zouten uit de atmosfeer. Met name de

voegmortel heeft hieronder te leiden. De schade die de stenen kunnen ondervinden uit
zich in de vorm van onder het oppervlak uitkristalliserende zouten. Schade als gevolg van
atmosferische aantasting komt niet vaak voor, er is meestal sprake van een slechte
steenkwaliteit.

Figuur 2.5: atmosferische aantasting [FRA98].

2.3.1 Schadebeeld
Schade aan de voegmortel manifesteert zich als een zanderige structuur van de mortel,
ook kunnen er stukjes afgedrukt worden. De schade aan de stenen manifesteert zich als
poedervormige afbrokkeling aan het oppervlak.

2.3.2 Schademechanismen
Aantasting van cementsteen ten gevolge van zuurvormende oxyden en zuren in het
regenwater (zure regen), wordt veroorzaakt door het oplossen en uitspoelen van CaO uit
de cementsteen. Aantasting ten gevolge van zacht water berust op het uitlogen van CaO
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uit de cementsteen. De degradatie door het uitkristalliseren van zouten is in paragraaf 2.2
beschreven.
Bij dit alles moet worden opgemerkt dat behalve met regenwater de schadelijke
componenten ook in toenemende mate door droge depositie (luchtverontreiniging) op het
metselwerk terechtkomen.

2.3.2 Invloedsfactoren
Met name de frequentie waarmee het oppervlak wordt belast en de hoeveelheid
schadelijke stoffen is van belang. Daarnaast speelt de porositeit en de kwaliteit van de
mortel een belangrijke rol.

2.4 Biologische aantasting
In deze categorie vallen bacteriën, schimmels, algen en korstmossen. De schade is

enerzijds van esthetische aard, anderzijds kan er door afscheiding van zure bestanddelen
permanente schade optreden.

Figuur 2.6: biologische aantasting, algen [FRA98].

2.4.1 Schadebeeld
De mortel verzandt ten gevolge van zuren die door de verschillende organismen worden
uitgescheiden. Ze kunnen leiden tot afbrokkeling van de mortel. Ook het drogen van de
onderliggende constructie kan er door verslechteren met als gevolg een grotere kans op
vorstschade.

2.4.2 Schademechanismen
Bacteriën scheiden zwavel- of salpeterzuur uit, hetgeen reageert met de ondergrond.
Algen scheiden organische zuren af die het calciumcarbonaat van mortel kunnen
oplossen, dit calcium wordt vervolgens door de algen opgenomen. Daarnaast kunnen de
algen die zich in de poriën bevinden onder invloed van de relatieve vochtigheid zwellen
en krimpen. Op deze manier komt er druk op de poriënwanden te staan. Schimmels
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gebruiken organisch materiaal van de ondergrond als voedingsstof en scheiden hierbij
zuren uit.
Korstmossen kunnen koolstofdioxide en zure stoffen vormen die met carbonaten uit de
ondergrond reageren onder vorming van oplosbare zouten.

2.4.3 Invloedsfactoren
Aantasting door schimmels zal in de praktijk alleen aan de binnenkant van de constructie
plaatsvinden. Het klimaat waarin schimmels goed gedijen moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. De optimale temperatuur voor de groei van schimmels ligt tussen
de 20 en 35°C. Onder het vriespunt en boven de 60°C is er geen voortplanting mogelijk
voor schimmels. De relatieve vochtigheid waarbij schimmels kunnen groeien ligt tussen
de 60 en 100%. Daarnaast is de aanwezigheid van zuurstof en een pH van de ondergrond
tussen de 5 en 8 van belang. Een hoge luchtsnelheid langs het oppervlak heeft, vanwege
uitdroging, een beperkend effect op de groei [ADA92].

Figuur 2.7: voorwaarden voor de groei van schimmels [HEE86].

Algen groeien het beste op oppervlakken die lang nat blijven, overleven op een droog
oppervlak is daarentegen wel mogelijk. Als minimale verlichtingssterkte geldt 50 lux.
Daarnaast is een temperatuur tussen de 15 en 30°C optimaal, maar leven is mogelijk
tussen ver beneden het vriespunt en boven 60°C. De pH van het oppervlak kan per soort
enigszins variëren, over het algemeen bestaat er een voorkeur voor een alkalisch milieu
[ADA97].

2.5 Vochtbronnen
Het vocht waarmee het metselwerk wordt belast kan afkomstig zijn van

verschillende bronnen. Deze paragraaf geeft een opsomming.

Regen, waarbij ook aan smeltende sneeuw gedacht kan worden, is in Nederland een
regelmatig voorkomend verschijnsel. Het blijkt dat voor doorslag van een halfsteenswand
vooral de stootvoegen verantwoordelijk zijn [TAM84]. Deze voegen zijn vaak
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gedeeltelijk gevuld met metselmortel (ca. 10 mm). De bakstenen hebben genoeg
capaciteit en weerstand om een flinke regenbui te weerstaan. De wind en de
zwaartekracht veroorzaken de uittreding van water aan de binnenkant van de wand.
Om monumentale muren te beschermen tegen regendoorslag wordt het buitenoppervlak
vaak behandeld met een hydrofobeermiddel. Dit middel zorgt ervoor dat er geen water in
vloeibare vorm het metselwerk kan indringen, waterdamp kan echter wel passeren. Op
deze manier kan de wand toch langzaam drogen.
Er moet bij het toepassen van een hydrofobeermiddel wel op scheuren in de wand worden
gelet, bovendien moet er van tijd tot tijd een nieuwe laag worden aangebracht. Gebeurt
dit niet, dan zal de wand plaatselijk wel water in vloeibare vorm kunnen opnemen, maar
over het geheel slecht kunnen drogen. Met vorst- en zoutschade tot gevolg.

Optrekkend vocht komt het meeste voor in oude (vooroorlogse) gebouwen. Dit hangt
samen met het ontbreken van een voldoende ‘vochtdichte’ laag (trasraam). Ook een
gemetselde fundering kan problemen geven. Figuur 2.8 geeft een typische vochtverdeling
voor optrekkend vocht.

Figuur 2.8: vochtverdeling in een wand met optrekkend vocht [HEE96].

De invloed van zouten op de vochtverdeling in een wand is groot. In figuur 2.8 is de
aanwezigheid van zouten aangetoond door de uitgeboorde monsters na droging bloot te
stellen aan twee verschillende relatieve vochtigheden. Figuur 2.9 toont aan dat naast de
vochtverdeling over de hoogte van de wand ook de vochtverdeling over de dikte van de
wand wordt verstoord.
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Figuur 2.9: vochtverdeling over de hoogte en de dikte van een wand met optrekkende vocht [HEE96].

Optrekkend vocht is een langzaam verlopend proces, waarbij er pas na enkele tientallen
jaren schade kan optreden. Van belang zijn wisselingen in de grondwaterstand, hierdoor
wisselt ook de stijghoogte van het water in de wand [HEE96].
Om het optrekkend vocht te bestrijden zijn er verschillende mogelijkheden, niet alle zijn
echter aan te bevelen. Het meest succesvol zijn: het aanbrengen van vochtdichte lagen
(bijvoorbeeld een loodslabbe) en daarnaast het verbeteren van de drainage, waarbij
opgepast moet worden voor houtrot (van houten funderingspalen).

Oppervlaktecondensatie ontstaat op een constructie als het dauwpunt van de lucht hoger
is dan de oppervlaktetemperatuur. Omdat er in een gebouw vocht wordt geproduceerd zal
condensatie meestal aan de binnenkant van de wand plaatsvinden. Bij de aanwezigheid
van een koudebrug is de kans op condensatie groot.
Daarnaast speelt er voor gebouwen met massieve muren een ander probleem. Het
binnenoppervlak van zo een wand volgt het temperatuurverloop van de buitenlucht met
een vertraging en met een gedempte amplitudo. Als er ventilatie met de buitenlucht
plaatsvindt is de kans op oppervlaktecondensatie gedurende de zomer groot [TAM84].
Hierbij speelt het klimaat (nat of droog) ook een rol. Vooral voor wandschilderingen
(fresco’s) kan dit desastreuze gevolgen hebben.
Een mogelijkheid om deze situatie te verbeteren is het met installaties beïnvloeden van
het binnenklimaat.
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3 Theorie

De beschrijving van vochttransport in poreuze materialen is een lastige opgave om
verschillende redenen. Allereerst is de inwendige structuur van een poreus materiaal van
een complexe aard: continue wisselingen in poriëndiameter en richting. Daarnaast is het
vochttransport onder te verdelen in damp- en vloeibaar transport, deze verschillen
wezenlijk van elkaar. Hierbij wordt er ook nog eens onderscheid gemaakt tussen een
situatie waarin het materiaal droogt of juist water absorbeert. Ten derde wordt het
transport van vocht bepaald door de verdeling van de temperatuur over het materiaal
[TAM84].

In dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld van warmte- en vochttransport in poreuze
materialen. Aangezien de warmte- en vochtverdeling in een materiaal elkaar beïnvloeden
behoort een analytische oplossing meestal niet tot de mogelijkheden. De computer biedt
uitkomst in de vorm van een gediscretiseerde benadering.
Hieronder zal warmte- en vochttransport apart behandeld worden, vervolgens wordt er
nog ingegaan op vochttransport bij de overgang tussen poreuze materialen.

3.1 Warmtetransport
Warmtetransport kan op drie manieren plaatsvinden. In de vorm van convectie:

warmtetransport als gevolg van groepsverplaatsing van moleculen. In de vorm van
straling: warmteoverdracht als gevolg van de emissie en absorptie van
elektromagnetische straling. En in de vorm van geleiding: warmtetransport t.g.v. een
trillingsbotsing tussen atomen, en van een gerichte beweging van vrije elektronen.
Allereerst zullen we deze mechanismen los van elkaar behandelen.

Bij convectie berust de warmte-uitwisseling op stroming. Een voorbeeld hiervan is de
buitenlucht die langs een wand stroomt, en op die manier warmte aan- of afvoert. De
grootte van deze warmte-uitwisseling wordt gegeven door:

( )olcc hq θθ −= (3.1)

Hierin is qc de warmtestroomdichtheid voor convectie [W/m2], hc (vroeger: αc) de
warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie [W/(m2 K)], θl de temperatuur van de lucht
[°C] en θo de temperatuur van het oppervlak [°C].

De warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie is afhankelijk van de luchtsnelheid, de
windrichting en het temperatuurverschil tussen oppervlak en de lucht. Aan het
binnenoppervlak is daarbij de luchtsnelheid en windrichting te verwaarlozen, aan het
buitenoppervlak is het temperatuurverschil te verwaarlozen [HOE87]. De afhankelijkheid
van de luchtsnelheid wordt gegeven door figuur 3.1.



23

Figuur 3.1: de warmteovergangscoëfficiënt voor convectie als functie van de luchtsnelheid [TAM84].

In de praktijk wordt er meestal een vaste waarde voor de luchtsnelheid, het
temperatuurverschil en een vaste windrichting aangenomen. Dit resulteert in een waarde
van 3 W/(m2⋅K) aan het binnenoppervlak en aan het buitenoppervlak, bij een lucht-
snelheid van 4 m/s, een waarde van 20 W/(m2⋅K).

Transport van energie in de vorm van elektromagnetische trillingen valt onder het
mechanisme straling. De grootte hangt af van de temperatuur en de kleur van het
oppervlak. In de praktijk straalt elk oppervlak een bepaalde hoeveelheid straling uit naar
zijn omgeving, en ontvangt daarnaast een bepaalde hoeveelheid straling van zijn
omgeving.
We beschouwen twee vlakken die straling uitwisselen, waarbij vlak I een temperatuur To1

heeft en een emissiefactor ε1, en vlak II een temperatuur To2 en een emissiefactor ε2. Voor
de netto straling van valk I naar vlak II geldt dan bij benadering [TAM84]:
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Hierin is σ de constante van Stefan - Boltzmann, deze bedraagt 5.76 ·10-8 W/(m2⋅K4).
De temperatuur van een binnenwand zal in de praktijk niet veel verschillen van de
luchttemperatuur, we stellen de temperatuur van vlak II gelijk aan de luchttemperatuur.
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Per saldo zal er dan een warmte-uitwisseling van de lucht naar het oppervlak in de vorm
van straling plaatsvinden ter grootte van:

( )olss hq θθ −= (3.5)

Hierin is qs de warmtestroomdichtheid voor straling [W/m2], hs de warmteovergangs-
coëfficiënt voor straling [W/(m2⋅K)]. De warmteovergangscoëfficiënt voor straling wordt
gegeven door:

( )3
4 Tehs σ= (3.6)

Invullen van een gemiddelde emissiefactor van 0.9, de constante van Stefan-Boltzmann,
en een temperatuur van 283 K levert een warmteovergangscoëfficiënt van 4.8 W/(m2⋅K)
aan het binnenoppervlak. Aan het buitenoppervlak ligt het probleem gecompliceerder,
hierbij spelen bewolking en de aanwezigheid van overstaande vlakken een rol.

De warmteovergangscoëfficiënten voor straling en convectie bepalen samen het
warmtetransport op basis van een temperatuurverschil tussen lucht en oppervlak. Binnen
de bouwkunde worden, uitgaande van aangenomen waarden voor de temperatuur en
luchtsnelheid, meestal twee vaste waarden gebruikt voor de totale overgangsweerstanden.
Voor de overgang aan de binnenzijde:

htot,i = hc,i + hs,i = 3 + 4.8 = 7.8 W/(m2⋅K)

en voor de overgang aan de buitenzijde:

htot,e = hc,e + hs,e = 20 + 5 = 25 W/(m2⋅K)

Er wordt gesproken over warmte-uitwisseling door geleiding als moleculen elkaar
energie doorgeven zonder van plaats te wisselen. Dit komt niet alleen in vaste stoffen
voor, maar ook in vloeistoffen en gassen. De geleiding in lucht is vaak verwaarloosbaar.
De volgende paragraaf behandelt geleiding van warmte in poreuze materialen.

3.2 Warmtetransport in poreuze materialen
In poreuze materialen komen convectie, straling en geleiding alle drie voor.

Geleiding door de vaste materie en de lucht in de poriën, convectie van de lucht en
straling tussen de poriewanden (figuur 3.2).
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Figuur 3.2: warmtetransport door een poreus materiaal: a) geleiding, b) idem door lucht, c) convectie, d)
straling [TAM84].

Omdat de inwendige structuur van een poreus materiaal bestaat uit een continu
wisselende doorsnede is de afzonderlijke invloed van de drie mechanismen moeilijk te
achterhalen. Alleen met metingen zijn de materiaaleigenschappen te bepalen. Dit heeft
wel als nadeel dat de afzonderlijke invloed van geleiding, straling en convectie op de
gehele warmte-uitwisseling niet te kwantificeren is. Er wordt in dit verband gesproken
over geleiding terwijl straling en convectie hierin zijn meegenomen.

Metingen geven de volgende relatie voor de warmtestroomdichtheid:

θλ∇−=
→

q (3.7)

Hierin is q de warmtestroomdichtheid in een materiaal [W/m2], λ de warmtegeleidings-
coëfficiënt [W/(m⋅K)] en is θ de temperatuur [°C]. Onder de temperatuurgradiënt ∇θ
verstaan we het temperatuurverschil per eenheid van lengte [K/m].

De warmtegeleidingscoëfficiënt heeft niet een constante waarde, λ hangt af van de
temperatuur en het vochtgehalte van het materiaal. De invloed van de temperatuur is
binnen de bouwkunde vaak te verwaarlozen. De invloed van het vochtgehalte niet, alleen
is deze afhankelijkheid moeilijk te meten. Voor een poreus materiaal zit het probleem
vooral in het homogeen verdelen van het vocht en het behouden van deze verdeling. Het
vocht zal zich door veranderingen in de temperatuur gaan verplaatsen binnen het
materiaal. Een bijkomend probleem zijn de ‘warmtebronnen’ in de poriën van het
materiaal in de vorm van continue verdamping en condensatie.

Als een materiaal wordt blootgesteld aan een bepaalde temperatuur, dan zal het door
warmte-uitwisseling in evenwicht komen met zijn omgeving. De snelheid waarmee dit
zich voltrekt hangt af van het gemak waarmee het materiaal de warmte transporteert (λ)
en van de hoeveelheid warmte die per graad temperatuurverandering en per eenheid
volume moet worden aan- of afgevoerd. Deze hoeveelheid warmte wordt de volumieke
warmtecapaciteit van een materiaal genoemd, en wordt gegeven door het product cρ
[J/(m3⋅K)].
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Hierin is c de soortelijke warmtecapaciteit [J/(kg⋅K)] en ρ de volumieke massa [kg/m3].
Om nu de snelheid van het temperatuurvereffeningsproces van een materiaal te
karakteriseren gebruikt men de volgende relatie:

ρ
λ
c

Dt = (3.8)

Hierin is Dt de temperatuurvereffeningscoëfficiënt [m2/s]. De temperatuurvereffenings-
coëfficiënt wordt afgeleid m.b.v. de wet van Fourier voor warmtegeleiding:
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Is er evenwicht met de omgeving, dan we spreken van een stationaire toestand. Vóór dit
evenwicht is er sprake van een niet-stationaire toestand.

3.3 Vochttransport
Spreken we over vocht dan bedoelen we hiermee water (vloeibaar) en waterdamp

(gasvormig). Omdat transport van water en waterdamp wezenlijk van elkaar verschillen
is een onderscheid van belang. In poreuze materialen treden beide fasen tegelijkertijd op.
In combinatie met de complexe inwendige structuur van het materiaal betekent het dat de
vochtverdeling in een materiaal lastig te modelleren is. Metingen van de vochtverdeling
in een materiaal behoorden lange tijd niet tot de mogelijkheden, echter met behulp van
onder meer NMR technieken (kernspinresonantie) is dit wel mogelijk gebleken.

3.3.1 Damptransport
In de lucht bevindt zich altijd een zekere hoeveelheid vocht. De hoeveelheid vocht in de
lucht wordt gegeven door de waterdampconcentratie ρd [kg/m3]. De
waterdampconcentratie is aan een maximum verbonden, dit maximum (ρd’) hangt af van
de temperatuur.

De wet van Boyle-Gay Lussac geeft het verband tussen de dampconcentratie en de
dampspanning van een gas:

Rm
T

pV
= (3.10)

Hierin is p de spanning (of druk) van het gas [Pa], V het volume [m3], R de gasconstante
voor het bepaalde gas [J/(kg⋅K)] en m de massa van het gas [kg]. Deze wet geldt ook voor
een ideaal mengsel (lucht en waterdamp). De totale druk op de omgeving is hierbij de
som van de partiële waterdampdruk en de partiële luchtdruk.

In de bouwfysica wordt er vaak gewerkt met de relatieve vochtigheid in plaats van de
waterdampconcentratie (of absolute vochtigheid). De relatieve vochtigheid φ [-] van de
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lucht wordt omschreven als de dampdruk p van een mengsel [Pa] gedeeld door de
verzadigingsdampdruk psat:

satd

d

p

p
==

'ρ
ρ

φ (3.11)

Is in een mengsel van verschillende gassen de totale druk op elke plaats dezelfde, maar
zijn de partiële drukken van de componenten niet overal even groot, dan zal als gevolg
van de moleculaire beweging een vereffening van de partiële drukken optreden. Dit
proces wordt aangeduid met diffusie. Dit in tegenstelling tot stroming waarbij de
uitwisseling is gebaseerd op verschillen in de totale druk. Analoog aan de relatie voor
warmtegeleiding, is er een relatie voor diffusie van waterdamp in een waterdamp-
luchtmengsel te geven:

pq ld ∇−=
→

δ (3.12)

Hierin is qd de waterdampstroomdichtheid [kg/(m2⋅s)], p de partiële waterdampdruk [Pa]
en δl de waterdampgeleidingscoëfficiënt voor lucht (= 1.85 ·10-10 s).
Om de dampdiffusie in poreuze materialen te kwantificeren wordt het diffusie-
weerstandsgetal µ [-] gebruikt. Hiermee wordt de verhouding tussen de weerstand tegen
dampdiffusie van een materiaal en van lucht bedoeld. Voor de diffusie van vocht door
een materiaal geldt dan:

pq d ∇−=
→

δ (3.13)

Met δ de waterdampgeleidingscoëfficiënt van het materiaal [s]. De waterdampgeleidings-
coëfficiënt (δ) van een materiaal wordt gegeven door:

µ
δ

δ l= (3.14)

De waterdampgeleidingscoëfficiënt is afhankelijk van de temperatuur en het vochtgehalte
van het materiaal. Bij hogere vochtgehaltes vindt er ook vloeibaar transport plaats, dit
verloopt sneller dan dampdiffusie. Het is moeilijk om deze twee mechanismen te
scheiden, in paragraaf 3.4 wordt hier verder op ingegaan.

Analoog aan de temperatuurvereffeningscoëfficiënt wordt voor damptransport de
waterdampvereffeningscoëfficiënt (Dd) gebruikt. Deze wordt gegeven door:

δRTDd = (3.15)

Dd [m
2/s] karakteriseert de snelheid van het damptransport.
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Om het transport van damp door convectie te omschrijven wordt de waterdamp-
overgangscoëfficiënt β [s/m] gebruikt. De waterdampovergangscoëfficiënt is net als de
warmteovergangscoëfficiënt afhankelijk van de luchtsnelheid (figuur 3.3).

Figuur 3.3: waterdampovergangscoëfficiënt als functie van de luchtsnelheid [TAM84].

Warmte- en de dampoverdracht worden voornamelijk door convectie bepaald. Het is
mogelijk om deze twee te koppelen. De Lewis-relatie beschrijft de relatie tussen de
warmteovergangscoëfficiënt hc en de waterdampovergangscoëffiënt βc:

cc h⋅⋅≈ −3101.1β (3.16)

3.3.2 Watertransport
Vloeibaar transport in poreuze materialen wordt voornamelijk veroorzaakt door capillaire
zuiging. Met capillariteit bedoelen we: de zuiging die ontstaat door de interactie tussen
watermoleculen en de vaste wanden van de poriën. Verantwoordelijk voor dit
verschijnsel zijn de adhesie- en cohesiekrachten. De adhesiekrachten zorgen voor
aantrekkingskracht tussen de poriewanden en de vloeistof, de cohesiekrachten zorgen
voor de aantrekkende krachten tussen de moleculen van de vloeistof. Zijn nu de
adhesiekrachten groter dan de cohesiekrachten dan worden de moleculen van de vloeistof
door de vaste stof aangetrokken. Voor de capillaire druk geldt dan:

r
pc

σ2
−= (3.17)

Hierin is pc de capillaire druk [Pa], σ de oppervlaktespanning tussen de vloeistof en de
lucht [J/m2], en r de straal van het capillair [m].

Bij watertransport wordt er uitgegaan van laminaire stroming, dat wil zeggen: bij lage
snelheid. Omdat de diameter van de poriën zo klein is zal er geen turbulentie ontstaan.
Volgens de wet van Poiseuille geldt voor de stroomdichtheid q [kg/(m2⋅s)] door een buis
met lengte l [m] en straal r [m]:
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(3.18)

Hierin is ρ de volumieke massa van de vloeistof [kg/m3], η de dynamische viscositeit van
de vloeistof [Pa⋅s]en ∆p het drukverschil over de buis [Pa].

Voor v de gemiddelde (over de doorsnede van de buis) volumestroomdichtheid
[m3/(m2⋅s)], geldt dan:

l

pr
v

∆
=

η8

2_

(3.19)

Beschouwen we een horizontaal capillair dan kunnen we de invloed van de zwaartekracht
verwaarlozen. Maakt dit capillair aan één zijde contact met water, dan zal door capillaire
krachten het water opgezogen worden. Terwijl de drukval (3.17) gelijk blijft, zal door de
toenemende stromingsweerstand (groter oppervlak) de snelheid waarmee het front zich
verplaatst verkleinen. Subsitutie van 3.17 (zonder minteken) in 3.19 levert:

( ) dt
r

dxX
X t

∫ ∫ 
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0 0
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σ

(3.20)

Voor X [m], de plaats van de meniscus in een capillair met cirkelvormige doorsnede als
functie van de tijd, geldt dan:
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r

X
5.0
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η
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(3.21)

Uit deze relatie valt te concluderen dat de snelheid van opzuiging rechtevenredig is met
de wortel uit de tijd en dat een grotere straal resulteert in een grotere snelheid waarmee de
meniscus zich verplaatst.
Vaak wordt in (3.21) de capillaire waterpenetratiecoëfficiënt B [m/s0.5] gesubstitueerd:

η
σ
2

r
B = (3.22)

Bij verticale capillairen is door invloed van de zwaartekracht de stijghoogte van de
vloeistof gebonden aan een maximum. De maximale stijghoogte wordt bereikt als er
evenwicht is tussen de zwaartekracht en capillaire krachten.

Staan twee watereilandjes in een poreus materiaal niet in contact met elkaar via met water
gevulde verbindingswegen dan zal op langere termijn de vloeistof toch kunnen
verplaatsen. Deze uitwisseling is gebaseerd op damptransport door diffusie. Kelvin heeft
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aangetoond dat de maximale dampspanning boven een capillair afhangt van de straal
volgens:
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Hierin is p” de maximale dampspanning boven een meniscus [Pa].

De maximale dampspanning boven een meniscus met kleine straal zal lager zijn dan
boven een meniscus met wijde straal. Dit verklaart een gradiënt in dampspanning, er is
damptransport door diffusie mogelijk van de wijde (hoge p”) naar nauwe capillairen
(lage p’’).

3.4 Vochttransport in poreuze materialen
Bij de beschouwing van vochttransport in poreuze materialen op het niveau van

een baksteen gaan we er vanuit dat uitwendige krachten (opwaartse waterdruk,
zwaartekracht) geen rol spelen. Opzuig- en droogproeven laten zien dat de invloed van
deze krachten te verwaarlozen is. Het vochttransport wordt alleen bepaald door de
inwendige structuur van het materiaal. Ook worden verschillen in vochtgehalte door
hysterese (toelichting in paragraaf 3.4.1) en de aanwezigheid van zouten in het materiaal
buiten beschouwing gelaten.

3.4.1 Hygroscopisch vocht
Wordt een proefstuk opgesteld in een ruimte met een bepaalde relatieve vochtigheid dan
zal na verloop van tijd een evenwichtsvochtgehalte optreden in het materiaal. Uit
metingen is gebleken dat dit evenwichtsvochtgehalte afhankelijk is van de relatieve
vochtigheid in een ruimte. Dit verschijnsel wordt verklaard door de binding van
watermoleculen aan het materiaal (adhesiekrachten) en wordt moleculaire adsorptie
genoemd. Figuur 3.4 a t/m c lichten dit verschijnsel toe.

Figuur 3.4 a: een porie, met een dun laagje geadsorbeerd water.

Figuur 3.4 b: verhoging van de R.V., de twee laagjes raken elkaar.
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Figuur 3.4 c: de kromming zal aan beide kanten van de porie gelijk zijn [TAM84].

Naarmate de relatieve vochtigheid toeneemt zullen er zich steeds meer laagjes van
watermoleculen aan het oppervlak vormen. Op een gegeven moment zullen de laagjes
elkaar in de kleinste poriën raken. Er zal zich dan een evenwichtssituatie voordoen
waarbij de meniscussen aan beide kanten van de poriën dezelfde kromtestraal hebben. De
wet van Kelvin geeft nu dat in een evenwichtsituatie de maximale dampspanning boven
een meniscus gelijk moet zijn aan de dampdruk van de omgeving. Volgens (3.23) zal
boven de kleine poriën een lagere maximale dampspanning heersen. Deze poriën zullen,
doordat de gradiënt in dampspanning het grootst is, het eerst worden gevuld. Met andere
woorden: de relatieve vochtigheid bepaalt welke poriën er gevuld zijn, beginnend met de
kleinste poriën.

Doordat de grote poriën het laatst worden gevuld maar wel het grootste volume innemen
zal voor de meeste materialen de hygroscopische kromme bij hogere vochtigheden
sneller stijgen. Onder hygroscopisch vocht verstaan we het in het materiaal opgeslagen
vocht (in de evenwichtstoestand) tot een relatieve vochtigheid van 98%, dit doet zich
voor als alle poriën kleiner dan 50 nm zijn gevuld.

Figuur 3.5: hygroscopische kromme van de baksteen (alleen adsorptie en capillaire condensatie).

Het hierboven beschreven verschijnsel wordt capillaire condensatie genoemd, alleen bij
damptransport speelt het een rol van betekenis. Is er sprake van vloeibaar transport door
capillaire zuiging dan is het te verwaarlozen.
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Hysterese is een verschijnsel dat berust op het in stellen van de evenwichtstoestand
uitgaande van een ‘droge’ of ‘natte’ beginsituatie. Bij een zekere relatieve vochtigheid is
het evenwichtvochtgehalte hoger wanneer het bereikt is door droging (desorptie), dan
wanneer het bereikt is door bevochtiging (absorptie). Voor sommige materialen
(bijvoorbeeld hout) zullen beide evenwichtsvochtgehalte ver uit elkaar blijven liggen,
voor baksteen is hysterese klein.

3.4.2 De vochttransportvergelijking
Omdat in de evenwichtstoestand bij elke relatieve vochtigheid een maximale gevulde
meniscusstraal hoort, zijn deze twee met behulp van de wet van Kelvin in elkaar om te
zetten. Met andere woorden, een diametergradiënt is te vertalen in een
vochtgehaltegradiënt. Voor het vochttransport in poreuze materialen geldt voor de
vochtstroomdichtheid qv [kg/(m2⋅ s)]:

θψρ ∇−∇−=
→

KDq wvv (3.24)

Hierin is Dv de vochtvereffeningscoëfficiënt [m2/s], ρw de volumieke massa van water
[kg/m3], ψ het vochtgehalte [m3/m3], K de thermische vochttransportcoëfficiënt
[kg/(m⋅K⋅s)] en θ de temperatuur [°C].

De vochtvereffeningscoëfficiënt en de thermische vochttransportcoëfficiënt gelden voor
vloeibaar en damptransport tezamen. Bij modellering van gekoppeld warmte- en
vochttransport zal er onderscheid moeten worden gemaakt tussen vloeibaar en
damptransport. Het vloeibare transport onder invloed van een temperatuurgradiënt is
namelijk afhankelijk van de oppervlaktespanning, het damptransport is daarentegen
afhankelijk van de dampspanning.

Isotherm vochttransport
Wordt er uitgegaan van isotherm vochttransport, zoals bij een één dimensionale absorptie
meting, dan kan de tweede term uit het rechterlid van (3.24) worden weggelaten. De
vochtvereffeningscoëfficiënt blijkt exponentieel te stijgen met het vochtgehalte. Dit komt
doordat Dv bij een laag vochtgehalte wordt bepaald door het langzame damptransport,
naarmate het vochtgehalte stijgt (de poriën vullen zich meer) begint het snellere vloeibare
transport een steeds grotere rol te spelen.

Het punt waar de omslag tussen overheersend damp of vloeibaar transport ligt wordt in
de literatuur aangeduid met het kritisch vochtgehalte. Figuur 3.6 geeft een schematische
voorstelling van het kritisch vochtgehalte.

Figuur 3.6: het kritisch watergehalte, schematisch bij een bolstapeling : a = onderkritisch, b = kritisch en
c = bovenkritisch [TAM84].
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Naarmate het kritisch vochtgehalte van een materiaal lager is, zoals bij baksteen, is het
moeilijker te bepalen. Uit onderzoek [PEL95] blijkt dat er bij baksteen onduidelijke
overgang is tussen damptransport en watertransport. Er is eerder sprake van een kritisch
vochtgebied, dan van een kritisch vochtgehalte.

Niet-isotherm vochttransport
Ook een temperatuurgradiënt beïnvloedt het transport van vocht in een materiaal. In
vloeibare fase wordt dit bepaald door het verschil in trekspanning aan beide zijden van
het capillair. Bij een hogere temperatuur hoort een lagere oppervlakte spanning. Volgens
(3.17) zal dan ook de trekspanning lager zijn bij hogere temperatuur, de vloeistof zal zich
dus verplaatsen in de richting van de lagere temperatuur.

In dampvormige fase wordt het transport bepaald door het verschil in dampspanning. Bij
een hogere temperatuur hoort een hogere dampspanning, de moleculen zullen nu van
hoge naar lage dampspanning diffunderen. Er geldt dus weer: transport van hoge naar
lage temperatuur.

3.4.3 Opzuiging van water door een poreus materiaal
Analoog aan de situatie met één capillair (paragraaf 3.3.2) geldt voor de plaats van het
vochtfront in een poreus materiaal als functie van de tijd:

tBX = (3.26)

Hierin is B de waterpenetratiecoëfficiënt [m/s0.5].

Voor de tijdsafhankelijke hoeveelheid door het materiaal geabsorbeerd water geldt nu:

tAm = (3.27)

Hierin is A de waterabsorptiecoëfficiënt [kg/(m2 ⋅s0.5)].
A is net als B afhankelijk van de poriënverdeling van het materiaal.. Er wordt uitgegaan
van een initieel droog materiaal, de waarde voor A zal dalen naarmate het initieel
vochtgehalte van het materiaal stijgt.

3.4.4 Droging
Het verloop van het vochtgehalte in een initieel verzadigd materiaal tijdens een
droogproces kent 2 verschillende fasen. Bij ééndimensionale droging wordt een initieel
capillair verzadigd proefstuk aan één zijde opengelaten, hier vindt droging op basis van
dampdiffusie plaats. De dampstroomdichtheid aan de open zijde, qd [kg/(m2⋅s)] wordt in
de eerste fase gegeven door:

( )ppqd −= 'β (3.28)

Hierin is p de dampspanning van de omgeving [Pa], p’ de maximale dampspanning aan
het oppervlak en β de waterdampovergangscoëfficiënt [s/m] zoals besproken in paragraaf
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3.3.1. Om de eerste droogfase zo snel mogelijk te laten verlopen wordt β bij metingen
groot genomen door de droge lucht met een hoge snelheid langs het oppervlak te blazen.

De maximale dampspanning aan het oppervlak (p’) hangt af van de
oppervlaktetemperatuur. De oppervlaktetemperatuur wordt constant verondersteld,
eventuele koeling door verdamping aan het oppervlak en daarmee gepaard gaande
versnelling van het vochttransport (par. 3.4.2) kan ook worden verwaarloosd [PEL95].

De hoeveelheid aangevoerd vocht wordt gegeven door (3.25). Het gelijkstellen van (3.25)
aan (3.28) laat zien dat zolang er door capillaire werking voldoende vocht aangevoerd
wordt, de droogsnelheid constant zal blijven.
Figuur 3.7 laat het verschil tussen de eerste en tweede droogfase zien. In de eerste
droogfase droogt het materiaal snel, als aan het drogend oppervlak het kritisch
vochtgehalte wordt bereikt dan zal er zich een terugtrekkend vochtfront vormen. Dit is
het begin van de tweede droogfase. Doordat het transport dan grotendeels wordt bepaald
door dampdiffusie in het materiaal zal de droogsnelheid met de tijd afnemen.

Figuur 3.7: ééndimensionale droging van baksteen, hoeveelheid vocht in het materiaal als functie van de
tijd.

3.5 Bepaling van de vochtvereffeningscoëfficiënt
De vochtvereffeningscoëfficiënt kan op verschillende manieren gemeten worden.

Nauwkeurige metingen zijn mogelijk met röntgenstraling, neutronen en met
kernspinresonantie. Daarnaast kan er met gravimetrische metingen (éénzijdige droging en
absorptie) al een indicatie worden gegeven. Hieronder wordt ingegaan op de bepaling van
Dv op basis van NMR metingen voor absorptie en droging.

3.5.1 NMR-metingen, absorptie
Om het verloop van de vochtvereffeningscoëfficiënt bij absorptie te bepalen zijn de
vochtprofielen (verdeling van het vochtgehalte over het materiaal tegen de tijd)
noodzakelijk.
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Figuur 3.8: vochtprofielen van absorptie door baksteen, gemeten met NMR [PEL95].

Met behulp van de Boltzmann transformatie komen alle vochtprofielen op één curve te
liggen:

t

x
=λ (3.29)

Hierin λ is de Boltzmann coëfficiënt [m/s0.5], x de afstand tot het absorptie-oppervlak [m]
en t de tijd [s].

Figuur 3.9: verschillende vochtprofielen van twee soorten mortel na Boltzmann transformatie [PEL95].

Vervolgens is de vochtvereffeningscoëfficiënt te bepalen:
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Het verband tussen de vochtvereffeningscoëfficiënt en het vochtgehalte wordt in de
literatuur met een exponentiële functie aangeduid:

)exp(0 ψγ ⋅= DDv (3.31)

D0 en γ zijn daarbij constanten, in de literatuur zijn voor baksteen en mortel de volgende
waarden te vinden:

Tabel 3.1: eigenschappen van verschillende bakstenen.

Bron ρ wcap Acap D0 γ
[kg/m3] [m3/m3] [kg/m2s0.5] [m2/s] [-]

[PEL95] 1730 0.19 0.25 3.25 ·10-9 40.0
1630 0.265 0.43 3.15 ·10-9 30.0
1660 0.21 0.26 2.55 ·10-9 37.0
1550 0.27 0.37 3.50 ·10-9 27.0
1570 0.28 0.55 2.35 ·10-9 31.0

[BRO98] 1630 0.27 0.43 3.2 ·10-9 29
1650 0.26 0.42 7.3 ·10-9 29

[IEA91] 1529 0.291 0.19 2.1 ·10-9 31.6
1619 0.265 0.17 1.9 ·10-9 22
1918 0.18 0.08 7.4 ·10-9 31.6

[CAR98] 2005 0.157 0.184 5.30 ·10-9 31.5

Tabel 3.2: eigenschappen van verschillende mortels.

Bron ρ wcap Acap D0 γ
[kg/m3] [m3/m3] [kg/m2s0.5] [m2/s] [-]

[PEL95] 1900 0.18 - 2.35 ·10-10 40.0
1800 0.15 - 2.15 ·10-9 46.0

[BRO98] 2010 0.20 - 1.5 ·10-9 40
[IEA91] 1072 0.283 - 2.0 ·10-9 22

1500 0.283 - 2.7 ·10-9 20.4
1807 0.283 - 1.4 ·10-9 27

Aangezien de eigenschappen van mortel grotendeels bepaald worden door de
poriënverdeling van de gebruikte baksteen, kunnen deze variëren.

3.5.2 NMR-metingen, droging
Vergelijking 3.31 geeft alleen de vochtvereffeningscoëfficiënt bij capillaire absorptie. De
invloed van het damptransport is dan verwaarloosbaar. Bij droging niet. Om het
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vochttransport bij lagere vochtgehalten te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de
zogenaamde receding drying front method [PEL95]. De snelheid waarmee het droogfront
het materiaal intrekt wordt als maat genomen voor de grootte van de
vochtvereffeningscoëfficiënt.

Figuur 3.10: vochtprofielen bij ééndimensionale droging van baksteen [BRO98].

Deze snelheid is rechtevenredig met de tijd. Bij droging is met behulp van (3.32) de
vochtvereffeningscoëfficiënt uit de vochtprofielen te bepalen:
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Figuur 3.11 geeft het verloop van de vochtvereffeningscoëfficiënt voor baksteen en
mortel bepaald uit absorptie en drogingmetingen met behulp van NMR.

Figuur 3.11: vochtvereffeningscoëfficiënt van de baksteen en mortel, gebruikt voor 1 D simulaties.
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Allereerst valt op dat Dw exponentieel toeneemt met het vochtgehalte (de y-as is
logaritmisch uitgezet). De curve van de baksteen en de mortel lopen bij benadering gelijk
(tussen ψ = 0.06 – 0.15 m3/m3), dit betekent dat het vochttransport daar voor beide
materialen even snel verloopt. De curve van de baksteen loopt verder door omdat het
capillaire vochtgehalte van de baksteen hoger ligt.
In het gebied waar het damptransport het belangrijkste transportmechanisme is (ψ < 0.05
m3/m3) ligt de curve van baksteen boven de curve van de mortel, dit gebied is
voornamelijk belangrijk voor droging van een materiaal. De droging van de baksteen
verloopt bij een laag vochtgehalte sneller dan van de mortel.

3.6 Vochttransport tussen poreuze materialen (overgang tussen steen en mortel)
Brocken [BRO98] heeft onderzoek gedaan naar vochttransport op de overgang

tussen baksteen en mortel. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is de manier waarop het
contact wordt omschreven. Hier zijn twee manieren voor: perfect en imperfect
hydraulisch contact. Hieronder volgt een korte samenvatting.

3.6.1 De vochtretentie curve
Wordt het vochttransport tussen twee verschillende materialen met perfect hydraulisch
contact beschouwd, dan is de vochtretentie curve w(pc) van belang. De curve geeft het
verband tussen capillaire druk en het evenwichtvochtgehalte. Door hysterese zal voor
adsorptie en desorptie de curve verschillen, in de meeste gevallen wordt dit verwaarloosd.

Uit de helling van beide curven is af te leiden welke poriën welk deel van het totale
capillaire volume beslaan (de capillaire druk is om te rekenen in de poriënstraal, zie
(3.17)). Voor de mortel geldt dat de curve in het hygroscopisch gebied duidelijk stijgt, dit
duidt er op dat de mortel veel kleine poriën (r < 10-08 m) bevat, in tegenstelling tot
baksteen. Voor beide materialen is in figuur 3.12 aangegeven welke poriën het grootste
gedeelte van het volume beslaan.

De curve wordt samengesteld uit de resultaten van verschillende meettechnieken.
Allereerst de hygroscopische kromme, in het gebied tussen de 0 en 95% R.V. wordt met
behulp van verschillende exsiccatoren het evenwichtvochtgehalte bepaald. Op basis van
de wet van Kelvin is de relatieve vochtigheid om te zetten in de capillaire druk. Deze
meettechniek is nauwkeurig tot 95% R.V., alleen de kleinste poriën zijn dan gevuld.

Om deze gegevens voor alle capillaire poriën te bepalen wordt er daarnaast gebruik
gemaakt van de kwikporosimetrietechniek en de drukpotmethode. Bij de eerste techniek
wordt er een externe druk opgelegd om op die manier de kwik het materiaal in te persen.
In het tweede geval wordt een vacuüm verzadigd monster blootgesteld aan een oplopende
druk waardoor het water uit het monster wordt gedreven (op deze manier kan het verschil
in evenwichtvochtgehalte door hysterese worden bepaald).
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Figuur 3.12: de vochtretentie curve van baksteen en mortel.

3.6.2 Perfect hydraulisch contact (hydraulische continuïteit)
In dit geval sluiten de poriën naadloos op elkaar aan (ze zijn continu). Aangezien de
materialen verschillen in de poriënverdeling en dus in vochtgehalte als functie van de
capillaire druk, zal er zich een sprong in het vochtgehalte voordoen op de overgang.
Figuur 3.13 geeft dit weer.

Figuur 3.13: perfect hydraulisch contact tussen mortel en baksteen.

3.6.3 Imperfect hydraulisch contact
In eerder werk wordt aangenomen dat er een perfect hydraulisch contact bestaat tussen
baksteen en mortel. Metingen met NMR [PEL95] tonen aan dat dit niet het geval is. De
vochtflux over de materiaalovergang kent een maximum, gegeven door een hygrische
weerstand of overgangspermeabiliteit. Deze overgangspermeabiliteit is afhankelijk van
de discontinuïteit van de poriën, de aanwezigheid van een luchtlaag tussen de
materiaallagen of een combinatie van beide. Als gevolg hiervan is de capillaire druk op
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de overgang niet gelijk, en zal een sprong vertonen. De permeabiliteit van de overgang
wordt gedefinieerd als:

iciic pp

q
K

,, −
−= (3.34)

Hierin is K de permeabiliteit [s/m]. Het vochttransport vindt plaats van materiaal i naar
materiaal ii.

3.6.4 Vervanging van de mortellaag door een weerstand
Perfect en imperfect hydraulisch contact blijkt in het geval van simulaties niet de
resultaten op te leveren die op grond van de metingen worden verwacht. Brocken zegt
hierover in zijn dissertatie [BRO98]: ‘de discussie omtrent perfect en imperfect
hydraulisch contact tussen steen en mortelvoeg is, gegeven de inhomogeniteit en variaties
van materiaalparameters van de mortelvoeg, en hun invloed op de berekening van het
vochttransport over steen - mortel overgangen, irrelevant’. Brocken stelt in zijn
dissertatie voor om de hele voeg te vervangen door een weerstand. Dit levert uitkomsten
die overeenkomen met de metingen. Daarnaast heeft het voor simulaties op ‘wandniveau’
het voordeel dat het de opgave versimpelt en daardoor versnelt.



4 Metingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende metingen toegelicht die zijn gedaan om het
vochttransport in metselwerk te kunnen simuleren. Hiervoor zijn verschillende gegevens
nodig.
Allereerst de materiaaleigenschappen van mortel en van baksteen. Hiervan zijn in de
literatuur voldoende materiaalgegevens te vinden. Deze materiaalgegevens geven met
simulaties een beeld van absorptie en droging wat overeenkomt met metingen.
Naast deze eigenschappen is de beschrijving van het vochttransport over de overgang
tussen baksteen en mortel van belang. Alleen voor absorptie waren er meetgegevens
beschikbaar. Om het transport over de overgang bij droging te verklaren zijn er nieuwe
metingen gedaan.

4.1 Beschrijving van de gebruikte materialen

4.1.1 Baksteen
De baksteen die gebruikt is voor dit onderzoek wordt geproduceerd door ‘De Rijswaard’
(Aalst – Gelderland). Het is een zogenaamde vormbaksteen, uit de sortering rood paars, ρ
= 1700 kg⋅m-3. Alle bakstenen gebruikt voor de metingen komen uit dezelfde serie. Het
bakken van de steen gebeurt in een tunneloven bij een maximale stooktemperatuur van
1065°C.

4.1.2 Mortel
De mortelsamenstelling is gelijk aan die van de mortel gebruikt voor de simulaties van
absorptie van een baksteen – mortel - baksteen proefstuk [BRO98]. Aan deze mortel
wordt een luchtbelvormer toegevoegd. Dit bevordert de snelheid van absorptie en
droging. Tabel 4.1 geeft de verhoudingen van de zeefgrootte van het zand, gebruikt voor
de mortel. De samenstelling van de mortel wordt gegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.1: zeeffracties van het zand.

Korrelgrootte Massa %
1 - 2 mm 10
0.5 – 1 mm 30
250 – 500 µm 30
125 – 250 µm 30
Totaal 100

Tabel 4.2: samenstelling van de mortel.

Zand Cement Luchtbelv. Lucht Water
Vol. % 50.6 7.6 13.4 28.4
Massa % 72.0 12.8 37 ·10-5 15.2
Rel. volume 4.5 1 1.4
Rel Massa 5.6 1 3 ·10-5 1.2
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Portland cement A (cement I): geproduceerd door ENCI, ρ = 1200 kg⋅m-3.
Luchtbelvormer: Hostapur OSB, geproduceerd door Hoechst.
Zand: Nederlands rivier zand, ρ = 1500 kg⋅m-3.

4.2 Voorbereidingen van de proefstukken

Allereerst worden de zanderige kanten van de bakstenen afgezaagd (1 – 2 mm).

De proefstukken voor de gravimetrische metingen (alleen absorptie) worden op maat
gezaagd en gedroogd gedurende 14 dagen bij 105°C. Vervolgens worden ze in een ruimte
geplaatst bij T = 20°C en R.V.= 50% gedurende ten minste 7 dagen, de hygroscopische
vochtopname wordt verwaarloosd (minder dan 1% van het capillair vochtgehalte). Hierna
worden de proefstukken aan de zijkanten afgewerkt met een vochtdichte paraffinelaag
(de met vocht te belasten onderkant en de bovenkant worden niet afgewerkt).

De proefstukken bedoeld voor de NMR metingen vallen uiteen in twee typen. Allereerst
de proefstukken bestaande uit baksteen, daarnaast de proefstukken bestaande uit twee
lagen baksteen met een mortelvoeg ertussen. Figuur 4.1 geeft een overzicht van de
gebruikte proefstukken.

Figuur 4.1: proefstukken gebruikt bij de NMR metingen.

De baksteen proefstukken worden uit een baksteen geboord, en vervolgens 14 dagen
gedroogd bij 105°C.

De proefstukken met mortelvoeg worden als volgt vervaardigd:
Allereerst worden twee bakstenen op elkaar gemetseld, waarbij een voeg van ongeveer
10 mm wordt aangehouden. Vervolgens worden de proefstukken een dag onder een
vochtdicht zeil bewaard waardoor ze geleidelijk kunnen uitharden. Het verdere uitharden
duurt tenminste 28 dagen, en vindt plaats in een ruimte bij T = 20°C en φ = 50% (niet
afgedekt). Vervolgens worden er proefstukken uitgeboord. Na het boren worden deze



43

proefstukken gedroogd bij 40°C gedurende tenminste 14 dagen. Bij hogere temperaturen
is er kans op schade aan de mortel.

4.3 Beschrijving van de meetopstellingen

4.3.1 Gravimetrische metingen
Ten einde het capillair vochtgehalte (wcap) en de capillaire absorptiecoëfficiënt (Acap) te
bepalen zijn er gravimetrische absorptie metingen gedaan aan de baksteen. Hierbij is ook
gekeken naar de eventuele richtingsafhankelijkheid.

Figuur 4.2: opstelling van de gravimetrische meting.

Voor de meting worden de stenen gewogen, dit gebeurt ook na afloop, als de steen
capillair verzadigd is.

4.3.2 NMR metingen
NMR staat voor Nuclear Magnetic Resonance (kernspinresonantie). Met NMR kan
kwantitatief en niet destructief het vochtgehalte in harde poreuze bouwmaterialen worden
gemeten als functie van tijd en plaats. De metingen voor dit afstudeerwerk zijn gedaan
met een prototype 1D MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner, gebouwd bij de
Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Hieronder
volgt een korte beschrijving van het meetprincipe, voor een uitgebreide beschrijving
wordt verwezen naar de dissertatie van Pel [PEL95].
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Figuur 4.3: de NMR opstelling gebruikt bij de metingen [BRO98].

Veel atomen vertonen kernspin. Met NMR wordt het magnetisch moment van een
kernspin gemeten. De kernspins zijn te richten met een sterk magnetisch veld. Door een
elektromagnetisch radiofrequent veld loodrecht op het constante veld aan te leggen kan
de oriëntatie van de kernspins worden veranderd. Voorwaarde hierbij is dat de frequentie
van het radiofrequente veld gelijk is aan de resonantiefrequentie van de atoomkernen.
Door bij een bepaalde magnetische veldsterkte (0.79 T) de juiste frequentie (33.8 MHz)
te gebruiken, worden alleen waterstofkernen in resonantie gebracht. Wordt vervolgens
het radiofrequente veld uitgezet dan zullen de waterstofkernen zich weer naar de
oorspronkelijke positie keren, waarbij een inductiesignaal in een spoel wordt opgewekt.
Uit dit signaal is het vochtgehalte over de doorsnede van een proefstuk te bepalen. Figuur
4.4 geeft een overzicht van de opstelling voor absorptie en droging.

Figuur 4.4: schematische NMR meetopstelling voor absorptie (links) en droging (rechts) [PEL95].

4.4 Resultaten

4.4.1 Gravimetrische metingen
Figuur 4.5 geeft voor één van de bakstenen het verloop van het vochtgehalte als functie
van de wortel uit de tijd.
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Figuur 4.5: gewichtstoename van het proefstuk als functie van de wortel uit de tijd, bepaald met
gravimetrische meting.

De capillaire opzuigmeting is in totaal voor 7 proefstukken gedaan. Om na te gaan of de
materiaaleigenschappen voor dit type baksteen richtingsafhankelijk zijn, is dezelfde proef
herhaald waarbij de verschillende oppervlakken worden belast.

Tabel 4.3: resultaten van de gravimetrische metingen.

Nr Richting Acap (kg/m2 s0.5) wcap (m
3/m3) B (m/s0.5)

1 X 0.54 0.22 2.2 ⋅ 10-03

2 X 0.50 0.24 1.9 ⋅ 10-03

3 Y 0.52 0.22 2.1 ⋅ 10-03

4 Y 0.53 0.22 2.2 ⋅ 10-03

5 Y 0.50 0.22 2.0 ⋅ 10-03

6 Z 0.49 0.25 1.8 ⋅ 10-03

7 Z 0.53 0.23 2.1 ⋅ 10-03

gemiddeld 0.52 0.23 2.0 ⋅ 10-03

4.4.2 NMR metingen
Allereerst is het gedrag van de baksteen bij absorptie en droging bepaald. Calibratie van
de meetwaarden gebeurt aan de hand van het capillair vochtgehalte wat gravimetrisch is
bepaald.
Bij absorptie wordt het proefstuk aan één zijde blootgesteld aan een wateroppervlak. De
tijdstappen staan bij elk profiel uitgezet. In minder dan een uur is het proefstuk over de
hele lengte capillair verzadigd.
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Figuur 4.6: ééndimensionale absorptie van baksteen, gemeten met NMR.

Het vochtgehalte kan maar op één plaats tegelijk worden gemeten. De verschillende
vochtprofielen zijn hiervoor gecorrigeerd door te middelen over tijd en plaats.
Na Boltzmann transformatie vallen alle profielen over elkaar: de absorptie schaalt met de
wortel uit de tijd. Het oppervlak onder het Boltzmann profiel is gelijk aan Acap.

Figuur 4.7: de vochtprofielen (bij absorptie) na Boltzmann transformatie.

Vervolgens is het drooggedrag van de baksteen bepaald. Het proefstuk wordt van tevoren
capillair verzadigd, door het gedurende een uur in een bak water te leggen. Bij droging
wordt het proefstuk aan één zijde blootgesteld aan een luchtstroom (T = 20°C, φ = 0%).
Figuur 4.8 geeft 24 vochtprofielen (∆t = 1 uur).
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Figuur 4.8: ééndimensionale droging van baksteen gedurende 24 uur, gemeten met NMR.

Uit deze meting is te bepalen hoeveel vocht het proefstuk per uur verliest (het volume is
bekend). Door bij de grootste vochtafname de dampdruk op het oppervlak gelijk te stellen
aan de verzadigingsdampdruk is het verschil in dampdruk met de omgeving te bepalen.
De vochtafname is nu gelijk aan het verschil in dampdruk vermenigvuldigd met de
waterdampovergangscoëfficiënt. Hieruit volgt β ~ 3⋅10-07 s/m (zie ook paragraaf 3.4.4).

De laatste meting betreft het drooggedrag van een proefstuk opgebouwd uit baksteen-
mortel-baksteen. Het monster is capillair verzadigd op t = 0, en wordt aan één zijde
gedroogd. Figuur 4.9 geeft 49 vochtprofielen (∆t = 1 uur).

Figuur 4.9: ééndimensionale droging van baksteen – mortel - baksteen, gemeten met NMR.
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4.5 Discussie

4.5.1 Gravimetrische metingen
De baksteen die gebruikt is voor de metingen heeft een grote gemiddelde capillaire
opzuigcoëfficiënt Acap,gem = 0.52 kg/(m2⋅s0.5). Dit betekent dat bij absorptie het vochtfront
zich snel voortplant in de steen. Het gemiddelde uit de literatuur voor Acap is 30
kg/(m2⋅s0.5). De baksteen absorbeert sneller dan de baksteen gebruikt door Brocken: Acap

= 0.42 kg/(m2⋅s0.5) [BRO98]. Dit is de steen die gebruikt is voor de baksteen – mortel -
baksteen proefstukken.
Het capillair vochtgehalte van de steen (wcap = 0.23 kg/m3) is gemiddeld voor baksteen.
De richtingsafhankelijkheid van de capillaire opzuigcoëfficiënt van de baksteen is
verwaarloosbaar.

4.5.2 NMR metingen
De NMR meting voor absorptie van water laat het beeld zien wat wordt verwacht op
basis van de gravimetrische metingen. De vochtprofielen vormen één curve na
Boltzmann transformatie, de absorptie door de steen schaalt met de wortel uit de tijd.

De baksteen laat een duidelijk terugtrekkend droogfront zien.
De baksteen droogt trager dan de steen gebruikt door Brocken. Na 24 uur is het
droogfront 7.5 mm het proefstuk in getrokken, terwijl de steen gebruikt door Brocken na
24 uur droog is.

Het vochtgehalte op t = 0 over de mortel laag vertoont grote verschillen (het proefstuk is
dan nog capillair verzadigd). Dit kan worden verklaard door een onregelmatige matrix
structuur van de mortel. Als het proefstuk op bepaalde plaatsen hoge concentraties zand
bezit dan zal op die plaatsen het proefstuk minder vocht kunnen bevatten.

Het vochttransport bij droging over de mortelvoeg verloopt trager dan bij absorptie, dit is
te verwachten aangezien droging van harde poreuze materialen langzamer verloopt dan
absorptie.

De baksteen aan de drogende kant is na 49 uur geheel droog, in de mortellaag en in de
tweede steen bevindt zich dan nog vocht. Het vochtgehalte van de mortellaag is na 49 uur
bij benadering een derde van het beginvochtgehalte, het vochtgehalte van de tweede steen
is dan nog niet gehalveerd.

De ontbrekende meetgegevens, namelijk die van het droogproces van een baksteen –
mortel – baksteen proefstuk, zijn hiermee bepaald. Om een beter beeld van dit proces te
krijgen zullen er meer metingen moeten worden gedaan (ook met andere
mortelsamenstellingen). Het heeft daarbij de voorkeur om voor hetzelfde proefstuk het
gedrag bij absorptie en bij droging te bepalen, op die manier kan er rekening worden
gehouden met de invloed van wisseling in zand concentraties. In dit geval was dat niet
mogelijk, de proefstukken gebruikt bij voorgaand onderzoek waren al vernietigd.
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5 Het modelleren van gekoppeld warmte- en vochttransport in
poreuze materialen

Voor de modellering van het gekoppeld warmte- en vochttransport in bouwkundige
constructies zijn verschillende programma’s voorhanden. In dit hoofdstuk wordt het
programma DIM toegelicht. Het programma is op dit moment nog niet commercieel
verkrijgbaar, maar dat zal in de nabije toekomst veranderen. Vooralsnog wordt het
programma gratis beschikbaar gesteld aan universiteiten.

5.1 Het programma DIM 3.1 (Delphin 4.0)
DIM 3.1 (inmiddels is de naam veranderd in Delphin 4.0) is een numeriek

programma, ontwikkeld aan de TU Dresden, waarmee gekoppeld warmte-, lucht-, zout-
en vochttransport in poreuze bouwmaterialen kan worden gesimuleerd. Dit is mogelijk
voor 1D, 2D en axiaal symmetrische 3D-opgaven.

De modellering van de transportprocessen leidt tot een systeem van niet-lineaire
differentiaal vergelijkingen. Het programma lost deze vergelijkingen op door numerieke
integratie over de tijd. Een groot aantal variabelen (zoals vochtgehalte, temperatuur,
luchtdruk, zoutconcentraties, warmte en enthalpie) die karakteriserend zijn voor het
hygrothermisch gedrag van gebouwcomponenten kan op deze manier worden bepaald als
functie van ruimte en tijd. In figuur 5.1 wordt een overzicht van de structuur van het
programma gegeven.

Figuur 5.1: de structuur van DIM (Delphin) [GRU99].

Een simulatie wordt gedefinieerd als een ‘project’ bestaande uit vijf losse input files:
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• Init.txt, hierin worden de verschillende constanten, de te gebruiken fysische modellen
en de grenzen waarbinnen de output (nauwkeurigheid / overschrijdingen) moet
blijven, omschreven.

• Mat.txt herbergt per toe te passen materiaal de verschillende eigenschappen die nodig
zijn voor de berekeningen (eigenschappen met betrekking tot warmte-, vocht- en
lucht- en zouttransport). Deze kunnen op verschillende manieren worden ingevoerd.
Bij het programma zelf zit een groot aantal ‘standaard’ materialen waarvan de
eigenschappen nogal grof omschreven zijn. Als er een vergelijking gemaakt wordt
tussen metingen en simulatie, dan moeten er ‘nieuwe’ materialen met een
nauwkeurigere omschrijving worden ingevoerd.

• Spec.txt, hierin worden de (rand)voorwaarden van de simulatie omschreven. De
randvoorwaarden worden hieronder beschreven.
-Climatic conditions: tijdsafhankelijke klimaatgegevens.
Gegevens voor regenhoeveelheid (qr), relatieve vochtigheid (φe), luchttemperatuur
(Te), windrichting (αw), windsnelheid (vw), luchtdruk (pe) en straling (qs, lang- of
kortgolvig, direct of diffuus). Bij het model zitten drie klimaatdatabanken (zgn. Test
Reference Years) voor Noord, Midden en Zuid Duitsland. Ook oriëntatie van de
constructie is als invoer vereist, hiermee wordt de tijdsafhankelijke hoeveelheid
straling en slagregen op het oppervlak van de constructie bepaald.
-Boundary conditions: randvoorwaarden van de constructie met de omgeving.
Verschillende overgangscoëfficiënten voor dampdiffusie, convectie en absorptie van
regen.
-Field conditions: initiële condities van de materialen (zoals temperatuur, zoutgehalte
en vochtgehalte).
-Contact conditions: contactvoorwaarden tussen twee materialen (weerstanden m.b.t.
vocht- en warmtetransport).

• Outp.txt wordt gebruikt om de tijdsindeling, tijdsduur en de verlangde resultaten in te
stellen. De resultaten kunnen op vier verschillende manieren worden uitgevoerd.
-Fields: verdeling van een variabele (vochtgehalte, temperatuur) over de constructie.
-Fluxes: massa- of warmtestroomdichtheid door een oppervlak.
-Loads: belastingen op een oppervlak (klimaatgegevens).
-Sources: bronbelastingen in de constructie.
Alle vier de manieren van uitvoer zijn tijdsafhankelijk.

• Disc.txt geeft de afmetingen en het grid, de materiaalverdeling, de verdeling van de
verschillende condities en randvoorwaarden van de constructie.

De output (ASCII -files) wordt bijvoorbeeld verwerkt met Excel om er grafieken en
tabellen van te maken. In het geval van grote bestanden kan Matlab worden gebruikt om
er figuren en films van te maken. In toekomstige versies zal de verwerking van de output
in Delphin zelf worden opgenomen.
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5.2 De numerieke oplossing
Delphin geeft de keuze voor twee verschillende modellen. Allereerst

vochttransport als gevolg van een gradiënt in capillaire druk, met de conductiviteit K als
transportcoëfficiënt. Daarnaast kan worden gekozen voor vochttransport als functie van
een gradiënt in watergehalte met de diffusiviteit D als transportcoëfficiënt. Aangezien het
grootste gedeelte van het voorgaand onderzoek waar dit afstuderen op is gebaseerd
uitgaat van een gradiënt in vochtgehalte (en de materiaaleigenschappen dus ook), is er
gekozen voor het diffusiviteitsmodel.

Het diffusiviteitsmodel gaat ervan uit dat de vochtretentie curve van een materiaal het
eenduidige verband geeft tussen vochtgehalte en de capillaire druk (hysterese wordt
verwaarloosd). De enige ‘drijvende kracht’ waar rekening mee wordt gehouden is de
gradiënt in vochtgehalte. Het diffusiviteitsmodel laat geen additionele krachten toe (zoals
zwaartekracht en positieve waterdruk). Daarnaast wordt er in het model uitgegaan van
laminaire stroming.
Het model simuleert gekoppeld warmte- en vochttransport (lucht- en zouttransport zijn
uitgesloten). De waterstroom, de dampdiffusie en de warmtegeleiding inclusief de
enthalpie effecten kunnen worden meegenomen in de berekeningen. Er zijn drie
verschillende manieren waarop de massa- en warmtebalans worden uitgerekend. Deze
verschillen in de mate waarin bijeffecten worden meegenomen in de berekening.

De opslag van vocht en warmte veroorzaakt hoofd- en bijeffecten. De hoofdeffecten zijn
de primaire opslagprocessen uitgedrukt in de met de tijd veranderende variabelen die
behoren tot de betreffende balans:
• de opslag van vocht uitgedrukt in het met de tijd veranderende vochtgehalte;
• de opslag van warmte uitgedrukt in de met de tijd veranderende temperatuur.

De bijeffecten zijn secundaire opslagprocessen uitgedrukt in met de tijd veranderende
variabelen die niet horen bij de betreffende balans:
• de opslag van warmte in de gasfase;
• de opslag van vocht in de gasfase.

Er is een keuze mogelijk tussen drie verschillende opslagmodellen. In het FULL model
worden alle bijeffecten meegenomen in de berekening, in het MAIN model worden de
bijeffecten verwaarloosd. Het EXTMAIN model is gelijk aan het MAIN model alleen
met een uitvoeriger formulering.

5.3 De interne vergelijkingen
Na simulaties met de drie varianten is er gekozen voor de eenvoudigste variant

(MAIN). Deze variant levert dezelfde resultaten als de andere twee varianten (verschillen
in vochtgehalte kleiner dan 1 %), MAIN rekent echter een factor 2 tot 3 maal sneller. De
vocht- en energiebalans voor het MAIN model in de x-richting (y-richting idem) wordt
gegeven door vgl. 5.1 en 5.2:
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De variabelen:
ψw het vochtgehalte [m3/m3]
T de temperatuur [K]

De constanten:
ρw volumieke massa van water 1000.0 kg/m3

Rd de gasconstante van waterdamp 462.0 J/(kg⋅K)
T0 referentietemperatuur 273.15 K
cw warmtecapaciteit van water 4180.0 J/(kg⋅K)
cd warmtecapaciteit van waterdamp 1617.0 J/(kg⋅K)
hd enthalpie van waterdamp bij 0°C 2256000.0 J/kg

De materiaalconstanten:
cm warmtecapaciteit van het materiaal 920.0 J/(kg⋅K) (baksteen)
ρm volumieke massa van het materiaal 1720.0 kg/m3 (baksteen)

De transportcoëfficiënten:
Dw vochtvereffeningscoëfficiënt voor vloeibaar transport [m/s2]
Dd diffusiecoëfficiënt voor damptransport [m/s2]
Dv vochtvereffeningscoëfficiënt voor vloeibaar en damptransport [m/s2]
pd(ψ,T) waterdampdruk [Pa]
λm warmtegeleidingscoëfficiënt [W/(m⋅K)]

Bij de 2D simulaties is er voor gekozen om het vochttransport in poreuze materialen te
splitsen in een diffusiecoëfficiënt voor vloeibaar transport Dw en één voor damptransport
Dd. Op deze manier kan er rekening worden gehouden met de koeling die optreedt door
verdamping aan het oppervlak. De literatuur levert een overzicht van de spreiding van
diffusiecoëfficiënten voor vloeibaar transport voor verschillende bakstenen (zie tabel 3.1
voor referenties).
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Figuur 5.3: spreiding op Dw voor baksteen (1: relatief snel vloeistoftransport, 2: relatief langzaam
vloeistoftransport).

Het damptransport wordt gekarakteriseerd door de µ-waarde van het droge materiaal. De
diffusie coëfficiënt voor damptransport wordt hieruit bepaald volgens:

dg

gl
d pp

pTD
D

−
=

µ
)(

(5.4)

Hierin is pg de luchtdruk van de droge lucht, pg = 101000.0 Pa.
Dl(T) is de diffusie van waterdamp in vrije lucht volgens:
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De µ-waarden uit de literatuur [TAM84] liggen tussen de 8 en 30 [-] (respectievelijk snel
en langzaam damptransport).

De vochtvereffeningscoëfficiënt Dv geldt voor het damp- en het vloeibare deel van het
vochttransport. Bij de simulaties waarmee het model geijkt wordt, wordt deze gebruikt.
Het betreft isotherme simulaties: de temperatuursinvloeden op het vochttransport worden
niet mee genomen. In dit geval verandert vgl. 5.1 in:
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Figuur 5.2 geeft de vochtvereffeningscoëfficiënt voor de baksteen en voor de mortel,
zoals gebruikt voor de ééndimensionale simulaties (interpolatie met Cubic Splines).



54

Figuur 5.2: de vochtvereffeningscoëfficiënt van baksteen en mortel [BRO98].

De waterdampdruk pd(ψ, T) wordt gegeven door:

( )
( )Tp

p
sat

d

ψφ
= (5.6)

Het verband tussen φ en ψ wordt gegeven door de hygroscopische kromme (zie ook
paragraaf 3.6.1 – de vochtretentie curve). Figuur 5.4 geeft de hygroscopische kromme
van de baksteen (R.V. 0 – 95%).

Figuur 5.4: hygroscopische kromme van de baksteen, bepaald uit de vochtretentiecuve [BRO98].

Voor de verzadigingsdampdruk psat(θ) is er in de beschrijving van het model geen
formule te vinden. In het model WUFI wordt het volgende verband gebruikt:
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Met a en b constanten:
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De warmtegeleidingcoëfficiënt λm is afhankelijk van het vochtgehalte van het materiaal.
Water heeft een grotere warmtegeleidingcoëfficiënt dan lucht. Zijn de poriën van een
materiaal gevuld met water in plaats van lucht dan zal de warmtegeleidingcoëfficiënt van
het geheel ook toenemen.
Voor baksteen in droge toestand geldt λ = 0.96 W/(m⋅K). Is het materiaal capillair
verzadigd (ψcap = 0.24 m3/m3), dan geldt λ = 2.5 W/(m⋅K). Tussen deze twee waarden
wordt rechtlijnig geïnterpoleerd met het vochtgehalte, de temperatuursafhankelijkheid
wordt verwaarloosd.

5.4 De randvoorwaarden

5.4.1 Interne aansluiting
Om het transport tussen twee materialen te beschrijven wordt de vochtretentie curve
gebruikt. Het samenvoegen van de resultaten van verschillende meettechnieken
(kwikporosimetrie, drukpot methode, exsiccatorpotten) levert de globale
vochtretentiecurve op voor het hygroscopische en het bovenhygroscopische gebied (0 tot
100% R.V.). In de literatuur [CAR98] wordt deze curve beschreven als een multimodaal
poriënmodel, dat bestaat uit een superpositie van verscheidene (log)normale
poriënsystemen:
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Hierin is ψ het vochtgehalte [m3⋅m-3], pc de capillaire druk [bar], ψcap het capillaire
vochtgehalte, lj een weegfactor (van de verschillende subcurven, ∑ = 1) en c [bar-1] en n
[-] constanten die de betreffende subcurven beschrijven.

Tabel 5.1: invoer voor de vochtretentiecurve [BRO98].

Materiaal ψcap j l c n
Baksteen 0.26 m3⋅m-3 - bar-1 -

1 0.008 0.10 1.37
2 0.292 0.20 3.20
3 0.420 0.45 3.80
4 0.280 4.00 1.70

Mortel 0.19 m3⋅m-3

1 0.100 0.007 1.80
2 0.100 0.020 2.60
3 0.450 25.00 1.50
4 0.350 20.00 5.50
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De vochtretentie curve van de baksteen is als volgt opgebouwd:

Figuur 5.5: opbouw vochtretentie baksteen.

De vochtretentie curve van de baksteen en de mortel zien er als volgt uit:

Figuur 5.6: vochtretentie curve van de baksteen en de mortel.

5.4.2 Externe randvoorwaarden
Bij de simulaties van absorptie en droging van metselwerk worden verschillende
randvoorwaarden gebruikt. Hieronder volgt een overzicht. Voor de randvoorwaarden van
het buitenklimaat worden de klimaatdatabanken als invoer gebruikt. De bijbehorende
vergelijkingen staan op de de CD rom bij dit verslag (theorie.pdf en handleiding.pdf).
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Water contact. st
rand c=ψ

Deze randvoorwaarde wordt bij simulaties van absorptie gebruikt: er wordt een constant
vochtgehalte aan de onderkant van de wand of steen opgelegd.

Regen. ( )tqq =
Bij deze randvoorwaarde zijn er twee mogelijkheden: regen op een horizontaal vlak, en
regen op een verticaal vlak. In het tweede geval wordt er rekening gehouden met de
windrichting, windsnelheid en oriëntatie van de wand.

Dampdiffusie. ( )em ppq −= β
Onder invloed van de snelheid, temperatuur en relatieve vochtigheid van de lucht die
langs een constructie stroomt vindt er droging of bevochtiging plaats. De randvoorwaarde
dampdiffusie omschrijft deze vochtstroom, en de bijbehorende koeling.

Warmteoverdracht. ( )me TThq −=
Beschrijft de overdracht van warmte van de wand op de binnen- of buitenlucht.

Kortgolvige straling. ( )limkqq α=
Brengt de invloed van directe en diffuse straling van de zon op de oppervlakte
temperatuur in rekening.

Langgolvige straling. ( )limkqq ε=
Brengt de invloed van de straling van de lucht en de emissie van de wand zelf in
rekening.
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6 Simulaties

In dit hoofdstuk worden de verschillende simulaties behandeld die zijn gedaan met het
programma Delphin. Deze simulaties vallen uiteen in vier delen.
Allereerst de simulaties die zijn gedraaid om het model te ijken, hiervoor zijn
meetgegevens gebruikt uit de literatuur. Vervolgens wordt voor absorptie en voor droging
een weerstandswaarde gefit die de mortelvoeg vervangt. In het derde deel worden de
simulaties van vochttransport in een metselwerk wand behandeld. Allereerst wordt
optrekkend vocht behandeld, daarna regenbelasting. Het hoofdstuk sluit af met twee
cases. In de eerste case is er sprake van optrekkend vocht, in de tweede case wordt de
vochtbelasting door regenwater (op de gevel en via de grond) behandeld.

6.1 Beschrijving van de simulaties

6.1.1 IJking van het model
Met de eerste simulaties wordt nagegaan of de output van DIM3.1 overeenkomt met de
resultaten van metingen uit de literatuur [BRO98], [PEL95]. Het betreft metingen van één
dimensionale absorptie en droging.

Isotherme, ééndimensionale capillaire opzuiging
Bij de simulatie van opzuiging, laten we een initieel droog monster aan één zijde (x = 0)
vloeibaar water opzuigen vanuit een vrij wateroppervlak. Figuur 6.1 geeft een overzicht.

Figuur 6.1: isotherme, ééndimensionale capillaire opzuiging.

Aan de bovenkant van het monster (x = 100 mm) wordt het vochttransport op nul gesteld.
We nemen aan dat het watercontact onderaan (x = 0) onmiddellijk resulteert in het
capillaire vochtgehalte wcap. Gedurende de simulatie blijft de temperatuur constant.
Samenvattend zijn de initiële condities en randvoorwaarden:

,0 Lx ≤≤  0=t : 0=w (6.1)

x = 0, t > 0 :w = w

x = L, t > 0 :q = 0

cap
(6.2)

De oplossing bestaat uit de eerste 10 vochtprofielen (verdeling van het vocht over het
proefstuk), ∆t = 5 min.
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Isotherme, ééndimensionale droging
Bij isotherme droging wordt een initieel capillair verzadigd monster blootgesteld aan een
omgeving gekarakteriseerd door een temperatuur θ en een relatieve vochtigheid φ. Figuur
6.2 geeft een overzicht.

Figuur 6.2: isotherme, éendimensionale droging.

De initiële condities en randvoorwaarden zijn:

,0 Lx ≤≤  0=t : capww = (6.3)
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Met βe de waterdampovergangscoëfficiënt = 3.0 ⋅10-07 s/m, pv
L de waterdampdruk bij x =

0 mm, pd
e de waterdampdruk van de omgeving, psat de temperatuur afhankelijke

verzadigings-dampdruk (T = 20°C), en φ de relatieve vochtigheid van de lucht = 0%.

De oplossing bestaat uit de vochtprofielen voor de eerste 24 uur, ∆t = 1 h.

6.1.2 Vochttransport op de overgang tussen baksteen en mortel
Uit voorgaand onderzoek [BRO98] blijkt dat bij aanname van ideaal hydraulisch contact
de simulatie van het vochttransport op de overgang baksteen – mortel niet tot de juiste
resultaten leidt. Simulaties met DIM3.1 laten hetzelfde beeld zien. Simulaties waarbij er
tussen de mortel en de baksteen een weerstand is aangebracht komen ook niet overeen
met de metingen.

Om vochtprofielen in metselwerk te kunnen berekenen wordt de mortellaag in de
simulaties vervangen door een weerstand voor vochttransport. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen een overgang waar absorptie over plaats vindt en een
overgang waar droging over plaats vindt. De weerstand wordt gefit aan de profielen
gemeten met NMR (zie hoofdstuk 4).

De randvoorwaarden en initiële condities voor de simulatie van absorptie en van droging
van baksteen - mortel – baksteen komen overeen met de voorgaande paragraaf.
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6.1.3 Simulaties op wandniveau
Nadat het model geijkt is, wordt er een schaalvergroting toegepast. Daarnaast wordt er
overgegaan van één naar twee dimensionaal vochttransport. Er wordt aangenomen dat de
materiaaleigenschappen van de baksteen in alle richtingen gelijk zijn. Er wordt bij elke
wanddikte onderscheid gemaakt tussen een fictieve steen met snel vloeibaar transport
(hoge Dw) en traag damptransport (grote µ) en een fictieve steen met traag vloeibaar
transport en snel damptransport (zie paragraaf 5.3 voor spreiding op de
materiaaleigenschappen). Voor beide varianten geldt wcap = 24 Vol%.

De simulaties hebben betrekking op een langere periode (~ 1 jaar), de randvoorwaarden
voor het buitenklimaat zijn niet constant (gegevens afkomstig uit de klimaatdatabank,
oriëntatie buitenzijde: Westen). De zwaartekracht wordt verwaarloosd bij de simulaties.
Het grid van de simulaties is nauwkeurig (1 mm) bij de oppervlakken die in contact staan
met het binnen- of buitenklimaat, hier vindt droging plaats en eventueel absorptie van
regenwater. Alle weerstanden zijn even groot (weerstand bij absorptie). Figuur 6.3 geeft
een overzicht van de randvoorwaarden van de simulatie.

Figuur 6.3: de randvoorwaarden van de simulatie, een schematische doorsnede over een wand.

Optrekkend vocht, jaarcyclus
Deze simulaties zijn bedoeld om de stationaire vochtverdeling als gevolg van optrekkend
vocht over de wand vast te stellen. De regenbelasting op het buitenoppervlak wordt niet
meegenomen in de simulatie, de relatieve vochtigheid, buitentemperatuur en straling op
het oppervlak komen uit de klimaatfile voor Noord Duitsland.
Er wordt uitgegaan van 2 verschillende wanddikten: halfsteens en tweesteens, er is
daarbij gekozen voor het Waalformaat (afmetingen baksteen: 210 ⋅ 105 ⋅ 51 mm3). De
initiële condities luiden: Twand = 10°C, wwand = 0.1 Vol%.
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Regenbelasting, dagcylus
Om vast te stellen hoe snel een vochtfront zich als gevolg van regenbelasting voortplant,
en hoe snel de wand vervolgens droogt wordt de volgende simulatie gedaan. Het
buitenoppervlak wordt gedurende 8 uur aan een regenbui blootgesteld (10 kg/m2,
windsnelheid 20 m/s). Na deze 8 uur vindt er droging plaats voor 24 uur. De initiële
condities luiden: Twand = 10°C, wwand = 0.1 Vol%.

6.1.4 Case studies

Om in de praktijk voorkomende problemen na te bootsen zijn er een tweetal cases
gesimuleerd. Bij beide simulaties wordt er een laag aarde aangebracht rond de fundering,
op deze manier worden de randvoorwaarden nauwkeuriger ingevoerd. Het binnen- en
buitenklimaat is hetzelfde als in de voorgaande simulaties (optrekkend vocht en
regenwater). Er wordt ideaal hydraulisch contact (continuïteit in capillaire druk)
aangenomen tussen de fundering en de grond. Verder wordt er uitgegaan van een
tweesteens wand, en een traag drogende en snel absorberende steen.

In de eerste case is er sprake van optrekkend grondvocht veroorzaakt door een hoge
grondwaterstand. Figuur 6.4 geeft een schematisch overzicht van het probleem.

Figuur 6.4: Case I, optrekkend grondvocht.

Een regelmatig toegepaste oplossing voor dit probleem is het aanbrengen van een
vochtdichte laag vlak boven het maaiveld. Dit is in de simulatie nagebootst door een laag
te introduceren met een hoge weerstand voor vochttransport.

In de tweede case wordt er uitgegaan van een vochtverdeling in de wand veroorzaakt
door regen en de slechte afvoer van deze vochtstroom. De regen valt op de wand zelf,
maar ook op het maaiveld. Het vocht zal daardoor in de grond trekken, en in contact
komen met de fundering. Via de fundering kan het vocht omhoog trekken in de wand.
Figuur 6.5 geeft een overzicht van het probleem.
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Figuur 6.5: Case II, slechte drainage en regen.

In de praktijk lost men dit probleem op door de drainage rond de fundering te verbeteren,
bijvoorbeeld door de grond plaatselijk te vervangen door een grindlaag. Het regenwater
zal daardoor meteen naar dieper gelegen grond worden afgevoerd en niet worden
opgezogen door de fundering.

6.2 Resultaten

6.2.1 IJking van het model

Isotherme, ééndimensionale capillaire opzuiging
In figuur 6.6 wordt de absorptie van baksteen en de bijbehorende simulatie gegeven.
Naast elk vochtprofielen staat het tijdstip (in minuten). Voor de simulatie geldt dat er vijf
minuten tussen elk profiel zit.

Figuur 6.6: NMR meting van absorptie van baksteen (l) [PEL95] en de bijbehorende simulatie (r).
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Isotherme, ééndimensionale droging
In figuur 6.7 wordt de droging van de baksteen gegeven en de bijbehorende simulaties.
Tussen elk profiel zit één uur.

Figuur 6.7: NMR meting van droging van baksteen (l) [BRO98] en de bijbehorende simulatie (r).

6.2.2 Vochttransport op de overgang tussen baksteen en mortel

Weerstand voor absorptie
Figuur 6.8 geeft de ééndimensionale absorptie van een proefstuk bestaande uit baksteen–
mortel–baksteen. In de simulatie (rechts) is de voeg vervangen door een weerstand. De
gefitte weerstand voor de voeg bedraagt K = 1.85 ⋅106 s/m. Tussen elk vochtprofiel zit
één uur.

Figuur 6.8: NMR meting van absorptie b-m-b (l) [BRO98] en de bijbehorende simulatie (r).

Weerstand voor droging
Figuur 6.9 geeft de ééndimensionale droging van het baksteen – mortel –baksteen
proefstuk. In de simulatie (rechts) is de voeg vervangen door een weerstand. De gefitte
weerstand bedraagt K = 1.85 ⋅107 s/m. Tussen elk vochtprofiel zit één uur.
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Figuur 6.9: NMR meting van droging b-m-b(l) en de bijbehorende simulatie (r).

6.2.3 Simulaties op wandniveau

Optrekkend vocht, jaarcyclus
In figuur 6.10 staat voor de vier varianten de hoeveelheid vocht in de wand uitgezet tegen
de tijd.

Figuur 6.10: de hoeveelheid vocht van de vier varianten als functie van de tijd.

In de eerste dagen van de simulatie is er sprake van een ‘opstartfase’ (zie figuur 6.10).
Figuur 6.11 geeft de ‘opstartfase’ van een tweesteens variant (~ 35 dagen):
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Figuur 6.11: het vochtprofiel tijdens de opstartfase (tweesteens, traag damptransport, snel vloeibaar
transport). De hoogte van een steen is 51 mm, de totale hoogte van de wand is 1.2 m.

In figuur 6.12 wordt de opstartfase van de halfsteens variant (~ 10 dagen) gegeven:

Figuur 6.12: het vochtprofiel tijdens de opstartfase (halfsteens, traag damptransport, snel vloeibaar
transport). De hoogte van een steen is 51 mm, de totale hoogte van de wand is 1.2 m.

Volgens figuur 6.10 is het vochtgehalte voor de vier varianten het hoogst op t = 365
dagen. In figuur 6.13 wordt de vochtverdeling (in het midden van de wand) als functie de
hoogte gegeven op t = 365 dagen (er is een voeghoogte van 10 mm aangehouden).
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Figuur 6.13: het vochtgehalte (in het midden van de wand) van de vier varianten als functie van de hoogte
op t = 365 dagen.

De complete output (vochtprofielen van elke dag en een movie van het hele jaar) van de
vier varianten is terug te vinden op de cd-rom bij dit verslag.

Regenbelasting, dagcylus
Figuur 6.14 geeft 3 vochtprofielen gedurende anderhalve dag van één variant.

Figuur 6.14: vochtprofielen van tweesteens metselwerk (traag damptransport, snel vloeibaar transport)
over 32 uur.

In figuur 6.15 wordt van elke variant het vochtprofiel op t = 32 uur gegeven.
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Figuur 6.15: vochtprofielen van de vier varianten op t = 32 uur.

De complete output (vochtprofielen van elk uur en een movie van de hele periode van 32
uur) van de vier varianten is terug te vinden op de cd rom bij dit verslag.

6.2.4 Case studies

Case I, optrekkend vocht
Na 35 dagen wordt een ‘stationaire’ situatie bereikt. Figuur 6.15 geeft de vochtverdeling
op t = 40 dagen.

Figuur 6.15: Case I, optrekkend vocht in een wand, t = 40 dagen.
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Nadat de vochtdichte laag is aangebracht zal de wand drogen. Figuur 6.16 geeft een
overzicht van dit proces gedurende 40 dagen.

Figuur 6.16: Case I, na het aanbrengen van een vochtdichte laag.

Case II, regen en slechte drainage
In figuur 6.17 worden drie vochtprofielen gegeven voor case 2.

Figuur 6.17: 3 vochtprofielen van case 2: regen en een slechte drainage.

6.3 Discussie

6.3.1 IJking van het model
Resultaten van simulaties van droging en absorptie door baksteen komen overeen met de
resultaten van de metingen. De kleine verschillen tussen de gesimuleerde vochtprofielen
en de gemeten vochtprofielen kunnen worden veroorzaakt door onregelmatigheden in de
poriënstructuur van de proefstukken.

De invloed van de koeling door verdamping van water aan het drogend oppervlak op het
vochttransport wordt verwaarloosd bij de metingen. Het zal alleen voor de eerste
vochtprofielen van invloed zijn, dan is het de verdamping het grootst. Metingen van Pel
[PEL95] tonen aan dat de invloed op het vochttransport te verwaarlozen is.
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6.3.2 Vochttransport op de overgang tussen baksteen en mortel

De vochtprofielen van de twee baksteenlagen komen voor absorptie en voor droging
overeen met de metingen. De weerstand van de mortelvoeg bij droging is bepalend voor
de vochtprofielen van de tweede steen. Dit is te zien aan de horizontale vochtprofielen,
het vocht heeft zich over de steen vereffend.
De weerstand van droging en absorptie schelen een factor 10 in grootte. De gefitte
weerstand van de mortelvoeg voor absorptie bedraagt: K = 1.85 ⋅ 106 s/m. Voor droging
bedraagt deze weerstand K = 1.85 ⋅ 107 s/m.

6.3.3 Simulaties op wandniveau

Optrekkend vocht, jaarcyclus
De opstartfase van een initieel droge wand bij optrekkend vocht is afhankelijk van de
dikte van de wand. Voor een tweesteens wand duurt de fase ongeveer 35 dagen, voor een
halfsteens wand duurt deze periode ongeveer 10 dagen.
Daarnaast schommelt de hoeveelheid vocht in de wand onder invloed van het
buitenklimaat (temperatuur, relatieve vochtigheid en straling van de zon). Deze
schommeling is afhankelijk van de eigenschappen van de steen voor damptransport, een
snel drogende steen vertoont een grotere schommeling. Daarnaast is de dikte van de wand
van invloed op de schommeling, een dikke wand vertoont een grotere schommeling. De
schommelingen lopen op tot 11 % boven of onder de gemiddelde hoeveelheid vocht voor
een tweesteens wand.

Holm [HOL00] komt tot vergelijkbare resultaten. Voor metselwerk van 60 cm dikte ligt
het vochtgehalte over de wand na de opstartfase op 60 kg/m3. Het vochtgehalte voor de
tweesteens wand (dikte 42 cm) schommelt rond 50 kg/m3. Holm simuleert met WUFI2D
en werkt met versimpelde randvoorwaarden voor buitenklimaat. Daarnaast is de
gesimuleerde wand op het noorden georiënteerd (geen straling van de zon).
De lengte van de opstartfase verschilt echter wel, voor metselwerk van 60 cm dikte duurt
de fase volgens Holm ongeveer een jaar. Dit verschil kan maar gedeeltelijk worden
verklaard door het verschil in wanddikte.

De hoogte van het vochtfront bij optrekkend vocht wordt bepaald door de weerstand van
de mortelvoeg. Over de horizontale weerstanden zal alleen absorptie plaatsvinden.
De verdere vorm van het vochtfront wordt bepaald door de eigenschappen voor
damptransport van de steen. De snel drogende steen vertoont een ‘scherper’ vochtfront
dan de snel traag drogende steen.
Het vochtgehalte ten opzichte van de hoogte (ééndimensionaal) verschilt voor de traag
drogende en de snel drogende variant. Bij de traag drogende variant zal de invloed van de
voegen tot op grotere hoogte zichtbaar zijn (sprongen in het vochtgehalte).
Volgens de simulaties zal optrekkend vocht in het uiterste geval tot 500 mm stijgen bij
halfsteens metselwerk en tot 1000 mm voor tweesteens metselwerk.

Opvallend is dat de vochtprofielen geen grote verschillen laten zien tussen binnen- en
buitenklimaat (de regen is niet meegenomen). Afgezien van kleine schommelingen is het
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vochtprofiel symmetrisch over de dikte van de wand. De invloed wordt kleiner met de
hoogte.

Regenbelasting, dagcyclus
De verschillen in vochttransport bij regenbelasting tussen de twee fictieve materialen is
groot te noemen. De snel absorberende steen raakt geheel verzadigd, de traag
absorberende steen bereikt  nog niet de helft van het capillair vochtgehalte. Dit grote
verschil wordt geheel bepaald door het verschil in vochtvereffeningscoëfficiënt.
Het droogproces verschilt ook, naast de snelheid (bepaald door de µ-waarde van het
materiaal) vindt er voor vereffening over de hele wand plaats.
De invloed van de klimaatfile voor regenbelasting is verwaarloosbaar te noemen, de
regenperiode zijn te kort en niet hevig genoeg. Alleen het extreme geval waarmee is
gesimuleerd is de invloed zichtbaar.

6.3.4 Case studies
Het aanbrengen van een vochtdichte laag boven het maaiveld stopt het optrekkend vocht.
De tweesteens wand droogt en is na 40 dagen bij benadering droog.

Case twee geeft geen duidelijk vochtprofiel in de wand. De randvoorwaarden zijn niet
nauwkeurig genoeg om goede simulaties te draaien. Materiaalgegevens m.b.t. warmte- en
vochttransport in de aarde zijn te onduidelijk omschreven. Dit geldt ook voor de
contactcondities tussen de aarde en de fundering.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Vochttransport speelt een belangrijke rol bij de degradatie van metselwerk. Het
doorgronden van dit vochttransport helpt bij het voorkomen en bij het restaureren van
schade. Aangezien de vochtverdeling in een wand praktisch alleen maar destructief te
meten is, is er bij dit afstudeerverslag gebruik gemaakt van simulaties.
Bij de probleemstelling van dit afstudeerproject staat het verband tussen vochtbron,
vochtverdeling en degradatie centraal.

Er zijn verschillende vochtbronnen voor metselwerk aan te wijzen:

• Optrekkend grondvocht. De snelheid van droging en de overgang tussen baksteen en
mortel bepalen de vochtverdeling in de wand. Hierdoor neemt het vochtgehalte in de
wand af met de hoogte. Daarnaast is het vochtgehalte aan de oppervlakken van de
wand lager dan in het midden van de wand. Simulaties wijzen uit dat het vochtfront
voor een halfsteens wand bij optrekkend vocht tot een halve meter hoogte kan stijgen
en voor een tweesteens wand tot één meter. De wisselingen in het buitenklimaat zijn
van invloed op de vochtverdeling in de wand. Voor een tweesteens wand loopt het
verschil in vochtgehalte over een jaar op tot 11% meer of minder dan het gemiddelde.
Het is van belang om te vermelden dat bij de veel mortelsamenstellingen het
vochttransport op de overgang tussen de mortel en de steen verwaarloosbaar klein is.
Dit betekent dat de weerstand voor vochttransport oneindig groot is, er zal bij deze
mortelsamenstellingen dan ook geen sprake van optrekkend vocht kunnen zijn. De
veronderstelling dat de stijghoogte in een wand alleen bepaald wordt door de
verdamping oppervlak en door de materiaaleigenschappen van een baksteen
[TAM84] is een te grote vereenvoudiging.

• Regenbelasting. De vochtprofielen ten gevolge van regen in een metselwerk wand
worden bepaald door de eigenschappen van de baksteen en van de overgang tussen
baksteen en mortel. In de simulaties is geen rekening gehouden met, in de werkelijke
uitvoering, niet volledig gevulde voegen. De spreiding in materiaaleigenschappen van
baksteen maakt dat de vochtprofielen aanzienlijk kunnen verschillen. Bij belasting
met een regenbui voor 8 uur (10 kg/m2, windsnelheid 20 m/s) lopen de resultaten
uiteen van capillair verzadigd over de hele steen tot minder dan de helft van het
capillair vochtgehalte over de steen. Bij een tweesteens wand passeert het vochtfront
in eerste instantie niet de stootvoeg. De droging van de wand is een kwestie van
meerdere dagen. Daarnaast vindt er nog vereffening van vocht plaats over de wand.

• De relatieve vochtigheid. Aangezien de hygroscopische vochtopname van baksteen
klein is kan de invloed van de relatieve vochtigheid worden verwaarloosd. Bij mortel
is dit niet het geval. Afhankelijk van de samenstelling van de mortel verandert de
poriënverdeling en daarmee het hygroscopisch gedrag. Het hygroscopisch
vochtgehalte kan op die manier oplopen tot een kwart van het capillair vochtgehalte.
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De belangrijkste degradaties voor metselwerk zijn:

• Vorstschade. Afbrokkeling van stukken steen is hierbij de belangrijkste vorm van
schade. Er geldt dat een verzadigingsgraad van de steen hoger dan 75% van het
capillair vochtgehalte bij bevriezing grote kans geeft op vorstschade. Daarnaast is de
gemiddelde poriënstraal van de steen van belang. Een steen met een gemiddelde
poriënstraal die kleiner is dan 0.65 micrometer is gevoelig voor vorstschade. Bij
optrekkend vocht betekent dit dat de onderste stenen gevoelig zijn voor vorstschade.
Voor regenbelasting geldt dat afhankelijk van het weer (regen èn vorst achter elkaar)
de schade over de gehele hoogte van de wand kan optreden. Een traag drogende steen
zal sneller vorstschade ondervinden.

• Zoutschade. Afbrokkeling van steen en vochtige plekken op de wand zijn hierbij de
voornaamste schadevormen. Zouten in een wand verstoren de vochtverdeling.
Doordat zouten een sterk hygroscopisch gedrag vertonen kunnen er onder invloed van
de relatieve vochtigheid vochtige plekken ontstaan. Zoutconcentraties ontstaan op de
plaatsen waar droging plaatsvindt. Afhankelijk van de stijghoogte van het vochtfront
zullen zouten kunnen worden getransporteerd. Voor een tweesteens wand geldt een
maximale hoogte voor het vochtfront van één meter. Praktijkmetingen bevestigen de
uitbloei van zouten op die hoogte. Ook zal er zoutuitbloei aan het wandoppervlak
(eventueel achter een afwerklaag) plaatsvinden.

7.2 Aanbevelingen

Om de betrouwbaarheid van de simulaties te vergroten zal er op grotere schaal
vergelijking met praktijk- en laboratoriummetingen plaats moeten vinden. Hierbij moeten
gegevens als dikte van de wand, eventuele afwerklagen en de aanwezigheid van zouten
niet worden vergeten.

Verder onderzoek naar het hygrisch gedrag van verschillende mortelsamenstellingen in
combinatie met verschillende bakstenen verdient aanbeveling. Dit verduidelijkt de
spreiding op de weerstand tegen vochttransport veroorzaakt door de mortelvoeg.

De vochtverdeling in een wand wordt voor een groot gedeelte beïnvloed door de
aanwezigheid van zouten. Het model Delphin wat tijdens dit project voor simulaties is
gebruikt biedt ook de mogelijkheid om zouttransport te simuleren. Het verdient
aanbeveling om deze mogelijkheid te benutten.

De aanwezigheid van afwerklagen (zoals pleisterwerk en hydrofobeermiddelen) kan het
vochtgedrag van een wand veranderen. De verschillen op de vochtverdeling in een wand
zijn met simulaties te benaderen. Op deze manier kan een betere vergelijking met de
praktijk worden gemaakt.

De weerstand die bij de simulaties de voegen vervangt zal een meer waarheidsgetrouw
beeld leveren als deze afhankelijk van het vochtgehalte wordt ingegeven. Een eerste
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aanzet hiervoor kan worden gedaan door uit te gaan van twee uiterste waarden voor de
weerstand (bij droging en bij absorptie).

Voor een betere omschrijving van optrekkend vocht zullen de materiaaleigenschappen
van de grond en de aansluiting tussen de grond en de fundering bekend moeten zijn. Ook
verdient het aanbeveling om gegevens van grondwaterstand te verwerken in de
simulaties.

De verschillende simulaties voor dit afstudeerwerk zijn uitgegaan van een twee
dimensionaal grid. De doorsnede van een wand vertoont wisselingen. Simulaties met een
driedimensionaal grid verdienen aanbeveling.
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Symbolenlijst

A waterabsorptiecoëfficiënt kg/(m2⋅ s0.5)
B waterpenetratiecoëfficiënt m/s0.5

D vereffeningscoëfficiënt m2/s
K permeabiliteit s/m
Rd gasconstante waterdamp 462.0 J/(kg⋅K)
T temperatuur K
V volume m3/m3

X plaats meniscus/front m
c soortelijke warmtecapaciteit J/(kg⋅K)
h warmteoverdrachtscoëfficiënt W/(m2⋅K)
hd enthalpie van waterdamp bij 0°C 2256 kJ/kg
l lengte m
m massa kg
p druk Pa
q warmtestroomdichtheid W/m2

q massastroomdichtheid kg/(m2⋅s)
r straal m
t tijd s
v volumestroomdichtheid m3/(m2⋅s)
v snelheid m/s
w vochtgehalte Vol %
x afstand m

∆, ∂ differentieteken -
∇ gradiënt -
∑ sommatieteken -

α warmte-overgangscoëfficiënt W/(m2⋅K)
α richting °
β waterdampovergangscoëfficiënt s/m
δ waterdampgeleidingcoëfficiënt s
ε emissiefactor -
φ relatieve vochtigheid -
η (dynamische) viscositeit Pa s
λ warmtegeleidingscoëfficiënt W/(m⋅K)
λ Boltzmanncoëfficiënt m/s0.5

µ diffusieweerstandsgetal -
θ temperatuur °C
ρ volumieke massa kg/m3

σ constante van Stefan - Boltzmann 5.76 ⋅ 10-08 W/(m2⋅K4)
σ oppervlakte-energie J/m2

ψ vochtgehalte m3 H2O/m3 mat.

c convectief o oppervlak
cap capillair r regen
d waterdamp sat saturatie (verzadiging)
e extern s straling
i intern t temperatuur
g droge lucht v vocht (vloeibaar + damp)
klim klimaatfile w vloeibaar water
l lucht w wind
m materiaal
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CD ROM – Inhoudsopgave

directory - Literatuur:
• verslag.pdf en verslag.doc
• theorie.pdf (dissertatie Grunewalt)
• handleiding.pdf (handleiding DIM/Delphin)

directory - Dim-1D:
• input files voor de 1 D sims (kunnen ook in Delpin worden ingelezen)

directory - Delphin-2D:
• input files voor de 2D sims (verschillen alleen in disc-file)

directory - Matlab-verwerking:
• watcont3.m    (bestand om 2D matrices uit Delphin om te zetten in plaatjes mbv

Matlab)
subdirectories:

• figuren: output van regenbelasting(fig 6.14 en 6.15), optrekkend vocht (fig 6.11 en
6.12),  case I (fig 6.15 en fig 6.16) en case II (fig 6.17)

• films: film voor regenbelasting, optrekkend vocht en combinatie van beide.

bestand - Install.exe (installatie file Delphin v. 4.1.10)


