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Samenvatting 

In de bouwpraktijk ontstaan regelmatig schades door inwendige condensatie. Naast schade heeft 

vocht in het algemeen ook een belangrijk aandeel in de gezondheid. Om de bouwconstructie vooraf 

te toetsen op het risico van inwendige condensatie wordt gebruik gemaakt van een rekenmethode 

waar enkel diffusie als transportmechanisme wordt beschouwd. Echter wanneer luchtstroming kan 

optreden, als gevolg van kieren en naden of luchtdoorlatendheid van materialen, wordt de 

dampstroom aanzienlijk verhoogd. Het risico van inwendige condensatie neemt op dat moment 

aanzienlijk toe.  

 

Over inwendige condensatie zijn verschillende wetenschappelijke publicaties verschenen, waarin 

het merendeel van de richtlijnen en normen over condensatiebeheersing terug gaan naar studies over 

vochtophopingen in houtskeletbouw in de jaren dertig. In de jaren vijftig werd de Glaser-methode 

ontwikkeld. De laatste jaren -tot tien jaar terug- verschenen wetenschappelijk artikelen waarin 

computermodellen werden gebruikt met warmte- en vochtoverdracht. De modellen beschikten over 

onder andere het effect van de latente warmte. Tevens werden de modellen op verschillende 

manieren gevalideerd, van analytisch tot praktisch. Later verschenen modellen waar luchttransport 

werd meegenomen. Over het probleem van luchtstroming werd echter al gepubliceerd in artikelen in 

de jaren negentig.  

 

Om inwendige condensatie ten gevolge van dampdiffusie te voorkomen, dient de constructie te 

worden geanalyseerd. Deze analyse wordt meestal rekenkundig ondersteund met dampdiffusie-

berekeningen. In deze analyse is het noodzakelijk dat de gebouwschil luchtdicht is, waardoor 

damptransport als gevolg van convectie kan worden uitgesloten. De dampdiffusieberekeningen gaan 

volgens de Glaser-methode. Voor de berekening worden enkele randvoorwaarden en criteria 

gegeven. Voor het buitenklimaat wordt gebruik gemaakt van maandgemiddelde waarden, afkomstig 

van de te beoordelen locatie. De criteria zijn dat over een jaar geen accumulatie van vocht mag 

ontstaan en er wordt een grens gesteld aan de maximale toelaatbare hoeveelheid vochttoename.  

 

Om het risico van inwendige condensatie te beoordelen, zijn verschillende softwarepakketten 

beschikbaar. De modellen verschillen op de keuze van de vochtpotentiaal, vertegenwoordiging van 

materiaaleigenschappen, transportmechanisme, omgaan met de randvoorwaarden en de mate van 

validatie. Opgemerkt wordt dat de vele beschikbare softwarepakketten beperkt zijn tot twee 

dimensionale studies en niet, of slechts beperkt, beschikken over convectieve overdracht.  

 

Door de beperkingen van de bestaande beschikbare softwarepakketten is gekozen om te 

simuleren binnen COMSOL, omdat gesimuleerde kan worden met 3D geometrieën en door de 

flexibiliteit met betrekking tot de koppeling met onder andere ‘Computational Fluid Dynamics’. Een 

belangrijke kwestie bij het modelleren van warmte, lucht- en vochttransport is de keuze van de 

vochtpotentiaal, Schijndel (2011). In Wit (2008) worden vijf potentialen verondersteld, namelijk: 

vochtgehalte [kg/m
3
], partiële waterdampdruk [Pa], capillaire druk [Pa], relatieve vochtigheid [%] en 

logaritmische capillaire druk [Pa]. Uit onderzoek (Williams Portal et al., 2011) blijkt dat de 

logaritmische capillaire druk de beste potentiaal is voor vele omstandigheden. De logaritmische 

capillaire druk kent geen numeriek instabiliteit indien droog materiaal verzadigd wordt door water. 

De theorie voor warmte-, lucht- en vochttransport is daarom omgerekend naar de logaritmische 

capillaire druk potentiaal, die het Lpc-model vormt.  
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Een belangrijk onderdeel voor de geloofwaardigheid van het Lpc-model is het valideren. In het 

onderzoek wordt een drie klassen evaluatiemethode toegepast. De methode bestaat uit een 

analytisch onderzoek, het vergelijken met andere modellen en validatie van simulatieresultaten met 

experimentele data. Het Lpc-model toont een zeer goede overeenkomst met de beide analytische 

onderzoeken. In de validatie door middel van het vergelijken met andere modellen zijn in twee van de 

drie gevallen verschillen tussen de uitkomsten en het Lpc-model. De verschillen treden op bij het 

vochtgehalte. Het vochtgehalte van het Lpc-model heeft wel dezelfde contour over de constructie, 

maar behaalt niet de ‘piek’-waarde. De waarden van het Lpc-model blijven telkens iets onder de 

waarde uit de benchmark. Mogelijk is dit te wijten aan een fout in de materiaalgegevens/ 

eigenschappen. Validatie door middel van de praktijkmetingen toont een redelijke goede 

overeenkomt. Afwijkingen zijn te wijten aan factoren als zwaartekracht, nauwkeurigheid, 

luchtstroming bij aansluiting van samples, terugplaatsen van droge samples en frequentie van het 

meten.  

 

Naast het Lpc-model is een simplified model gemaakt, dat net als bij de Glaser-methode 

gemakkelijk gebruikt kan worden om zo constructies te beoordelen op het risico van inwendige 

condensatie. Het simplified model heeft een aantal beperkingen, zoals het niet meenemen van het 

capillair transport. Alleen één dimensionale berekening is mogelijk, het is alleen te gebruiken voor 

statische berekeningen en het gebruik van constante materiaaleigenschappen. Bij validatie blijkt het 

simplified model een goede overeenkomst te tonen met de beschouwde situaties. 

 

Als uitgangsituatie zijn twee situaties gesimuleerd. Het betreft een houten balkoplegging en een 

dakdoos. Twee kritische situaties met een aanzienlijk risico op inwendige condensatie.  

 

Monumenten worden vaak herbestemd tot museum, waarna een wijziging van het binnenklimaat 

plaatsvindt. Of de gevels worden later van binnenuit geïsoleerd. In een aantal gevallen vindt na deze 

wijziging houtrot plaats nabij de balkopleggingen. Een combinatie van scheuren op de aansluiting 

tussen de binnenwand en de balken en/of in de houten balk zelf vergroot het risico op inwendige 

condensatie nabij de balkoplegging. Uit de resultaten is te zien dat enige vorm van convectie leidt tot 

een verhoging of verlaging van het vochtgehalte, afhankelijk of de lucht infiltreert of exfiltreert. 

Convectie in combinatie met een hoge binnenklimaatklasse levert een risico van inwendige 

condensatie.  

 

Platte daken, waar de isolatie tussen de balken wordt geplaatst, worden ‘koude daken’ genoemd. 

Deze manier van isoleren zorgt vaak voor vochtproblemen. Het probleem ontstaat door onder andere 

het slecht plaatsen van de dampremmende folie in combinatie met een waterdichte/waterkerende 

folie aan de buitenkant. In sommige gevallen is de dampremmende folie doorbroken/beschadigd door 

onder andere leidingen en/of is de waterdichte/waterkerende folie niet genoeg dampopen (Versteeg, 

2010). Uit de resultaten bleek dit ook het geval te zijn. Indien er geen goede verhouding is tussen de 

waterdichte/waterkerende folie en de dampremmende folie ontstaat inwendige condensatie.  
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Symbolenlijst 

c  soortelijke warmte [J/kgK] 

c    diffusie coëfficiënt 

d    dikte van de materiaallaag [m] 

da    demping/massa coëfficiënt 

Ej    irradiantie van stralingsbron [W/m
2
] 

g    zwaartekracht [m/s
2
] (= 9,81 m/s

2
) 

g  vochtstroomdichtheid [kg/m
2
s] 

G    vochtstroom [kg/s] 

hcv    warmteoverdrachtcoëfficiënt voor convectie [W/m
2
K] 

hr    warmteoverdrachtcoëfficiënt voor straling [W/m
2
K] 

ka    luchtpermeabiliteit [kg/smPa] ~ [s] 

km    waterpermeabiliteit [kg/smPa] ~ [s] 

L    latente warmte [J/kg] (= 2,5.10
6
 J/kg bij verdampen en 3,34.10

5
 J/kg bij smelten) 

Lpc  Logaritmische capillaire druk [Pa] 

Mg    moleculaire gewicht [kg/mol] 

n    ventilatievoud [h
-1

] 

p    luchtdruk [Pa] 

pc  capillaire druk [Pa] 

psat    verzadigingsdampspanning [Pa] 

pv    partiële waterdampdruk [Pa] 

q  warmtestroomdichtheid [W/m
2
] 

Q  hoeveelheid warmte [J] 

R    universele gasconstante [J/molK] (= 8,314 J/molK) 

Rv    gasconstante voor waterdamp [J/kgK] (= 462 J/kgK) 

T    temperatuur [K] 

Ta    omgevingstemperatuur [K] 

Tr    stralingstemperatuur bij het oppervlak [K] 

Ts    oppervlaktemperatuur [K] 

u    afhankelijke variabele COMSOL �� � � ����	
 

V    volume [m
3
] 

w  vochtgehalte [kg/m
3
] 

z   verticale hoogte [m] 

 

αj    stralingsabsorptie [-] 

β    convectiecoëfficiënt 

βp    dampovergangscoëfficiënt [kg/m
2
sPa] 

δa    dampgeleidingscoëfficiënt [kg/smPa] ~ [s] (=1,8⋅10
-10

 s) 

є    emissie van het oppervlak [-] 

ξ    (hygroscopische) vochtdifferentiecapaciteit [kg/m
3
] 

λ    warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK] 

µ    diffusieweerstandsgetal [-] 

Ξ    (capillaire) vochtdifferentiecapaciteit [kg/m
3
Pa] 

ρa    dichtheid van lucht [kg/m
3
] 

ρm    soortelijke massa van het materiaal [kg/m
3
] 

ϕ  relatieve vochtigheid  

ψc    kritische watergehalte [m
3
/m

3
] 

ψo    maximale watergehalte [m
3
/m

3
] 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In het Bouwbesluit zijn geen eisen opgenomen voor inwendige condensatie in uitwendige 

scheidingsconstructies van gebouwen. In de bouwpraktijk ontstaan echter regelmatig schades door 

inwendige condensatie in uitwendige scheidingsconstructies, vooral in daken en gevels. Dit komt 

onder andere doordat bij daken en gevels het energieverlies dient te worden gereduceerd, waarbij 

dikkere isolatie en luchtafdichting wordt toegepast, waardoor het risico van inwendige condensatie 

toeneemt (Li et al., 2009).  

 

In de praktijk zijn enkele cijfers bekent betreffende vochtschade in het algemeen. ‘In 20% van alle 

schadegevallen is vocht de directe schadeoorzaak (zoals lekken, condensatie, …), en in nog eens 40% 

speelt vocht de rol van katalysator voor de schade (scheurvorming, corrosie, …)’, zo stelt Vandepitte 

(2006). Naast schade heeft vocht ook een belangrijke invloed op de gezondheid. Uit onderzoek van de 

GGD in Nederland, uitgevoerd door Dusseldorp et al. (2009), bleek dat in de periode van 2007-2008 

8336 meldingen zijn gedaan over milieu gerelateerde gezondheidsklachten, waarvan in meer dan 30% 

van de gevallen vocht de fysische oorzaak is. Deze vochtklachten zijn onderverdeeld in vocht (53%), 

lekkage (15%), bewonersgedrag (12%), vochtige kruipruimte (8%), optrekkende vocht (5%), 

koudebruggen (3%), regendoorslag (2%), te droog (1%) en bouwvocht (1%). 

 

Inwendige condensatie in bouwconstructies is gerelateerd aan de volgende onderdelen van het 

Bouwbesluit: 

- veiligheid (aantasting constructieve prestatie); 

- energiezuinigheid (afname in thermische prestatie); 

- gezondheid (groeivoorwaarden micro-organismen door lekkages of doorslag van vocht). 

Vanuit de bouwfysica zijn rekenmethoden bekend om constructies vooraf te toetsen op het risico 

van inwendige condensatie. In EN 13788 is een beperkte berekeningsmethode gegeven, namelijk 

alleen voor inwendige condensatie door diffusie. 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor dit onderzoek is het project ‘Vooronderzoek - Inwendige condensatie in  

uitwendige scheidingsconstructies’ met de betrokken bouwfysisch adviesbureaus LBP|SIGHT, 

NIEMAN en BDA Dakadvies, waar men focust op het ontbreken van een eenduidige 

beoordelingsmethode voor inwendige condensatie in uitwendige scheidingsconstructies. 

 

In de huidige bouwpraktijk worden uitwendige scheidingsconstructies vaak beoordeeld volgens de 

zogenoemde Glaser-methode. Deze beoordeling wordt in het algemeen gedaan met behulp van 

numerieke modellen die de hygrothermische respons van de bouwdelen simuleert. Deze 

hygrothermische simulatiemodellen (vaak aangeduid als Heat, Air en Moisture (HAM) modellen), zijn 

vaak opgebouwd vanuit de (grafische) Glaser-methode (Desta et al., 2011 en ISO13788, 2001). De 

Glaser-methode geldt echter alleen voor constructies waarbij damptransport kan optreden door 

waterdampdiffusie door de bouwkundige constructie.  

 

Bij het beoordelen van uitwendige scheidingsconstructies op inwendige condensatie moet een 

controle plaatsvinden op onder andere: 

- Inwendige condensatie door diffusie. 

- Inwendige condensatie door convectie. 

Inwendige condensatie door diffusie ontstaat vaak bij constructies met aan de buitenzijde van de 

uitwendige scheidingsconstructies een relatief sterk dampremmende (dampdichte) laag. Voorbeelden 

hiervan zijn platdaksystemen met gesloten dakbedekkingssystemen (bitumen, kunststof).  
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Bepalend hierin is de verhouding tussen de dampdiffusieweerstand aan de buitenzijde en aan de 

binnenzijde van de scheidingsconstructie. 

 

Bij inwendige condensatie door convectie wordt bedoeld dat door kieren en naden in een 

bouwkundige constructie een directe luchtstroming kan optreden vanuit de binnenruimte naar de 

buitenzijde van de constructie en/of luchtstroming door het materiaal (luchtdoorlatende materialen). 

Als gevolg hiervan kan condensatie optreden wanneer de lucht afgekoeld wordt tot beneden het 

dauwpunt. Deze vorm van condensatie kan niet met de Glaser-methode worden bepaald. 

Drukverschillen over de constructie en open kieren zijn zeer bepalend voor convectie. Resultaten van 

Janssens (1999) tonen aan dat voor de meeste bouwmaterialen de convectieve dampstroom 

(hoeveelheid damp uitgedrukt in kg/m
2
/maand) meer dan een factor 10 kan zijn ten opzichte van een 

diffusiestroom. Uit de analytische rekenmethode van Wit (2008) blijkt, dat al bij een klein 

luchtdrukverschil (0,2 Pa) over minerale wol van 8 cm de dampstroom als gevolg van een directe 

luchtstroom (luchtlekken als scheuren, perforatie en aansluiting) een factor 3 groter is ten opzichte 

van dampstroom als gevolg van de luchtdoorlatendheid van het materiaal. Dit probleem kan worden 

voorkomen door perfect luchtdicht te bouwen. In de praktijk is echter geen enkel gebouw luchtdicht, 

waardoor de gebouwschil niet over een bepaalde vochttollerantie en droogcapaciteit beschikt om 

goed te kunnen omgaan met situaties waar luchtstroming voorkomt (Li et al., 2009).  

1.2 Probleemstelling 

In de bouwpraktijk ontstaan regelmatig schades door inwendige condensatie in uitwendige 

scheidingsconstructies. Voor inwendige condensatie zijn echter geen eisen opgenomen in het 

Bouwbesluit. In de bouwpraktijk wordt vaak een beoordeling gedaan volgens de Glaser-methode. De 

probleemstelling luidt dan ook: ‘Hoe kan een eenduidige, realistische en praktisch toepasbare 

beoordeling worden opgesteld om het risico van inwendige condensatie in een constructie te 

beoordelen, waarbij naast diffusie tevens de invloed van convectie is meegenomen?’. 

1.3 Doel 

Het doel van dit onderzoek is het kunnen voorspellen/beoordelen van het risico van condensatie 

als gevolg van convectie en diffusie in een externe scheidingsconstructie door gebruik te maken van 

hygrothermische modelvorming. 

1.4 Onderzoeksvraag 

Welke effect/bijdrage heeft condensatie bij convectie in vergelijking met diffusie?  

 

Deelvragen: 

- Wat zijn de bestaande beoordelingsmethodieken en criteria?  

- Welke simulatiepakketten zijn op de markt en wat zijn de voor- en nadelen/beperkingen 

van deze pakketten?  

- Is het mogelijk een compleet warmte, vocht- en luchttransport model te maken? 

- Is het mogelijk een vereenvoudigd model te maken van vocht als gevolg van diffusie en 

convectie, dus een soort Glaser
+
-methode?  

- Hoe gedraagt vocht, inclusief luchttransport, zich bij twee kritische situaties?  

1.5 Onderzoeksmethode 

De onderstaande onderzoeksmethode wordt gehanteerd en is tevens de opbouw van deze 

scriptie: 

 

1) Literatuurstudie: 

- praktijksituaties bestuderen waar inwendige condensatie voorkomt; 
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- wat is wetenschappelijk gepubliceerd over inwendige condensatie; 

- een overzicht maken van bestaande simulatiemodellen; 

- beschrijven van huidige beoordelingsmethode. 

 

2) Theoretisch model: 

Aan de hand van de theorie wordt een theoretisch model gemaakt voor 

warmte, vocht en luchttransport dat gebruikt kan worden voor hygrothermische 

modelvorming. Dit model dient vervolgens gevalideerd te worden. 

 

Naast een uitgebreid theoretisch model wordt een vereenvoudigd model 

gemaakt dat tevens beschikt over luchttransport. Dit theoretisch model dient tevens 

gevalideerd te worden. 

 

3) Applicaties: 

In totaal zullen twee kritische situaties gemodelleerd en beoordeeld worden 

met zowel het uitgebreide theoretisch model als het vereenvoudigd model.  
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Hoofdstuk 2  Literatuurstudie inwendige condensatie 

Inwendige condensatie is waterdamp dat condenseert binnenin een bouwdeel. Condensatie komt 

voor indien de aanwezige vochtige lucht in contact komt met een materiaal(oppervlak) dat kouder is 

dan het dauwpunt van de lucht. Bij een onvoldoend evenwicht tussen condensatie en droging kan 

vochtschade het gevolg zijn.  

 

In dit hoofdstuk worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven waar problemen zijn ontstaan, of 

worden verwacht, als gevolg van inwendige condensatie. Deze voorbeelden geven een indruk 

betreffende de relevantie van dit onderzoek. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van 

wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp, en een overzicht van bestaande simulatiepakketten, 

en een overzicht van de huidige beoordelingsmethode.  

2.1 Praktijkvoorbeelden inwendige condensatie 

Vochtproblemen zijn er in diverse soorten en maten. Vochtproblemen worden vaak geconstateerd 

op het moment dat schade ontstaat of er al is. Om een indruk te geven van de vochtproblemen -

gerelateerd aan inwendige condensatie- in de praktijk en wat daaraan gedaan kan worden, zijn in 

deze paragraaf enkele praktijkvoorbeelden opgenomen met daarbij het gegeven advies. Deze twee 

situaties komen terug in hoofdstuk 4 waar de situaties gemodelleerd worden. Daarnaast is een 

praktijkvoorbeeld gegeven waar luchtlekkage voorkomt. Dit voorbeeld geeft een duidelijke indruk 

betreffende kritische aansluitpunten waar luchtstroming voorkomt. Omdat het advieswerk betreft 

voor verschillende doeleinden, wordt geen vermelding gedaan van de bron als plaats.  

2.1.1 Inwendige condensatie bij houten balkkoppen 

De voormalige portierswoning is aangemerkt als Rijksmonument en wordt verbouwd tot 

naschoolse opvang. 

 

  
Figuur 2.1.1 

Links: condensatie aan de binnenkant van de raam. Rechts: gevelaantasting ten gevolge van regen en vorst. 

 

De gevels zijn opgebouwd uit 1
1
/2-steens massieve metselwerkwanden. Er is in de betreffende 

situatie geen wettelijke verplichting tot een thermische isolatie van de gevel. Toch bestaat het 

voornemen om de gevels aan de binnenzijde thermisch te isoleren. Aan de thermische isolatie aan de 

binnenzijde van de gevel zijn in de betreffende situatie diverse potentiële bouwfysische risico’s 

verbonden, zoals: aantasting van de houten balkkoppen, inwendige condensatie, schimmelaantasting 

ter plaatse van koudebruggen. Het thermisch isoleren aan de binnenzijde van de gevel kan als gevolg 

van de thermische afscherming (lagere temperatuur metselwerk, minder sterke droging naar 

binnenzijde) leiden tot vochtiger condities nabij de balkkoppen, die bij onvoldoende bescherming op 

den duur tot aantasting zouden kunnen leiden. Een mogelijkheid om een eventuele houtaantasting in 

de toekomst geheel uit te sluiten, is om de balkkoppen te vervangen door kunststof protheses. 
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 Indien de balkkoppen structureel worden vervangen door kunststof oplegstukken dan bestaat er 

vanzelfsprekend geen risico van aantasting en zijn er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

Indien de balkkoppen in stand worden gehouden, dienen deze ter plaatse van de oplegging door een 

hierin gespecialiseerd bedrijf te worden voorzien van een geschikte houtverduurzaming en/of hout-

bescherming. Een alternatief is om onder de balken tegen de buitenmuur een alternatieve 

draagconstructie aan te brengen (bijvoorbeeld een stalen hoeklijn). Een eventuele aantasting van de 

balkkop heeft hiermee geen constructieve consequenties.  

 

Voor het tegengaan van de toetreding van vocht vanaf buiten dient het metsel- en voegwerk, 

waar nodig, te worden hersteld en te worden gereinigd. Verder kan worden overwogen om de 

regenbelaste gevels te hydrofoberen door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Er dient uit te worden 

gegaan van een dampopen hydrofobeermiddel. Voor het afdoende beperken van de toetreding van 

vocht van binnenuit dient de binnengevelisolatie in sterke mate dampremmend te zijn uitgevoerd en 

luchtdicht op de balken en de omringende constructies aan te sluiten.  

 

De thermische isolatie dient tussen de balken en over de gehele gevel te worden doorgezet. De 

aansluiting rondom de balken dient zorgvuldig luchtdicht te zijn afgewerkt. De naad tussen de houten 

balk en de voorzetwand dient aan de binnenzijde geheel lucht- en dampdicht te zijn afgewerkt, 

bijvoorbeeld door deze af te werken met een dampdichte kitvoeg (butylrubberkit). Voor bestaande 

balken, waar in de lengterichting sprake is van openstaande naden, wordt geadviseerd om deze over 

een afstand van ten minste 30 cm vanuit de binnenzijde van de gevel aan alle zijden te voorzien van 

een doorgaande aluminium of gebitumineerde laag (omwikkelen met tape of folie) die zorgvuldig 

luchtdicht tegen de binnengevelisolatie is omgezet. 

2.1.2 Praktijksituatie met luchtlekkage 

De onderzochte woningen betreffen twee-onder-één-kap-woningen bestaande uit houtskelet-

bouwconstructie, die recent zijn opgeleverd. De opbouw van de houtskeletbouwwand bestaat uit, 

van binnen naar buiten: gipskarton 12 mm, dampscherm, OSB-beplating 11 mm, houten stijl- en 

regelwerk ingevuld met minerale wol 120 mm, OSB-beplating 11 mm, waterkerende laag, 3 cm stijve 

isolatieplaten (PUR of XPS), luchtspouw en gevelsteen. De zolders van beide woningen worden 

gebruikt als opbergruimte, maar zijn geïsoleerd. De isolatie bestaat uit flensdekens op aluminiumfolie 

aangebracht tussen de keperspantjes. Een verdere binnenafwerking ontbreekt. 

 

Bij ingebruikname van de woningen hadden de bewoners klachten over tochtproblemen en het 

feit dat beide woningen moeilijk te verwarmen waren. Om dit op te lossen, is door de aannemer  een 

aantal ingrepen uitgevoerd zoals het opspuiten met PUR-schuim van de aansluitingsvoeg langs de 

ramen en ter plaatse van de oplegging van de vloer van de bovenverdieping. Sommige lokale 

tochtklachten waren hiermee opgelost. 

 

Van de buitengevel zijn infraroodfoto’s gemaakt om temperatuurverschillen te visualiseren. 

Verschillen in temperatuur kunnen het gevolg zijn van luchtlekken of van slechte isolatie. In 

figuur 2.1.2.a toont de bovenste figuur de funderingsaanzet (deel tussen funderingsbalk en de begane 

grondvloer). Opmerkelijk zijn de hoge temperaturen ter plaatse van de funderingsaanzet. Hoewel het 

gaat om een goed geïsoleerde buitenwand, blijken de temperaturen van de buitenzijde van het 

voorspouwblad (buitenblad) even hoog te zijn als op het dubbel glas. Het middelste figuur toont de 

aansluiting van het hellende dak op de kopgevel. In de kopgevel is het raam als minst isolerende deel 

zichtbaar. Voor de rest kleurt de kopgevel blauw op de infraroodfoto. Opmerkelijk zijn echter de hoge 

temperaturen op het dakvlak ter plaatse van de aansluiting met de kopgevel. Dit wijst op een slecht 

geïsoleerd dakvlak of op luchtlekken ter plaatse van de aansluiting dakvlak-gevel. Hetzelfde geval is 

ook te zien in het onderste figuur, die de dakaansluiting toont.  
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Figuur 2.1.2.a 

Verkennende infraroodopnames langs de buitenzijde van de woning.  

 

Om luchtlekken te visualiseren, zijn infraroodopnames gemaakt van de woning in onderdruk. 

Figuur 2.1.2.b toont de aansluiting van de vloerplaat op de wand ter plaatse van de voorgevel 

wanneer geen drukverschil wordt opgelegd. Ook als de woning in onderdruk is, is de funderings-

aansluiting goed zichtbaar. Dit was tevens het geval langs de buitenzijde van de woning, zoals 

weergegeven in figuur 2.1.2.a. Daarnaast valt ook de lagere oppervlaktetemperatuur rond het 

stopcontact goed op. Dit wijst op luchtstroming door de wand onder invloed van winddrukken, 

doordat vermoedelijk het luchtscherm ter plaatse van het stopcontact doorboord is. 

 

 
Figuur 2.1.2.b 

Infraroodopname van funderingsaansluiting.  
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Figuur 2.1.2.c vergelijk de oppervlaktetemperaturen van dezelfde aansluiting met en zonder de 

woning in onderdruk te plaatsen. Het linker figuur van figuur 2.1.2.c komt dus overeen met het 

rechter figuur in figuur 2.1.2.b maar nu is de kleurenschaal aangepast zodat de infraroodopnames 

met en zonder onderdruk eenvoudiger met elkaar vergeleken kunnen worden. De luchtlekken waar 

de houtskeletbouw aansluit op de vloerplaat vallen duidelijk op. De niet-luchtdichte aansluiting van 

de houtskeletbouwwand op de vloerplaat zorgt er tevens voor dat ook de gipskartonplaten onderaan 

afkoelen door de koude buitenlucht die van buiten uit in de houtskeletbouw wordt gezogen om via de 

plintaansluiting de binnenzijde te bereiken. Op die plaatsen zakt de oppervlaktetemperatuur met 

meer dan 5° tot 14°C. 

 

 
Figuur 2.1.2.c 

Infraroodopname van funderingsaansluiting, vergelijken van oppervlaktetemperaturen.  

 

Dit praktijkvoorbeeld bestaat uit vele vergelijkbare problemen als: aansluiting vloerplaat eerste 

verdieping, raamaansluiting, dakaansluiting en aansluiting dakraam. Opgemerkt wordt dat de lucht-

dichtheid van de woning erg te wensen overlaat. Een inspectie op de zolder leert dat de dakvlakken 

zijn geïsoleerd. De isolatie is voorzien van een aluminium damp- en luchtscherm, maar er is bij de 

uitvoering geen aandacht besteed aan de aansluitingen. Daarbij komt dat op verschillende plaatsen 

de binnenfolie beschadigd is en dat op sommige plaatsen zelfs isolatie gedeeltelijk ontbreekt en ook 

het onderdak geperforeerd is.  

 

Aangegeven wordt dat het in eerste instantie noodzakelijk is de luchtdichtheid van het dakvlak te 

verbeteren. Doordat het dakvlak zowel onder invloed van thermische trek als vaak onder invloed van 

wind zal staan, gaat door de huidige gebrekkige luchtdichtheid momenteel zeer veel warmte via het 

dakvlak verloren. Er zijn veel aansluitpunten die niet of nauwelijks te bereiken zijn, dat het correct 

invoegen van een continu lucht- en dampscherm onbegonnen werk is. Een oplossing zou kunnen zijn 

om het zolderluik luchtdicht te maken. Daarnaast zijn ook verschillende aansluitingsdetails te 

luchtopen om aanvaardbaar te zijn. Deze aansluitingsdetails dienen zorgvuldig bekeken te worden en 

waar mogelijk luchtdicht worden gemaakt.  

2.1.3 Inwendige condensatie als gevolg van luchtlekkage en waterkerende folie 

De onderzochte woningen betreffen tussenwoningen met schade aan de houten gevelelementen. 

De omgeving bestaat uit een dertigtal woningen, die omstreeks januari 2000 zijn opgeleverd. De 

woningen zijn aan de achterzijde voorzien van verdiepinghoge houtskeletbouwgevelelementen. De 

opbouw van deze elementen is, van binnen naar buiten als volgt: binnenbeplating, dampremmende 

PE-folie (over houten stijl- en regelwerk doorgezet), houten stijl- en regelwerk (38 x 120 mm, 

waartussen steenwol), gewapende, geperforeerde folie (waterkerend, dampdoorlatend), verticaal 

regelwerk (waartussen een zwak met buitenlucht geventileerde spouw) en horizontale rabatdelen 

western Red Cedar. 
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De schade bestaat uit aantasting van enkele delen van het houten gevelelement onder invloed van 

vocht- en hout aantastende schimmels. Deze schade komt voor op één locatie, namelijk de horizon-

tale regels boven het kozijn van het gevelelement op de begane grond van de achtergevel en dan met 

name op het grensvlak van de waterkerende folie en de regel van het gevelelement, zie figuur 2.1.3. 

 

 
Figuur 2.1.3 

Aantasting regels gevelelement boven kozijn door vocht en houtaantastende schimmels.  

 

De schade blijkt lokaal op te treden, alleen ter plaatse van de houten regels boven het kozijn. Op 

basis hiervan wordt geconcludeerd dat de hoofdoorzaak van de schade dient te worden toege-

schreven aan kenmerken die vooral in dit gevelgedeelte aanwezig zijn. Deze kenmerken zijn de 

aanwezigheid van luchtlekkages ter plaatse van het betreffende gevelgedeelte en de aanwezigheid 

van een relatief hoog percentage houten regels. 

 

Als gevolg van luchtlekkages kan onder invloed van drukverschillen sprake zijn van een overmatige 

toetreding van vochtige lucht vanuit de woning in de constructie. Deze lucht zal mogelijk deels via de 

in de waterkerende laag aanwezige perforaties naar buiten worden afgevoerd en eveneens voor een 

deel op de waterkerende laag condenseren. Het type waterkerende laag (geperforeerd) resulteert in 

een minder sterke droging ter plaatse van het contactvlak met de houten delen. Dit effect wordt 

versterkt doordat in het betreffende gevelgedeelte een relatief groot aandeel houten delen aanwezig 

is. Indien ter plaatse van de houten delen langdurig sprake is van een hoog vochtgehalte, zal dit 

kunnen leiden tot een aantasting door hout aantastende schimmels. 

 

Om het probleem op te lossen wordt geadviseerd het zorgvuldig en duurzaam luchtdicht afdichten 

van alle geconstateerde luchtlekkages aan de woningzijde van het gevelelement op de begane grond 

en het vernieuwen van de waterkerende laag door een dampopen waterkerende laag. 

2.2 Wetenschappelijke publicaties over inwendige condensatie  

Het merendeel van de richtlijnen en normen over condensatiebeheersing gaat terug naar de 

studies over vochtophoping in houtskeletbouw, uitgevoerd door Rowley in de jaren dertig, schrijft 

Janssens (1998). De experimenten toonden aan dat aan de warme kant van de constructie het 

waterdampdebiet in de constructie, zoveel mogelijk beperkt dient te worden. 
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 Aan de koude kant van de constructie moet het waterdampdebiet zoveel mogelijk worden 

bevorderd, zodat waterdamp relatief gemakkelijk kan ontsnappen. Oftewel, het algemene beginsel 

voor controle op condensatie binnen geïsoleerde constructies. Rowley ontwikkelde een kwalitatieve 

beoordelingsmethode voor condensatie, later de dauwpuntmethode genoemd. In de jaren vijftig 

ontwikkelde Glaser een grafische rekenmethode om de hoeveelheid en locatie van condensatie te 

bepalen in een meerlaagse constructie die is blootgesteld aan een temperatuur- en 

dampdrukverschil. De methode staat bekend als de Glaser-methode. In de jaren zeventig werd de 

Glaser-methode doorontwikkeld tot een meer geschikte beoordelingsmethode, door het 

introduceren van meer realistische randvoorwaarden en betere beoordelingscriteria, schrijft Janssens 

(1998). In de jaren tachtig werd de Glaser-methode geïntegreerd in computermodellen. Over de 

simulatiecomputermodellen is veel gepubliceerd en deze hebben vele ontwikkelingen ondergaan.  

 

Wyrwal et al. (2002) onderzochten analytisch de warmte- en vochtoverdracht in een meerlaagse 

constructie. In het wiskundig model is de latente warmte van de condensatie meegenomen en als 

mechanisme voor het vochttransport is diffusie gebruikt met het vochtgehalte als potentiaal. Het 

model blijft onder het kritische vochtgehalte waardoor capillariteit niet is meegenomen. Maref (2002) 

gaf aan dat veel onderzoek is gedaan naar hygrothermisch gedrag door middel van experimenten of 

modellering. Echter, er was vrijwel geen onderzoek gedaan waar beide aspecten gecombineerd 

worden. Een dergelijk onderzoek kan informatie bevatten voor benchmarking van modellen, stelt 

Maref (2002). Het experiment in Maref (2002) is een droogproces van een houtframe constructie met 

houten beplating. Het simulatiemodel, gebruikt in dit onderzoek, is hygIRC, dat vochttransport 

simuleert met dampdruk en vochtgehalte als potentiaal. Geconcludeerd wordt in dit onderzoek dat 

het simulatiemodel goed overeenkomt met de praktijkmeting. Oin et al. (2009) heeft een soortgelijk 

onderzoek gedaan, namelijk het vergelijken van een experiment met een analytisch model. Het 

experiment is gedaan met zandsteen. Het wiskundig model is enkel gebaseerd op diffusie met het 

vochtgehalte als potentiaal. De maximale fout tussen het wiskundig model en experiment is 5%. In 

het onderzoek van Schijndel (2008) wordt het effect van luchtbeweging door materialen op warmte 

en vocht gepresenteerd. Schijndel (2008) geeft aan dat de meeste warmte- en vocht gerelateerde 

modellen geen luchtstroming omvatten of gebruik maken van een constante luchtstroming. In het 

onderzoek wordt gemodelleerd met dynamische luchtstroming als gevolg van wind. Geconcludeerd 

wordt dat luchtstroming door materialen een belangrijke invloed lijkt te hebben op warmte en vocht. 

Tariku et al. (2009) beschrijven een dynamisch warmte, lucht en vochtmodel van meerlaagse poreuze 

media. Het theoretisch model is als partiële differentiaalvergelijkingen beschreven en gemodelleerd, 

gebruikmakend van het eindig elementenpakket COMSOL. De gebruikte potentiaal voor 

vochttransport is de relatieve vochtigheid. Dit model is gebenchmarkt met behulp van internationaal 

gepubliceerde analytische, numerieke en experimentele testcases. Ook Li et al. (2009) deden een 

gelijk onderzoek als Tariku et al. (2009), maar dan met de capillaire druk als potentiaal voor 

vochttransport. Belangrijke kenmerken van het onderzoek zijn de koppeling van warmte- en 

vochttransport; natuurlijke convectie geïntegreerd door middel van de Darcy-Boussinesq benadering; 

warmteoverdracht door geleiding en convectie van voelbare en latente warmte; vochttransport door 

dampdiffusie, capillaire zuiging en convectie. Naast benchmarking is het model gevalideerd door een 

experimentele meting. Het model toonde goede overeenkomsten met de experimentele data. 

Schijndel (2009) presenteerde twee uitbreidingen aan het werk van Schijndel (2006) en Tariku et al. 

(2009). De eerste uitbreiding is het toepassen van logaritmische capillaire druk als vochtpotentiaal en 

de tweede uitbreiding is de implementatie van materiaal- en randfuncties voor het berekenen van de 

partiële differentiaalvergelijkingen. Dit is geverifieerd met behulp van HAMStad benchmark 1 

(Hagentoft, 2002).  

 

Naast studies naar modellen zijn ook specifieke problemen omschreven betreffende condensatie 

als gevolg van convectie. Het belang van luchtlekkage ten aanzien van de vochtprestaties werd als 
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eerste onderzocht in landen die bouwen volgens geïsoleerde lichtgewicht constructies als in Canada 

en Scandinavië, schrijft Janssens (1998). In de jaren vijftig werd geconcludeerd dat er een ander 

mechanisme voor vochttransport is voor damp dan alleen  diffusie. In de jaren zestig werd 

aangetoond dat luchtstroming als gevolg van wind, ventilatiesysteem en/of stackeffect een groter 

aandeel heeft ten aanzien van mogelijke vochtophoping ten opzichte van diffusie, afhankelijk van het 

gebouw en klimaat. Deze luchtstromingen leveren een grote bijdrage waar problemen zijn met 

aansluitingen, zoals onder andere bij de aansluiting van een deur of bij de dakdoorvoer (Kuindersma, 

2009). Ook andere onderzoeken als Bomberg et al. (2002), Burch et al. (1993), Karagiozis (2001), 

Janssens (2001) en Hagentoft et al. (1996) tonen allemaal aan dat vochttransport bij convectie, bij 

luchtlekken, tot hoge vochthoeveelheden kan leiden. Tot op heden worden nog onderzoeken gedaan 

naar convectie. Zo beschrijven Janssens et al. (2005) de bevindingen van het onderzoeksproject 

betreffende inwendige condensatie door luchtlekkage bij hellende daken. Voor dit onderzoek is een 

analytisch rekenmodel opgesteld voor vocht bij diffusie en convectie (Janssens, 1998). De resultaten 

uit dat analytisch model zijn vergeleken met resultaten uit 2DHAV simulatie (Janssens, 2001). 

Kalamees (2009) heeft ook onderzoek gedaan naar vochtverschijnselen als gevolg van convectie bij 

daken. In dit onderzoek zijn praktijkmetingen gedaan en vergeleken met simulaties in CHAMPS-BES. 

Uit de resultaten blijkt, dat ex-filtratie (luchtstroming van binnen naar buiten) een groot aandeel 

heeft in de toename van vochtophoping. Dit is als gevolg van vochtige (binnen)lucht dat in aanraking 

komt met koude oppervlakken.  

2.3 Bestaande HAM-simulatiemodellen 

De hygrothermisch prestaties kunnen getoetst worden met beschikbare softwarepakketten. Een 

overzicht van hygrothermische modellen is gemaakt door Canada Mortgage and Housing Corporation 

(CMHC), waar 45 computermodellen zijn geïdentificeerd. Verschillen tussen deze computermodellen 

kunnen zijn: keuze van de vochtpotentiaal, vertegenwoordiging van materiaaleigenschappen, 

transportmechanisme, omgaan met de randvoorwaarden en de mate van validatie.  

 

Hieronder een kort overzicht van enkele verschillende programma’s: 

 

• WUFI – mogelijk om 1- of 2D-warmte- en vochttransport in een meerlaagse samenstelling 

te modelleren. De tool kan gebruik maken van gemeten weergegevens, inclusief wind en 

regen. Voor het vochttransport is de relatieve vochtigheid de potentiaal. Daarnaast 

beschikt WUFI over een materiaal database. Echter wordt het programma niet gebruikt 

met convectie, omdat dit probleem alleen voor komt bij defecten en daarom moeilijk is 

om op voorhand te voorspellen. Slechts driedimensionale dynamische simulatiemodellen 

kunnen convectie realistisch modelleren (Künzel, 1995, Holm, 2000 en WUFI).  

• MOIST – modelleert 1D warmte- en vochtoverdracht in een gebouwschil. Het programma 

beschikt daarbij over de mogelijkheid om onderzoek te doen naar schimmelgroei als 

gevolg van vochtophoping. Als potentiaal wordt de capillaire druk genomen voor 

vloeistoftransport en dampdruk voor diffusie (Burch et al., 1997).  

• UMIDUS – modelleert 1D warmte- en vochtoverdracht in poreuze bouwelementen. Hier 

worden zowel diffusie als capillaire effecten meegenomen (UMIDUS, Kwiatkowski, 2009). 

• DELPHIN – is een 2D model voor warmte, lucht en vochttransport. Daarnaast kan het 

programma zouttransport in poreuze materialen simuleren. Voor de vochtpotentiaal 

wordt de dampdruk genomen (DELPHIN, Kwiatkowski, 2009).  

• EMTIED – is een 1D model voor warmte- en vochttransport, met daarbij luchtlekkage, die 

de kans op condensatie voorspelt. Dit programma is een ‘black-box’, want de theorie 

achter het model is niet gedocumenteerd (Kwiatkowski, 2009).  
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• GLASTA – Is een 1D model voor warmte en vochttransport. Het is gebaseerd op de 

Glaser-methode, met als extra toevoeging de capillaire distributie (GLASTA, Kwiatkowski, 

2009).  

• MATCH – is een 1D model voor vochttransport als gevolg van diffusie en capillaire druk 

(MATCH, Kwiatkowski, 2009). 

• 1D-HAM – modelleert 1D het warmte, lucht- en vochttransport in een meer-laags 

constructie. Echter wordt vloeistoftransport niet meegenomen in dit model. Vocht wordt 

gemodelleerd met het vochtgehalte als potentiaal (Kwiatkowski, 2009).  

 

In tabel 2.3 is een samenvatting weergegeven van bovengenoemde softwarepakketten. 

 

Tabel 2.3 

Overzicht van bestaande softwarepakketten 

Programma Dimensie Potentiaal Mechanisme 

WUFI 1- of 2D RV Diffusie en vloeistoftransport 

MOIST 1D Pv en Pc Diffusie en vloeistoftransport 

UMIDUS 1D ? Diffusie en vloeistoftransport 

DELPHIN 2D Pv en Pc Diffusie, convectie en 

vloeistoftransport 

EMTIED 1D ? Diffusie en convectie 

GLASTA 1D Pv Diffusie en vloeistoftransport 

MATCH 1D ? Diffusie en vloeistoftransport 

1D-HAM 1D W Diffusie en convectie 

 

Kalamees et al. (2003) deden onderzoek naar de nauwkeurigheid van drie softwarepakketten: 

1D-HAM, MATCH en WUFI 2D. Dit is gedaan door resultaten vanuit het model te vergelijken met 

experimentele waarden. In dit onderzoek is vocht als gevolg van convectie niet meegenomen. De 

resultaten tonen aan dat deze programma’s nuttige hulpmiddelen zijn bij het beoordelen van het 

vochtgedrag als gevolg van diffusie. Janetti et al. (2011) schrijft dat vele commerciële programma’s als 

WUFI en DELPHIN beschikbaar zijn, maar vaak beperkt zijn tot twee dimensionale studies en het niet 

of slechts beperkte mogelijk is om convectieve overdracht te modelleren. Daarnaast wordt 

aangegeven dat convectie in veel praktijkgevallen van grote invloed is, waardoor studie naar 

convectie noodzakelijk is. COMSOL Multiphysics is daarvoor het juiste instrument stellen  Janetti et al. 

(2011), omdat gesimuleerd kan worden met 3D geometrieën en door de flexibiliteit met betrekking 

tot de koppeling met ‘Computational Fluid Dynamics’. 

2.4 Huidige beoordelingsmethode 

2.4.1 Beoordelingsmethode 

In principe dient voorkomen te worden dat in constructies inwendige condensatie optreedt. Een 

aantal constructies levert geen problemen indien inwendige condensatie ontstaat, zoals gemetselde 

spouwmuren. Om inwendige condensatie ten gevolge van dampdiffusie te voorkomen, dient de 

constructie te worden geanalyseerd en zo nodig een dampremmende laag te worden opgenomen 

(Handboek Bouwfysische Kwaliteit voor Kantoren, 2011). De analyse dient meestal rekenkundig 

ondersteund te worden met een dampdiffusieberekening (Glaser, Match, Glasta, et cetera). Gegevens 

voor de berekening van condensatie kunnen ontleend worden aan de NEN-EN 13788. Tevens is het 

noodzakelijk dat de gebouwschil luchtdicht is om damptransport door convectie te voorkomen. De 

luchtdichtingen dienen aan de ‘warme zijde‘ van de constructie te worden aangebracht. Meer 

informatie hierover is terug te vinden in: NPR 2652, SBR-Referentiedetails, SBR-praktijkboek 

Bouwfysica en SBR-publicatie Luchtdicht Bouwen.  
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Zowel in het handboek als in de NEN-EN 13788 worden voor de rekenmodellen enkele 

randvoorwaarden en criteria gegeven. In tabel 2.4.1.a wordt een mogelijke uitgangssituatie voor het 

buitenklimaat gegeven, afkomstig uit de NEN-EN 13788. Deze gegevens kunnen worden gebruikt 

wanneer de locatie niet bekend is. Indien de locatie wel gegeven is, dient gebruik gemaakt te worden 

van maandgemiddelde klimaatdata van die locatie. Dit kan verkregen worden door eigen metingen, 

beschreven in de ISO 15927-1, of door meetdata van onder andere het KNMI. Voor het binnenklimaat 

kan gebruik worden gemaakt van onder andere de binnenklimaatklassen. 

 

Tabel 2.4.1.a 

Maandgemiddelde buitenklimaat ten behoeve van beoordeling  

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Te [°°°°C] 2,4 2,8 4,5 6,7 9,8 12,6 14,0 13,7 11,5 9,0 5,0 3,5 

Rv [%] 92 88 85 80 78 80 82 84 87 89 91 92 

 

De criteria die gegeven worden, zijn als volgt: ‘vocht dat tijdens de condensatieperiode 

condenseert in de constructie moet weer verdwijnen tijdens de droogperiode (zomer) (geen 

accumulatie van vocht)’ en ‘de inwendige condensatie mag niet meer bedragen dan volgt uit de 

toetscriteria in tabel 2.4.1.b’. Deze toetscriteria zijn tevens terug te vinden in DIN 4108-3 en de NEN-

EN 13788. 

 

Tabel 2.4.1.b 

Toetscriteria toelaatbare hoeveelheid vocht toename, ten behoeve van inwendige condensatie 

Materiaal Max. hoeveelheid [g/m
2
] 

steenachtig, vorstbestendig, buitenzijde 

dampremmende laag 
50⋅ψc⋅d 

steenachtig, niet vorstbestendig 30⋅ψo⋅d 

hout, organische materialen 30⋅ρm⋅d 

niet vochtbestendig verlijmd plaatmateriaal 50 

niet capillaire folie, bij kans op lekkage naar 

binnen 
100 

isolatiematerialen 500 

 

Waarin: 

ψc – kritisch watergehalte [m
3
/m

3
]; 

ψo – maximaal watergehalte [m
3
/m

3
]; 

ρm – soortelijke massa van het materiaal [kg/m
3
]; 

d – dikte van de materiaallaag [m]. 

 

Een andere methode om het risico op vochtschade te bepalen is het gebruik maken van een 

condensatie- en verdampingsperiode, beschreven in DIN 4108-3: 

• Condensatieperiode: 1440 uur, Te = -10°C, RVe = 80%, Ti = 20°C, RVi = 50%. 

• Verdampingsperiode: 2160 uur, Te = 12°C, RVe = 70%, Ti = 12°C, RVi = 70%. 

De criteria zijn: ‘verdampingshoeveelheid moet groter zijn dan de condensatiehoeveelheid’ en ‘de 

maximale condensatiehoeveelheid mag niet hoger zijn dan 500 g/m
2
’. 
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2.4.2 Binnenklimaatklassen 

Om het binnenklimaat te bepalen, is een aantal methodes beschikbaar. In Wit (2008) en Hens 

(2007) wordt de vochtbalans gegeven van een ruimte. In een steady-state situatie kan uit de 

vochtbalans de dampdruk bepaald worden: 

 �� � ��  ������ �         (2.1) 

 

Waarin: 

pi - dampdruk van de binnenlucht [Pa]; 

pe - dampdruk van de buitenlucht [Pa]; 

Rv - gasconstante voor waterdamp [J/kgK] (= 462 J/kgK); 

Ti - binnentemperatuur [K]; 

n - ventilatievoud [h
-1

]; 

V - volume [m
3
]; 

G - vochtproductie [kg/h]. 

 

Het ventilatievoud en de vochtproductie zijn echter geen stationaire processen, waardoor het 

lastig is om een uitspraak te doen over de interne dampdruk. Om dit probleem te ontwijken, wordt 

bijvoorbeeld in de Duitse norm DIN 4108 een rekenwaarde van 960 Pa voor de damptoevoer tijdens 

de winterperiode voorgesteld, zonder rekening te houden met de functie en/of het ontwerp van het 

gebouw, stelt Vandepitte (2006).  

 

Om de binnenluchtvochtigheid op een andere manier te kwantificeren, wordt in een aantal 

Europese landen gebruikgemaakt van de binnenklimaatklassen (BKK), (Aoki-Kramer, 2004). BKK is een 

maat voor de vochtbelasting van de binnenlucht (Janssens, 2001). Het binnenklimaat is opgedeeld in 

vier klassen. De grenzen tussen de vier klassen zijn gedefinieerd op basis van een rekenkundige 

analyse van inwendige condensatie door diffusie. De BBK 1 staat voor gebouwen met een 

verwaarloosbare vochtproductie, waar inwendige condensatie door diffusie geen problemen geeft. 

De BKK 2 staat voor grote woningen; daarnaast ook kantoorgebouwen en winkels, indien in de winter 

geen luchtbevochtiging plaatsvindt. BKK 3 zijn onder andere scholen, bejaardentehuizen en 

gebouwen met relatief geringe luchtbevochtiging in de winter. Ten slotte: BKK 4 zijn alle gebouwen 

met een hoge vochtproductie, zoals wasserijen, zuivelfabrieken en zwembaden (Tammes, 1983). In 

tabel 2.4.2.a wordt een overzicht gegeven van de verschillende BKK volgens Hens (1992). De grenzen 

tussen de klassen worden weergegeven door middel van de jaargemiddelde dampdruk van de 

binnenlucht, of door het weekgemiddelde dampdrukverschil tussen binnen- en buitenlucht, zoals 

deze in België gebruikt wordt (Janssens, 2001).  
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Tabel 2.4.2.a 

Binnenklimaatklassen met jaargemiddelde waardes volgens Hens 

BKK pi  [Pa]  pi – pe [Pa]  Beschrijving Functie 

1 < 1165 < 65 Zeer lage dampproductie 
Loods, werkplaats, 

sporthal 

2 < 1370 < 270 
Kleine dampproductie of 

ventilatiesysteem 

Grote woning, kantoor, 

school, restaurant, … 

3 < 1500 < 400 
Matige dampproductie of 

beperkte ventilatie 

Kleine woning, flats, 

ziekenhuis, … 

4 > 1500 > 400 Grote dampproductie 

Zwembad, textiel- en 

papierindustrie, 

wasplaatsen 

 

In Nederland maakten Kooi et al. (1973) minimum- en maximumgrenzen voor de damptoevoer in 

woningen. Deze waren gebaseerd op halve daggemiddelden van de vochtigheid en temperatuur, 

binnen en buiten, afkomstig van meetgegevens. De methode is uiteengezet gebruikmakend van de 

maandgemiddelde waarde. Deze classificering werd toegepast in de SBR publicatie Vochtproblemen 

in bestaande woningen (1985). In België paste Hens (1992) een linearisatie toe op een databank van 

355 weekgemiddelde waarden van het dampdrukverschil in woningen. De BKK zijn vergelijkbaar met 

die van Kooi et al. (1973). Zowel Kooi et al. als Hens (1992) concludeerden dat het dampdrukverschil 

over een jaar geen constante is, maar een functie is van de buitentemperatuur. Het concept van de 

BKK werd later ook geïntroduceerd in Annex A van de Europese norm EN ISO 13788. Het Europese 

klasseringsysteem is niet tot stand gekomen via een statische analyse, zoals bij het Nederlandse en 

Belgische klasseringsysteem, maar is gebaseerd op een aantal vaststellingen bij metingen van een 

aantal ruimtes, stelt Vandepitte (2006). In figuur 2.4.2.a en tabel 2.4.2.b worden de grafieken 

weergegeven van de BKK volgens Hens (1992) en EN ISO 13788.  

 

 
Figuur 2.4.2.a 

Binnenklimaatklassen. Links: volgens Hens (1992). Rechts: volgens EN ISO 13788. (bron: Vandepitte, 2006) 
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Tabel 2.4.2.b 

Binnenklimaatklassen met maandgemiddelde waardes volgens Hens en EN ISO 13788 

 Hens (1992) EN ISO 13788 (2001) 

BKK pi – pe [Pa] Beschrijving pi – pe [Pa] Beschrijving 

1 < 159 – 10⋅θe 

5% - percentiel 

onderzochte woningen 

< 270 – 13,5⋅θe Opslagplaats 

2 < 436 – 22⋅θe 
50% - percentiel 

onderzochte woningen 
< 540 – 27⋅θe Kantoor, Winkels 

3 < 713 – 22⋅θe 
95% - percentiel 

onderzochte woningen 
< 810 – 40,5⋅θe Woning lage bezetting 

4 > 713 – 22⋅θe  > 1080 – 54⋅θe Woning hoge bezetting 

5 - - < 1080 – 54⋅θe Speciale gebouwen 

 

Daarop toevoegend wordt gesteld door Vandepitte (2006) dat de onderzoeken, waaruit de 

grenzen van de BKK werden bepaald, niet ‘up to date’ zijn. De gebouwen bevinden zich in een hogere 

BKK in de zomer dan in de winter. De reden is dat tegenwoordige woningen aan strengere bouw-

fysische eisen moeten voldoen. Vandepitte (2006) concludeert in het onderzoek naar 

binnenklimaatklassen uitgevoerd in 39 woningen over twee jaar, dat het classificatiesysteem volgens 

Hens (1992) meer overeenkomt met de metingen dan het Europese model, weergegeven in figuur 

2.4.2.b. Daarnaast zijn nog twee andere kenmerken: 1) het dampdrukverschil wordt niet nul indien de 

buitentemperatuur hoger is dan 20 °C, 2) het dampdrukverschil wordt niet constant onder de 0 °C. 

Daarbij wordt opgemerkt dat de vochttoevoer soms negatief is, omdat tijdens een warme en vochtige 

zomerdag de buitenlucht vochtiger kan zijn dan de binnenlucht.  

 

 
Figuur 2.4.2.b 

Dampdrukverschil als functie van de buitentemperatuur met binnenklimaatklasse van Hens (1992) en EN ISO 

13788. (bron: Vandepitte, 2006) 
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Hoofdstuk 3  Theoretisch model warmte-, vocht- en luchttransport 

door gebouwelementen 

In dit hoofdstuk wordt de theorie gegeven betreffende warmte, vocht- en luchttransport. Aan de 

hand van deze theorie is het HAM-model gemaakt/opgesteld. Tevens is in dit hoofdstuk te lezen hoe 

het HAM-model is gevalideerd en wat de beperkingen zijn. Als laatste paragraaf wordt een simplified 

model getoetst aan het HAM-model.  

3.1 Warmte 

3.1.1 Warmtetransport 

De conductieve warmtestroom wordt gegeven door de wet van Fourier: 

 �� � ��	����	�         (3.1) 

 

Waarin: 

λ - warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]; 

T - temperatuur [K].  

 

De warmte die nodig is om 1kg van een materiaal 1K te laten toenamen, wordt de soortelijke 

warmte (c [J/kgK]) genoemd. Dus een verandering van de opgeslagen warmte per volume-eenheid is 

evenredig met de verandering in temperatuur: 

 Δ� �  !Δ�          (3.2) 

 

Waarin: 

c - soortelijke warmte [J/kgK]; 

ρ - dichtheid [kg/m
3
]. 

 

Formule 3.2 is tevens te schrijven als de energiebalans: 

 � ""# �$ � ""% �& � ""' �( �  ! ")"*         (3.3) 

 

Formule 3.1 en 3.3 vormen samen de warmtegeleidingvergelijking: 

  ! +�+, � �-.	�	����	�	         (3.4) 

3.1.2 Randvoorwaarde 

De dichtheid van de warmtestroom loodrecht op het oppervlak grenzend aan de lucht is: 

 � � /�01�2 �	�34 	/51�5 �	�34  ∑ 7898 � :Δ92,8      (3.5) 

 

Waarin: 

hcv – warmteoverdrachtcoëfficiënt voor convectie [W/m
2
K]; 

hr – warmteoverdrachtcoëfficiënt voor straling [W/m
2
K]; 

Ts – oppervlaktemperatuur [K]; 

Ta – omgevingstemperatuur [K]; 

Tr – stralingstemperatuur bij het oppervlak [K]; 

αj – stralingsabsorptie [-]; 
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Ej – irradiantie van stralingsbron [W/m
2
]; 

є – emissie van het oppervlak [-]; 

∆Eat – (∆Eat = σTe
4
 – Eat) met Eat de atmosferische radiantie [W/m

2
] en σ de Stefan-Boltzmann 

constante (5,67.10
-8

 W/m
2
K

4
). 

 

Indien de invloed van water als gevolg van regen op de warmtestroom wordt meegenomen, dan 

wordt de term graincw(Train-Ts), waarin grain de waterdamp term van de regen is [kg/m
2
s] en cw de 

soortelijke warmte van water (= 4200 J/kgK), toegevoegd aan formule 3.5.  

3.2 Vocht 

De massa van een gas (of damp) is afhankelijk van de fysische grootheden temperatuur, druk en 

volume. Deze verhouding wordt beschreven door de ideale gaswet: 

 � � 	;��<=           (3.6) 

 

Waarin: 

p – druk [Pa]; 

R – universele gasconstante [J/molK] (= 8,314 J/molK); 

T – temperatuur [K]; 

Mg – moleculaire gewicht [kg/mol]. 

 

Zowel lucht als vocht kunnen beschouwd worden als ideale gassen. In plaats van R/Mg kunnen ook 

de gasconstante voor droge lucht Ra (287,1 J/kgK) en waterdamp Rv (462 J/kgK) gebruikt worden.  

 

Een andere belangrijke parameter is de relatieve vochtigheid. De relatieve vochtigheid van de 

lucht is de verhouding tussen de werkelijke dampdruk en de bij de desbetreffende temperatuur 

behorende maximale dampdruk: 

 > � 	?�?@AB1�4          (3.7) 

 

Waarin: 

pv  – partiële waterdampdruk [Pa]; 

psat – verzadigingsdampspanning [Pa]. 

 

Voor de verzadigingsdampspanning zijn in de literatuur verschillende formule technische 

aannames gegeven. In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de aanname in Wit (2008): 

 �32, � 611	�E� F GH,JK	�LMN,GKO�P ; 	�R	S-T	� U 273	Y	 →		�32, � 611	�E� F LL,NN	�GHL,NNO�P	  (3.8) 

 

De verhouding tussen de relatieve vochtigheid en de capillaire druk wordt gegeven door de wet 

van Kelvin: 

 �� �  [\0�	]R1>4 		⇒ 		> � �E� F ?_;`���P      (3.9) 

 

Waarin: 

pc  – capillaire druk [Pa]. 
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3.2.1 Water(damp)transport 

In poreuze materialen wordt waterdamp getransporteerd door middel van diffusie. Het 

waterdamptransport wordt beschreven door de wet van Fick: 

 ��0 �	� aAb 	����	�0         (3.10) 

 

Waarin: 

δa – dampgeleidingscoëfficiënt [kg/smPa] ~ [s] (=1,8⋅10
-10

 s); 

µ – diffusieweerstandsgetal [-]. 

 

Door de massabalans kan formule 3.10 geschreven worden als: 

 	+[+, → +[+c +c+, → d +c+, � �-.	 aAb 	����	�0        (3.11) 

 

Waarin: 

 ξ - (hygroscopische) vochtdifferentiecapaciteit [kg/m
3
], voorbeeld gegeven in figuur 3.2.1. 

 

 
Figuur 3.2.1 

De (hygroscopische) vochtdifferentiecapaciteit (materiaalafhankelijk), vochtgehalte als functie van de relatieve 

vochtigheid. (bron: Wit, 2008) 

 

Indien het materiaal erg nat is, ofwel tegen het kritische vochtgehalte, wordt water 

getransporteerd door capillaire zuiging. Dit wordt beschreven door de wet van Darcy: 

 ��e �	�fg	����	1��   [�h4         (3.12) 

 

Waarin: 

km – waterpermeabiliteit [kg/smPa] ~ [s]; 

z – verticale hoogte [m]; 

g – zwaartekracht [m/s
2
] (= 9,81 m/s

2
). 

 

Door de massabalans kan formule 3.12 geschreven worden als: 

 Ξ +?_+, � 	�-.	1�fg4	����	1��   [�h4        (3.13) 

 

Waarin: 

 Ξ - (capillaire) vochtdifferentiecapaciteit [kg/m
3
Pa]. 
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3.2.2 Randvoorwaarden 

Analoog aan de dichtheid van de warmtestroom loodrecht op het oppervlak (formule 3.5) kan de 

waterdampstroom opgesteld worden: 

 � � j?k�0,2 �	�0,3l         (3.14) 

 

Waarin: 

βp - dampovergangscoëfficiënt [kg/m
2
sPa]; 

Pv,a - omgevingswaterdampdruk [Pa]; 

Pv,s - oppervlakwaterdampdruk [Pa]. 

 

Indien waterinslag als gevolg van regen wordt meegenomen, wordt de term grain toegevoegd aan 

formule 3.14.  

 

De dampovergangscoëfficiënt en warmteoverdrachtcoëfficiënt zijn gecorreleerd door de 

Lewisvergelijk (Wit, 2008): 

 j? � 1��4�mG	0,62 ∙ 10mK	/�0        (3.15) 

 

Waarin: 

Le - Lewisnummer [-]; 

n – 0 voor laminair en 1 voor turbulente stroming.  

3.2.3 Invloed van waterdamp op warmtetransport 

Bij verdamping en condensatie is warmte nodig of komt warmte vrij, ofwel de latente warmte. Dit 

effect zorgt voor een toevoegde term bij formule 3.4: 

  ! +�+, � �-.	�	����	�  �	�-.	 aAb 	����	�0      (3.16) 

 

Waarin: 

L – latente warmte [J/kg] (= 2,5.10
6
 J/kg bij verdampen en 3,34.10

5
 J/kg bij smelten). 

 

De randvoorwaarde (formule 3.5, zonder straling) met toevoeging van de latente warmte wordt 

als volgt:  

 � � /�01�2 �	�34 	�j?k�0,2 �	�0,3l       (3.17) 

3.3 Lucht 

Lucht transporteert door poreuze materialen als gevolg van luchtdrukverschil. De dichtheid van de 

massastroom wordt beschreven door de Darcy-Boussinesq vergelijking en is tevens gelijk aan formule 

3.12: 

 ��2 �	�f2	1����	�   2�4         (3.18) 

 

Waarin: 

ka – luchtpermeabiliteit [kg/smPa] ~ [s]; 

p – luchtdruk [Pa]; 

ρa – dichtheid van lucht [kg/m
3
]. 
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Luchttransport door een materiaal met als gevolg convectieve warmte- en waterdamptransport, 

zorgt voor een uitbreiding met convectie in formule 3.4 en 3.11: 

  ! +�+, � �-.	�	����	� �	!?��2 ∘ ����	� � �	0,62 ∙ 10mq��2 ∘ ����	�0 		   (3.19) 

 d +c+, 	� 	�-.	 aAb 	����	�0 � 0,62 ∙ 10mq��2 ∘ ����	�0		     (3.20) 

 

De toevoegende term van het luchttransport bij het waterdamptransport is het 

waterdampgehalte x, waarin x� r�/���rA/�A� t 0,62. 10mqv0. 

 

Bij de randvoorwaarde worden, als gevolg van luchttransport, de volgende termen bijgevoegd: 

 � � !?��21�2 � �34  �	0,62 ∙ 10mq��21v.2 � v.34     (3.21) 

 � � 0,62 ∙ 10mq��21v.2 � v.34       (3.22) 

 

De term 1�2 � �34 en 1v.2 � v.34 worden omgedraaid bij het oppervlak waar de lucht het 

materiaal verlaat. 

3.4 HAM-simulatiemodel 

3.4.1 Keuze van vochtpotentiaal 

Een belangrijke kwestie bij het modelleren van warmte, lucht en vochttransport is de keuze van de 

vochtpotentiaal, Schijndel (2011). In Wit (2008) worden vijf potentialen verondersteld, namelijk: 

vochtgehalte [kg/m
3
], partiële waterdampdruk [Pa], capillaire druk [Pa], relatieve vochtigheid [%] en 

logaritmische capillaire druk [Pa]. Om de volgende redenen zijn echter niet alle potentialen numeriek 

geschikt. (1) vochtgehalte: op het grensvlak van twee verschillende materialen kan discontinuïteit 

ontstaan doordat het vochtgehalte een materiaalafhankelijke eigenschap is. Dit is onder andere 

beschreven bij Tariku et al. (2009) en wordt afgebeeld in figuur 3.4.1. 

 

 
Figuur 3.4.1 

Geen gelijkmatig verloop vochtgehalte. Links: 1 grof materiaal, 3 fijn materiaal. Rechts: sprong op het 

grensvlak. (bron: Wit, 2008) 

 

(2) partiële waterdampdruk: bij het gebruik van deze potentiaal kan een probleem optreden indien de 

temperatuur snel daalt. Tijdens de temperatuurdaling daalt de verzadigingsdampspanning, dat 

mogelijk tot gevolg kan hebben dat de relatieve luchtvochtigheid numeriek boven 100% kan stijgen. 

(3) capillaire druk: de capillaire druk varieert van 1 tot ~10
9
 Pa indien watertransport is inbegrepen.  
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Indien het materiaal droog is en er plotseling water doordringt (bijvoorbeeld bij regen), ontstaat naar 

verwachting een verandering van 10
9
 Pa naar 1 Pa. Een dergelijke verandering kan leiden tot 

numerieke instabiliteit, volgens Williams Portal et al. (2011). (4) relatieve vochtigheid: een soortgelijk 

probleem ontstaat als beschreven bij de capillaire druk. Echter, als geen water binnendringt bij de 

grenzen is, volgens Williams Portal et al. (2011), de relatieve vochtigheid als potentiaal geschikt. 

Daarnaast wordt bij Tariku et al. (2009) aangegeven dat de potentiaal relatieve vochtigheid niet de 

problemen kent zoals bij het potentiaal vochtgehalte. (5) logaritmische capillaire druk: deze 

potentiaal is het best geschikt voor vele omstandigheden, zie Williams Portal et al. (2011). De 

logaritmische capillaire druk kent geen numerieke instabiliteit indien droog materiaal verzadigd wordt 

door water.  

3.4.2 Lpc rekenmodel  

Als vochtpotentiaal wordt de logaritmische capillaire druk (Lpc) genomen. De formules gegeven in 

dit hoofdstuk voor warmte- en vochttransport moeten omgeschreven worden naar het potentiaal Lpc. 

In bijlage A is te zien hoe wiskundig het totale warmte- en vochttransport omgerekend is naar het 

logaritmische capillaire druk potentiaal. De uiteindelijk formules zijn:  

 1 !  !ew4 +�+, � F�-.	�	  � F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P> +?@AB+� �	!?��2P 		����	�  �	 F�-.	 maAb 
	0,62 ∙ 10mq��2P 	�32,1�4 c;`���

x�!x��! ����	���       (3.23) 

 xwx�� x��x��� 	x���xy � 	 ��-.	 z2{ 	� 0,62 ∙ 10mq��2
 	> x�32,x� ����
 |}���-.	 z2{  0,62 ∙ 10mq��2
 	�32,1�4 > [\0� x��x���~ � �-.	fg 	 x��x���� 	����	���  

           (3.24) 

 

Om een beter overzicht te creëren wordt formule 3.23 en 3.24 omgezet naar een matrix. Dit is 

tevens de vorm zoals het in COMSOL wordt gebruikt.  

 

�1 !  !ew4 00 +[+?_ +?_+�?_	� �
+�+,+�?_+,

� �
	�|��	  � aAb > +?@AB+� �� aAb 	�32,1�4 c;`���

x�!x��!aAb 	> +?@AB+� �fg 	 +?_+�?_ � aAb 	�32,1�4 c;`��� +?_+�?_
� � � ����	� 

��2 	��	F!?  �0,62 ∙ 10mq> +?@AB+� P �	0,62 ∙ 10mq	�32,1�4 c;`���
x�!x��!�0,62 ∙ 10mq> +?@AB+� 0,62 ∙ 10mq	�32,1�4 c;`��� +?_+�?_

� ∙ � � ����	   (3.25) 

3.4.3 Implementatie van rekenmodel in COMSOL 

De eindige elementen methode wordt gebruikt om het Lpc rekenmodel op te lossen. Dit wordt 

gedaan door middel van het commerciële eindige-elementen-software COMSOL-Multiphysics. In 

COMSOL wordt voor het Lpc rekenmodel de module ‘partiële differentiaalvergelijkingen (PDE's)’ 

gebruikt, waar het mogelijk is om in 1D, 2D als 3D zowel dynamisch als stationair te modelleren.  De 

vergelijking in COMSOL ziet er als volgt uit: 

 �2 +�+, � �� ∙ 1�c��4 � j ∙ ��        (3.26) 
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Waarin: 

u – afhankelijke variabele �� � � ����	
; 

da – demping/massa coëfficiënt; 

c – diffusie coëfficiënt; 

β - convectie coëfficiënt. 

 

Zowel de demping/massa coëfficiënt, diffusie coëfficiënt als de convectie coëfficiënt zijn vectoren, 

waardoor formule 3.25 geïmplementeerd kan worden in formule 3.26. De afzonderlijke coëfficiënten 

zien er als volgt uit: 

 

�2 � �1 !  !ew4 0
0 xwx�� x��x��� 	� ; 

 

c � 	
���
���	  � z2{ > x�32,x� �� z2{ 	�32,1�4 > [\0� x�!x��!z2{ 	> x�32,x� �fg 	 x��x��� � z2{ 	�32,1�4 > [\0� x��x�����

��
� ; 

 

β � ��2 	��	F!?  �0,62 ∙ 10mq> +?@AB+� P �	0,62 ∙ 10mq	�32,1�4 c;`���
x�!x��!�0,62 ∙ 10mq> +?@AB+� 0,62 ∙ 10mq	�32,1�4 c;`��� +?_+�?_

�.   (3.27) 

 

Doordat de materiaaleigenschappen vaak afhankelijk zijn van het vochtgehalte en daardoor de 

aparte delen van de afzonderlijke coëfficiënten afhankelijk zijn van de logaritmische capillaire druk en 

de temperatuur, worden alle delen apart ingelezen in COMSOL als PDE-coëfficiënten die gecreëerd 

zijn door Matlab. De delen van de coëfficiënten krijgen de volgende benaming (PDE-coëfficiënten): 

 

�2 � ���1�v!, �4 00 ��r�1�v!, �4		 ; 
 

c � 	 �Y111�v!, �4 K121�v!, �4K211�v!, �4 K221�v!, �4	 ; 
 

β � ��2 	 �C111�v!, �4 �121�v!, �4C211�v!, �4 C221�v!, �4	.       (3.28) 

 

Matlab wordt gebruikt voor de implementatie van de materiaaleigenschappen in COMSOL. Dit 

wordt gedaan door de aparte delen van de afzonderlijke coëfficiënten (formule 3.27) om te zetten in 

PDE-coëfficiënten, zie figuur 3.4.3.a voor een schematische weergave. Aan de hand van de correlatie 

tussen de aparte delen van de afzonderlijke coëfficiënten en het potentiaal worden de PDE-

coëfficiënten van formule 3.28 gecreëerd, waarvan een resultaat is weergegeven In figuur 3.4.3.b. 

Indien mogelijk, wordt gebruikt gemaakt van de materiaaldatabase van WUFI en/of DELPHIN, 

uitgelegd in bijlage B.  
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Figuur 3.4.3.a 

Materiaaleigenschappen omzetten naar variabele ten behoeve van inlezen in COMSOL.  

 

 
Figuur 3.4.3.b 

PDE-coëfficiënten als functie van de temperatuur en logaritmische capillaire druk.  

3.5 Validatie van het HAM-simulatiemodel 

Door de jaren heen zijn modellen ontwikkeld die warmte- en vochtcapaciteit, water- en 

luchttransport, twee-en driedimensionale aspecten en verschillende vochtbronnen als windgedreven 

regen, optrekkend vocht en oppervlaktecondensatie simuleren. Verschillende van deze HAM-

modellen zijn commercieel beschikbaar en worden steeds meer gebruikt voor het analyseren van het 

warmte- en vochtgedrag van bouwdelen. Hoewel de HAM-modellen uitstekende technische tools zijn 

voor het optimaliseren en analyseren van thermische- en vochtprestaties van gebouwen en 

bouwcomponenten, moet kritisch gekeken worden naar het gebruik ervan. Zo kunnen onjuist 

gedefinieerde randvoorwaarden en eigenschappen van het materiaal leiden tot onjuiste resultaten 

(Roels, 2010). Daarbij moeten de modellen worden gevalideerd in verschillende realistische scenario's 

voor de geloofwaardigheid van het model (Desta et al., 2011). In Tariku (2009) wordt voor een model 

een drie klasse evaluatiemethode aanbevolen. De methode bestaat uit een analytisch onderzoek, 

vergelijken met andere modellen en validatie van simulatieresultaten met experimentele data. Deze 

evaluatiemethode wordt binnen dit onderzoek toegepast. 

3.5.1 Analytisch onderzoek - Benchmark: HAMSTAD nr. 2 

Voor validatie van het model wordt gebruikt gemaakt van benchmarkopdrachten die ontworpen 

zijn in het European HAMSTAD (Heat, Air and Moisture Standards Development) project. Het doel van 

de HAMSTAD projecten is het ontwikkelen van testcases waarmee de nauwkeurigheid van bestaande 

en nieuwe hygrothermisch modellen kan worden beoordeeld (Hagentoft, 2002).  
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In de tweede benchmark wordt een isotherm droogproces van een relatief natte, 200 mm dikke, 

homogene laag beschouwd, weergegeven in figuur 3.5.1.a. De hygrothermische beginvoorwaarden 

zijn 293K en 85% voor respectievelijk temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De 

binnentemperatuur en relatieve vochtigheid zijn respectievelijk 293K en 65% en de 

buitentemperatuur en relatieve vochtigheid respectievelijk 293K en 45%. De volledige beschrijving 

van de benchmark wordt gegeven in Hagentoft (2002). Deze benchmark is een testcase met een 

analytische oplossing, ten gevolgen van het feit dat het droogproces isotherm is en de 

randvoorwaarden en de hygrothermische eigenschappen van het materiaal constant zijn, stelt Tariku 

(2009).  

 
Figuur 3.5.1.a 

Doorsnede van constructie. (bron: Hagentoft, 2002) 

 

De benchmark wordt over een periode van 1000 uur gesimuleerd, waarna het vochtgehalte wordt 

vergeleken op de tijdstippen 100 uur, 300 uur en 1000 uur over de dikte van de homogene laag. In 

figuur 3.5.1.b is het resultaat weergegeven, waarin de gekleurde curven de resultaten zijn van het Lpc 

model en de gestippelde curven de analytische oplossing is.  

 
Figuur 3.5.1.b 

Resultaat Benchmark 1: Vochtgehalte van een droogproces op tijdstip 100 uur, 300 uur en 1000 uur, waarin de 

gekleurde curven het Lpc-model is en de gestippelde curven de analytische oplossing is. 

 

Op het tijdstip 100 uur heeft de homogene laag een relatieve vochtigheid van 85% tussen de 6 en 

14 cm, als gevolg van de initiële waarde. In de tijd is te zien dat het materiaal begint uit te drogen, 

met uiteindelijk een linearisatie tussen een relatieve vochtigheid van 45% en 65% respectievelijk 

buiten- en binnenklimaat. 

 

Het Lpc-model toont zeer goede overeenkomsten met de benchmark. Hieruit valt te concluderen 

dat het Lpc-model de juiste oplossing geeft in vergelijking met het analytische waterdamptransport. 

3.5.2 Analytisch onderzoek (2) – Convectie 

Naast de validatie met de analytische oplossing voor diffusie wordt het model tevens gevalideerd 

door middel van een analytische oplossing voor convectie, afkomstig van Wit (2008). 
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 Het betreft een homogene laag van 200 mm dik, met een drukverschil van -25 Pa (luchtstroom 

van buiten naar binnen), weergegeven in figuur 3.5.1.a. In dit geval betreft het een stationair proces. 

De binnentemperatuur en relatieve vochtigheid zijn respectievelijk 293K en 70% en de 

buitentemperatuur en relatieve vochtigheid respectievelijk 290K en 60%.  

 

De temperatuur en relatieve vochtigheid worden weergegeven over de dikte van de homogene 

laag, respectievelijk figuur 3.5.2.a en 3.5.2.b. In de figuren wordt het resultaat van het model 

vergeleken met de analytische oplossing.  

 
Figuur 3.5.2.a 

Resultaat convectie: Temperatuur, waarin de rode curve het Lpc-model is en de gestippelde curve de 

analytische oplossing is. 

 
Figuur 3.5.2.b 

Resultaat convectie: Relatieve vochtigheid, waarin de rode curve het Lpc-model is en de gestippelde curve de 

analytische oplossing is. 

 

In figuur 3.5.2.b. is de relatieve vochtigheid te zien over de dikte van het materiaal. Doordat de 

lucht infiltreert, is het effect duidelijk te zien. Aan de binnenkant daalt de relatieve vochtigheid veel 

harder in vergelijking met de situatie waar geen luchtdrukverschil is. Bij geen luchtdrukverschil of 

perfecte luchtdichtheid, is er een lineair verband tussen de binnen- en buitencondities.  

 

Het Lpc-model toont zeer goede overeenkomsten met de analytische oplossing voor convectie, 

waardoor valt te concluderen dat het Lpc-model theoretisch betrouwbare informatie geeft.  
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3.5.3 Vergelijking met andere modellen (1) - Benchmark: HAMSTAD nr. 1 

De eerste benchmark van HAMSTAD betreft een geïsoleerd dak. De constructie is als volgt van 

buiten naar binnen opgebouwd; dampremmende laag, 100 mm dragend materiaal en 50 mm isolatie, 

weergegeven in figuur 3.5.3.a.  

 

 
Figuur 3.5.3.a 

Doorsnede van constructie ‘geïsoleerd dak’. (bron: Hagentoft, 2002) 

 

Het dragend materiaal is capillair actief, door de gegeven vochtpermeabiliteit. Het isolatie-

materiaal is niet capillair actief, ofwel een oneindig weerstand voor vloeistofstroming. De 

hygrothermische beginvoorwaarden van de constructie zijn 283K, 99% en 59% respectievelijk 

temperatuur, relatieve luchtvochtigheid materiaal A en relatieve luchtvochtigheid materiaal B. Als 

randvoorwaarden zijn klimaatdata gegeven voor zowel de binnen- en buitentemperatuur als voor de 

binnen- en buitendampdruk, weergegeven in figuur 3.5.3.b. De constructie is luchtdicht. Er wordt 

over een jaar gesimuleerd met als start 1 januari. De volledige beschrijving van de benchmark wordt 

gegeven in Hagentoft (2002). De resultaten van deze benchmark worden vergeleken met andere 

modellen ‘simulatieresultaten’. 

 

 
Figuur 3.5.3.b 

Klimaatdata. Boven de dampdruk en onder de temperatuur voor binnen en buiten als functie van de tijd. 

 

De benchmark betreft een geïsoleerd dak met aan de buitenkant een dampremmende laag. Over 

een periode van één jaar wordt gesimuleerd met stappen van één uur, dus totaal 8760 uur en/of 

stappen. In totaal worden drie resultaten vergeleken, namelijk het totale vochtgehalte in materiaal A 

en B en de warmtestroom aan de binnenkant, respectievelijk weergegeven in figuur 3.5.3.c, 3.5.3.d en 

3.5.3.e. 
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Figuur 3.5.3.c 

Totaal vochtgehalte in materiaal A, waarin de rode curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen en 

blauw het resultaat van het Lpc-model.  

 

 
Figuur 3.5.3.d 

Totale vochtgehalte in materiaal B, waarin de rode curve het gemiddelde is van alle andere simulatiepakketten 

en de blauwe curve het resultaat van het Lpc-model.  

 

 
Figuur 3.5.3.e 

Warmtestroom grenzend aan het binnenklimaat, waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model en 

de andere curven het resultaat van andere simulatiepakketten. 
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In figuur 3.5.3.c is het totale vochtgehalte te zien van materiaal A, dat een initiale waarde heeft 

van 99% relatieve vochtigheid. Doordat de simulatie in de winterperiode begint en aan de buitenkant 

van de constructie een dampremmende laag aanwezig is, loopt het vochtgehalte in materiaal A op tot 

het maximale vochtgehalte. Na ongeveer 108 dagen begint de droging van het materiaal. Materiaal B 

behoudt, als gevolg is van een constant binnenklimaat, een gelijke waarde in de beginperiode 

ontstaat er een ophoping van vocht in materiaal B als gevolg van een verzadiging in combinatie met 

de capillaire actiefheid in materiaal A.  

 

In deze benchmark toont het Lpc-model zeer goede overeenkomsten voor zowel het vochtgehalte 

als de warmtestroom, in vergelijking met andere modellen. Deze benchmark geeft nogmaals aan dat 

het Lpc-model theoretisch betrouwbare informatie geeft voor temperatuur en vocht inclusief 

capillaire vochttransport. 

3.5.4 Vergelijking met andere modellen (2) - Benchmark: HAMSTAD nr. 3 

In de derde benchmark van HAMSTAD wordt het effect van luchtstroming (exfiltratie en infiltratie) 

op de bevochtiging (accumulatie van vocht) en het drogen van een lichtgewicht constructie met een 

dikte van 200 mm geanalyseerd, weergegeven in figuur 3.5.4.a. De drukgradiënt over de muur, die 

voor warmte- en vochtoverdracht door convectie veroorzaakt, voor zowel exfiltratie als infiltratie is 

30 Pa, weergegeven in figuur 3.5.4.b.  

 
Figuur 3.5.4.a 

Doorsnede van constructie ‘lichtgewicht constructie’. (bron: Hagentoft, 2002) 

 

 
Figuur 3.5.4.b 

Drukgradiënt over de muur, t1 = 20 dagen, t2 is 21 dagen en t3 is 100 dagen. (bron: National Research Council 

Canada) 
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De eerste 20 dagen is de luchtstroom van binnen naar buiten (exfiltratie). De volgende 79 dagen is 

de luchtstroom omgekeerd (infiltratie). Het buitenoppervlak van de constructie is dampdicht en de 

binnenkant is dampopen. De hygrothermische beginvoorwaarden van de constructie zijn 293K en 95% 

respectievelijk temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De binnentemperatuur en relatieve 

vochtigheid zijn respectievelijk 293K en 70% en de buitentemperatuur en relatieve vochtigheid 

respectievelijk 275K en 80%. Dit zijn constante randvoorwaarden over de 100 simulatiedagen. De 

volledige beschrijving van de benchmark wordt gegeven in Hagentoft (2002). De resultaten van deze 

benchmark worden vergeleken met andere modellen ‘simulatieresultaten’. 

 

In deze benchmark wordt het effect van luchtdoorlatendheid van een lichtgewicht constructie 

gesimuleerd. Dit wordt gedaan over een periode van 100 dagen, waarvan de eerste 20 dagen een 

positieve drukgradiënt heerst van 30 Pa en in de overige dagen een negatieve drukgradiënt van -30 

Pa. In de benchmark worden het vochtgehalte als de temperatuur vergeleken op vijf punten in de 

constructie, namelijk op 5 cm, 10 cm, 15 cm, 17 cm en 19 cm. In figuur 3.5.4.b, 3.5.4.c, 3.5.4.d, en 

3.5.4.e worden respectievelijk de temperatuur en vochtgehalte weergegeven bij 5 cm en de 

temperatuur en vochtgehalte op 19 cm.  

 
Figuur 3.5.4.b 

Temperatuur op 5 cm (vanuit binnen), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc model en de 

gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen.  

 
Figuur 3.5.4.c 

Vochtgehalte op 5 cm (vanuit binnen), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc model en de 

gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen.  
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Figuur 3.5.4.d 

Temperatuur op 19 cm (vanuit binnen), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model en de 

gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen.  

 
Figuur 3.5.4.e 

Vochtgehalte op 19 cm (vanuit binnen), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model en de 

gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen.  

 

Bij het begin wanneer exfiltratie is, ontstaat bij het vochtgehalte een verhoging in de waarde. Dit 

is als gevolg van vochtige binnenlucht dat in aanraking komt met koude oppervlakken. Bij zowel de 

temperatuur als vochtgehalte is een sterke daling te zien op het moment wanneer infiltratie ontstaat, 

als gevolg van een koude droge lucht dat door de constructie gaat. 

 

In deze benchmark toont het Lpc-model verschillen met de resultaten van andere modellen. De 

contouren van de curve tonen overeenkomsten, maar behaald niet de ‘piek’waarde bij het 

vochtgehalte. Dit is mogelijk te wijten aan een fout in de materiaaleigenschappen. De 

temperatuurafwijking is als gevolg van de invloed van vocht op de temperatuur.  

3.5.5 Vergelijking met andere modellen (3) - Benchmark: HAMSTAD nr. 5 

De vijfde Benchmark gaat over de vochtverdeling in een muur met capillair actieve materialen. De 

muur is als volgt opgebouwd van buiten naar binnen; 365 mm baksteen, 15 mm mortel en 40 mm 

isolatie, weergegeven in figuur 3.5.5.a.  
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Figuur 3.5.5.a 

Doorsnede van constructie. (bron: Hagentoft, 2002) 

 

De constructie is luchtdicht. De hygrothermische beginvoorwaarden van de constructie zijn 298K 

en 60% respectievelijk temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De binnentemperatuur en relatieve 

vochtigheid zijn respectievelijk 293K en 60% en de buitentemperatuur en relatieve vochtigheid 

respectievelijk 273K en 80%. Er wordt over een periode van 60 dagen gesimuleerd. De volledige 

beschrijving van de benchmark wordt gegeven in Hagentoft (2002). De resultaten van deze 

benchmark worden vergeleken met andere modellen ‘simulatieresultaten’. 

 

Deze benchmark betreft een situatie op dag 60. Zowel de relatieve vochtigheid als het 

vochtgehalte worden vergeleken over de lengte van de constructie, weergegeven in figuur 3.5.5.b en 

3.5.5.c. 

 
Figuur 3.5.5.b 

Relatieve vochtigheid over de constructie, waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model en de 

gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen.  
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Figuur 3.5.5.c 

Vochtgehalte over de constructie, waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc -model en de gestippelde 

curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen. 

 

In de resultaten is te zien dat er een vochtophoping ontstaat in het isolatiemateriaal. Doordat het 

een capillair actief materiaal betreft, blijft deze ophoping relatief laag. Indien de vochtpermeabiliteit 

naar nul wordt gebracht ofwel een oneindig hoge weerstand voor vochttransport, dan ontstaan er 

hogere waarden bij het isolatiemateriaal, weergegeven in figuur 3.5.5.d. 

 
Figuur 3.5.5.d 

Vochtgehalte over de constructie zonder capillariteit, waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc- 

model en de gestippelde curve het gemiddelde is van alle simulatiemodellen van de benchmark. 

 

Figuur 3.5.5.d geeft het belang aan van het meenemen van capillaire transport in het model. 

Indien dit niet meegenomen wordt in het model, worden er geen realistische situaties bereikt.  

 

Ook in deze benchmark toont het Lpc-model verschillen met de resultaten van andere modellen. 

Ook hier komen de contouren van de curve overeen, maar wordt de ‘piek’-waarde van het 

vochtgehalte niet behaald. Dit is mogelijk te wijten aan een fout in de materiaaleigenschappen.  

3.5.6 Praktijkmeting – data 

Een andere manier van valideren is het gebruik maken van data die afkomstig zijn van 

praktijkmetingen. In Desta et al. (2011) wordt een dergelijke meting in detail beschreven. De 

experimentele set-up is een lichtgewicht gebouwschil, die is onderverdeeld in drie delen die 

verschillen in de lucht- en dampdichtheid, weergegeven in figuur 3.5.6.a. Het experiment liep 

ongeveer twee jaar. Gedurende deze tijd werd het luchtdrukverschil over de muur, de temperaturen, 
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de vochtigheid en de warmtestromen in de constructie continu geregistreerd. Weergegeven in figuur 

3.5.6.b. De evaluatie van het vochtgehalte van het exterieur is gekwantificeerd door het regelmatig 

wegen van negen verwijderbare monsters.  

 

 
Figuur 3.5.6.a 

Doorsnede van externe scheidingsconstructie, drie verschillende configuraties. (bron: Desta et al., 2011) 

 

De linkerkant is afgewerkt met een houten binnenkant van 12,5 mm dik, die relatief luchtopen is. 

De rechterkant is afgewerkt met een ongecoate gipsplaat van 12,5 mm dik die relatief luchtdicht en 

dampopen is. Het middelste gedeelte heeft een lucht- en dampscherm van 0,2 mm dik, een 

ongeventileerde holte van 25 mm en een afwerking van een 12,5 mm dikke ongecoate gipsplaat.  

 

Tijdens de meetperiode zijn drie aanpassingen gedaan. De eerste aanpassing is het introduceren 

van een vochtbron en het regelen van de temperatuur door middel van infraroodlampen, om zo een 

realistische situatie te creëren. Na drie maanden werd er een ventilatiesysteem ingevoerd om het 

effect van luchttransport op de hygrothermische prestaties te kunnen bestuderen. Zeven maanden na 

de laatste aanpassing is het linker gedeelte (zie figuur 3.5.6.a) meer luchtopen gemaakt om een groter 

effect te zien van de luchtstroming op de hygrothermische prestaties. Dit is gedaan door kleine 

gaatjes met een diameter van 1,5 mm te boren met 328 gaatjes per m
2
. 

 

 
Figuur 3.5.6.b 

Klimaatdata: binnen en buiten temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdrukverschil. (bron: Desta et al., 

2011) 
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Bij de laatste validatie wordt een praktijkmeting gebruikt om te vergelijken met de resultaten uit 

het Lpc-model. Het vochtgehalte uitgedrukt in massa per massa, in het linker gedeelte (houten 

binnenkant) wordt vergeleken over de totale meetperiode, weergegeven in figuur 3.5.6.c. En het 

rechter gedeelte (gipsen binnenkant), weergegeven in figuur 3.5.6.d. 

 

 
Figuur 3.5.6.c 

Vochtgehalte van het exterieur (hout - binnenkant), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model 

en de gestippelde curve het resultaat uit de praktijkmeting. 

 

 
Figuur 3.5.6.d 

Vochtgehalte van het exterieur (gips - binnenkant), waarin de blauwe curve het resultaat is van het Lpc-model 

en de gestippelde curve het resultaat uit de praktijkmeting. 

 

In bovenstaand resultaten is te zien dat er een verhoging ontstaat in het vochtgehalte op het 

moment dat de houtenconstructie meer luchtopen is gemaakt. De constructie die relatief dampopen 

is, geeft in het begin al hogere waardes aan voor het vochtgehalte. 

 

Bij het vergelijken van het Lpc-model met de praktijkmeting spelen een aantal effecten een rol die 

verschillen veroorzaken. Ondanks de verschillen geeft het Lpc-model een goede indruk van de situatie 

in de praktijk. De effecten die verschillen veroorzaken zijn: 1) de zwaartekracht speelt een rol omdat 

de samples verdeeld zijn over de hoogte van de opstelling, 2) de heterogeniteit van de materialen 

speelt een rol in het vochttransport, 3) het gaat om relatief kleine samples waardoor de 
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nauwkeurigheid van de meting afneemt, 4) bij het wegen en drogen van de samples ontstaat een gat 

in de opstelling waardoor luchtstroming ontstaat en de meting beïnvloedt, 5) bij het terugplaatsen 

van de samples wordt een zeer droge sample teruggeplaatst, 6) bij het simuleren wordt gebruik 

gemaakt van homogene materialen, hetgeen in de praktijk niet helemaal het geval is omdat door de 

zwaartekracht een andere verdeling van vocht ontstaat die invloed heeft op de materiaal-

eigenschappen, 7) er wordt op een beperkt aantal momenten gewogen, terwijl het model resultaten 

geeft met een resolutie van een aantal dagen.  

3.6 Simplified Model voor warmte- en vochtstroom met luchtstroming  

3.6.1 Simplified Model 

In bijlage C is de analytische rekenmethode te zien van een één-dimensionaal steady-state 

warmtestroom en waterdampdebiet onder invloed van convectieve stroming als gevolg van 

luchtstroming. Deze analytische rekenmethode is tot stand gekomen door de theorie gegeven in 

paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3, en vormt de basis om inzicht te krijgen in de gevolgen van luchtlekkage op 

de hygrothermische prestaties van constructies. Hieronder de resultaten van het warmtegedeelte: 

 �1E4 � ��  1�� � ��4 Gm	�#�1���4Gm	�#�1�B�B4       (3.29) 

 � � 	 !?��2 	��m�� �#�1�B�B4Gm	�#�1�B�B4         (3.30) 

 

Met: 

 

��$ � !?��2 � G�_�,�  ∑ ����$��G 	        (3.31) 

 

�,�, � !?��2 � G�_�,�  ∑ ���� ���G G�_�,�	       (3.32) 

 

Hieronder de resultaten van het vochtgedeelte: 

 �01E4 � �0�  k�0� � �0�l Gm	�#�1 ��4Gm	�#�1 B�B4       (3.33) 

 

� � 	0,62 ∙ 10mq��2 	?��m?�� �#�F B�BPGm	�#�F B�BP        (3.34) 

 

�� � 	0,62 ∙ 10mq��2 	�?��m?@AB1�_4Gm	�#�k _�l � ?@AB1�_4m?���#�1m �_4mG 		      (3.35) 

 

Met: 

¡�$ � 0,62 ∙ 10mq��2 � G¢£,� ∑ ��¤A¥ �
$��G �       (3.36) 

 

¡,�, � 0,62 ∙ 10mq��2 � G¢£,�  ∑ ��¤A¥ �
���G G¢£,��      (3.37) 

 

Bovenstaande formules vormen het simplified-model. Aan de hand van deze formules kan een 

één-dimensionale constructie getoetst worden op het risico van condensatie. Dit is vergelijkbaar met 

de Glaser-methode, maar met luchtlekkage meegenomen. De potentiaal wordt hetzelfde gehouden 
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als bij de Glaser-methode, dus de dampdruk, waardoor de methode gemakkelijk toegepast kan 

worden door met de hand uit te rekenen.  

3.6.2 Validatie van Simplified Model 

Om de betrouwbaarheid van het simplified model te toetsen wordt deze vergeleken met de 

resultaten van het analytische onderzoek uit paragraaf 3.5.2 en de benchmark HAMSTAD 3 uit 

paragraaf 3.5.4.  

 

Het analytische onderzoek uit paragraaf 3.5.2 betreft een homogene laag van 200 mm dik, met 

een drukverschil van -25 Pa. In de figuren 3.6.2.a en 3.6.2.b is het resultaat te zien van het Lpc-model, 

simplified model en de rekenmethode van Glaser voor de temperatuur en de relatieve vochtigheid 

over de constructie. Zo kunnen verschillen tussen de rekenmethodes snel gedetecteerd worden. 

 
Figuur 3.6.2.a 

Resultaat analytisch onderzoek: Temperatuur, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe 

curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

 
Figuur 3.6.2.b 

Resultaat analytisch onderzoek: Relatieve vochtigheid, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde 

blauwe curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

Als tweede validatie wordt gebruik gemaakt van benchmark HAMSTAD 3, wat een lichtgewicht 

constructie betreft. Echter betreft het nu een stationair proces met de binnentemperatuur en 

relatieve vochtigheid respectievelijk 293K en 70% en de buitentemperatuur en relatieve vochtigheid 
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respectievelijk 273K en 80%, waarbij de luchtstroom infiltreert. Hieronder de resultaten van het Lpc 

model, simplified model en de Glaser-methode.  

 
Figuur 3.6.2.c 

Resultaat Benchmark HAMSTAD 3: Temperatuur, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe 

curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 
Figuur 3.6.2.d 

Resultaat Benchmark HAMSTAD 3: Relatieve vochtigheid, waarin de rode curve het Lp- model is, de gestippelde 

blauwe curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

Doordat luchttransport wordt meegenomen toont de Glaser-methode relatief grote afwijkingen 

met het Lpc-model. Het simplified model geeft zeer goede overeenkomsten bij de twee situaties 

hierboven. Het simplified model heeft echter wel een aantal beperkingen, zoals het niet meenemen 

van het capillair transport, alleen één dimensionale berekening is mogelijk, het is enkel te gebruiken 

voor statische berekeningen en het gebruik van constante materiaaleigenschappen. Hierdoor is de 

toepasbaarheid vergelijkbaar met de Glaser-methode, maar inculsief luchttransport. 
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Hoofdstuk 4  Applicaties 

Als uitgangsituatie wordt een tweetal situaties gesimuleerd met het Lpc-model. Het betreft een 

houten balkoplegging en een dakdoos. Twee kritische situaties met een aanzienlijk risico van 

inwendige condensatie. Zie paragraaf 2.1 waarbij deze twee gevallen een risico vormen in de praktijk. 

Bij de simulaties wordt gebruik gemaakt van verschillende materiaaleigenschappen en rand-

voorwaarden, om het risico van inwendige condensatie te toetsen. Als laatst wordt zowel het Lpc 

model, het simplified model en de Glaser-methode gebruikt om met elkaar te vergelijken en zo te 

beoordelen of de versimpelde theorie gebruikt kan worden in praktijksituaties.  

4.1 Risicobeoordeling van inwendige condensatie bij houten balkoplegging 

In veel monumenten komt een combinatie voor van massieve gemetselde gevels met houten 

balken die opgelegd zijn in die gevels. Deze houten balken hebben tientallen jaren tot eeuwen goed 

gefunctioneerd. Monumenten worden echter vaak herbestemd tot museum, waarna een wijziging 

van het binnenklimaat plaats vindt. Of de gevels worden later van binnenuit geïsoleerd. In een aantal 

gevallen vindt na deze wijziging houtrot plaats nabij de balkopleggingen. Een combinatie van 

scheuren op de aansluiting tussen de binnenwand en de balken en/of in de houten balk zelf, vergroot 

het risico op inwendige condensatie nabij de balkoplegging.  

4.1.1 Geometrie 

De geometrie van het driedimensionaal model betreft een anderhalfsteens buitenmuur en een 

houten balk van 150 x 350 mm met een oplegging van 150 mm. Als tweede model wordt isolatie 

(minerale wol) van 200 mm met een dampremmende folie toegepast aan de binnenkant van de 

steens wand. De materiaalgegevens zijn afkomstig van de materiaaldatabase van DELPHIN en worden 

weergegeven in bijlage D. De modellen/geometrieën worden weergegeven in figuur 4.1.1.  

 

  
Figuur 4.1.1 

Geometrie van houten balkoplegging. Links: steens muur met houten balkoplegging. Rechts: constructie 

inclusief isolatie en dampremmende folie. 

4.1.2 Randvoorwaarden 

Als randvoorwaarden wordt gebruik gemaakt van actuele klimaatdata afkomstig van het KNMI in 

de Bilt van de jaren 2009 en 2010. Het betreft de buitentemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 

windsnelheid en windrichting met uurlijkse waarden. De windsnelheid en windrichting worden 

gebruikt om het luchtdrukverschil over de constructie te berekenen. De binnentemperatuur wordt 

constant gehouden op 293K en de relatieve vochtigheid worden bepaald volgend de klimaatklasse, zie 

paragraaf 2.4.2. In figuur 4.1.2 worden de klimaatdata weergegeven.  
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Figuur 4.1.2 

Klimaatdata van één jaar (2009). Boven de buitentemperatuur, midden de relatieve vochtigheid en onder het 

luchtdrukverschil.  

4.1.3 Resultaten 

Om het risico van inwendige condensatie te beoordelen is gebruik gemaakt van maandgemiddelde 

klimaatdata in combinatie met de binnenklimaatklasse 1, 2 en 3 volgens Hens (1992), beschreven in 

paragraaf 2.4. De luchtdoorlatendheid van de constructie is bepaald door de homogene materiaal-

eigenschappen volgens Janssens (1999). Hieronder in figuur 4.1.3.a het resultaat van de normale 

situatie (dus zonder isolatie aan de binnenkant), waar het vochtgehalte wordt weergegeven in de 

houten balk nabij de oplegging. In het figuur is het resultaat met binnenklimaatklasse 1, 2 en 3 te zien 

zonder luchtdrukverschil over de constructie (BKK 1 - dP=0) en binnenklimaatklasse 3 met een positief 

en negatief luchtdrukverschil (BKK 3 – dP=1; BKK 3 – dP=-1). Het resultaat wordt weergegeven vanaf 

dag 1095, ofwel vanaf het 3
e
 jaar, in verband met een inslingerfase van de constructie, zie figuur 

4.1.3.c waar het de inslingerfase duidelijk wordt weergegeven.  

 

 
Figuur 4.1.3.a 

Vochtgehalte in de houten balk nabij de oplegging met verschillende luchtdrukverschillen en 

binnenklimaatklassen. 
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Dezelfde analyse is gedaan met de constructie waar isolatie is toegepast, zie figuur 4.1.3.b.  

 

 
Figuur 4.1.3.b 

Vochtgehalte in de houten balk nabij de oplegging met isolatie, met verschillende luchtdrukverschillen en 

binnenklimaatklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1.3.c 

Inslingerfase (blauwe gedeelte): Vochtgehalte in de houten balk nabij de oplegging met verschillende 

luchtdrukverschillen. 

 

De resultaten tonen het verschil voor verschillende binnenklimaatklassen. Een hogere 

binnenklimaatklasse zorgt voor een hoger vochtgehalte. Het luchtdrukverschil zorgt voor een grotere 

fluctuatie van het vochtgehalte. De situatie met isolatie aan de binnenzijde heeft als effect dat het 

vochtgehalte hoger ligt dan in de situatie waar geen isolatie wordt toegepast. 
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De resultaten uit figuur 4.1.3.a en 4.1.3.b tonen in het 3
e
 simulatiejaar geen accumulatie van 

vocht, met uitzondering van de situatie met isolatie en binnenklimaatklasse 3. Daar is een kleine 

toename van het vochtgehalte. Uit tabel 2.4.1.b is te halen dat de maximale toelaatbare hoeveelheid 

vocht toename bij de houten balk met een dichtheid van 630 kg/m
3
, 18,9 kg/m

3
 bedraagt, ofwel 3% 

volumepercentage. Alle situaties blijven binnen deze grens. Opgemerkt moet worden dat het hier 

relatief kleine drukverschillen betreft. Bij een groter drukverschil is de verwachting dat de maximale 

toelaatbare hoeveelheid vocht toename wordt overschreden.  

 

Naast het toetsen van het risico van inwendige condensatie met maandgemiddelde klimaatdata is 

dezelfde constructie gesimuleerd met de klimaatdata gegeven in figuur 4.1.2 en paragraaf 4.1.2. De 

constructie is gesimuleerd met de binnenklimaatklasse 2 en 3 om zo het effect te zien wanneer het 

gebouw, waar de constructie deel uit maakt, een andere functie krijgt, bijvoorbeeld van monument 

naar museum. De twee binnenklimaatklassen zijn gesimuleerd met en zonder luchtdrukverschil (BKK2 

– met dP; BKK2 – dP=0). Daarnaast is een simulatie gemaakt waar een kleine scheur van 5 mm 

rondom de balkoplegging aanwezig is, zie figuur 4.1.3.d. Deze scheur is gesimuleerd door middel van 

een hogere luchtpermeabiliteit te geven, van een factor 10 hoger ten opzichte van de 

luchtpermeabiliteit van hout. 

 

 
Figuur 4.1.3.d 

Kwartdoorsnede van houten balkoplegging, waar rood gearceerd de scheur van 5 mm is bij de oplegging. 

 

In figuur 4.1.3.e en 4.1.3.f is het resultaat gegeven van respectievelijk de normale situatie en 

geïsoleerde situatie. 

 

 
Figuur 4.1.3.e 

Vochtgehalte in de houten balk nabij de oplegging, met en zonder luchtdrukverschil en binnenklimaatklasse 2 

en 3. 
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Figuur 4.1.3.f 

Vochtgehalte in de houten balk nabij de oplegging met isolatie, met en zonder luchtdrukverschil en 

binnenklimaatklasse 2 en 3. 

 

De resultaten tonen duidelijke verschillen. De situatie met scheur heeft nauwelijks effect op het 

vochtgehalte ten opzichte van de situatie waar de andere materialen een eigen homogene 

luchtdoorlatendheid heeft. Ook is in deze resultaten duidelijk te zien dat de situatie met isolatie en 

binnenklimaatklasse 3 een risico vormt voor inwendige condensatie. Opgemerkt moet worden dat het 

hier simulatiejaar 1 en 2 betreft, in tegenstelling tot het 3
e
 jaar in de simulatie met de maandgemid-

delde klimaatdata. Simulatiejaar 1 en 2 is in dit geval onder invloed van de inslingertijd. Dit is als 

gevolg van de beperkingen met computerrekenkracht en geheugen.  

 

Omdat het hier een 3D situatie betreft, waarbij een vereenvoudiging naar 1D niet mogelijk is 

wordt hier geen toets/vergelijking gedaan met het simplified model en de Glaser-methode.  

4.2 Risicobeoordeling van inwendige condensatie bij dakdoos 

Platte daken waar de isolatie tussen de balken wordt geplaatst worden ‘koude daken’ genoemd. 

Deze manier van isoleren wordt nog regelmatig toegepast, maar zorgt vaak voor vochtproblemen. Het 

probleem ontstaat door onder andere het slecht plaatsen van de dampremmende folie in combinatie 

met een waterdichte/waterkerende folie aan de buitenkant. In sommige gevallen is de damp-

remmende folie doorbroken/beschadigd door onder andere leidingen en/of is de waterdichte/ 

waterkerende folie niet genoeg dampopen (Versteeg, 2010). Een ander probleem is dat inwendige 

condensatie ontstaat aan de koude zijde bij de houten balken.  

4.2.1 Geometrie 

De geometrie van het tweedimensionaal model betreft van buiten naar binnen; een waterkerende 

laag met isolatie van 5 mm, houten opbouw van 5 mm, isolatie (minerale wol) van 110 mm en een 

binnenafwerking van 5 mm met een dampremmende folie. De dakdoos is ingesloten door houten 

balken van 110 mm, weergegeven in figuur 4.2.1.De materiaalgegevens zijn afkomstig van de 

materiaaldatabase van DELPHIN en worden weergegeven in bijlage D. 
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Figuur 4.2.1 

Geometrie van dakdoos. Boven: waterkerende laag met isolatie en houten opbouw. Onder: binnenafwerking 

met dampremmende folie. Tussenin: rechts het isolatiemateriaal en links twee houten balken met 

tussenspleet. 

4.2.2 Randvoorwaarden 

Als randvoorwaarde wordt gebruik gemaakt van actuele klimaatdata afkomstig van het KNMI in de 

Bilt van de jaren 2009 en 2010.. Het betreft de buitentemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 

windsnelheid en windrichting met een resolutie van 3600s. De windsnelheid en windrichting wordt 

gebruikt om het luchtdrukverschil over de constructie te berekenen. De binnentemperatuur wordt 

constant gehouden op 293K en de relatieve vochtigheid wordt bepaald volgend de klimaatklasse, zie 

paragraaf 2.4.2. In figuur 4.1.2 wordt de klimaatdata weergegeven.  

4.2.3 Resultaten 

Het risico van inwendige condensatie ontstaat door de waterdichte/waterkerende folie die niet 

genoeg dampopen is, en/of door een beschadigde dampremmende folie aan de binnenkant van de 

constructie. In figuur 4.2.3.a is een voorbeeld gegeven waar de dampremmende folie aan de 

binnenkant beschadigd is, ofwel geen goede werking meer heeft. In dit figuur is duidelijk te zien dat er 

een vochtophoping ontstaat aan de bovenkant van de dakdoos, omdat het vochttransport naar 

buiten geblokkeerd wordt door een waterdichte/waterkerende folie dat niet genoeg dampopen is. 

Het voorbeeld is afkomstig van een simulatie met bovengenoemde geometrieën en randvoorwaarden 

in de winter, zonder luchtdrukverschil. 

 
Figuur 4.2.3.a 

Dakdoos met een beschadigde dampremmende folie en een waterdichte/waterkerende folie dat niet genoeg 

dampopen is. Hier wordt de relatieve vochtigheid weergegeven.  

 

Deze constructie wordt op eenzelfde manier beoordeeld door gebruik te maken van uur-

gemiddelde klimaatdata, beschreven in paragraaf 4.2.2. De resultaten bestaan uit het vochtgehalte 

van de houten opbouw (bovenste gedeelte van de constructie) en het vochtgehalte van het isolatie-

materiaal (middelste gedeelte van de constructie). De simulatie is gedaan met en zonder luchtdruk-

verschil, waarbij de luchtdoorlatendheid van de constructie bepaald is door de homogene 
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materiaaleigenschappen volgens Janssens (1999). Als uitgangssituatie is gekozen voor binnenklimaat-

klasse 2, zodat het een gemiddelde woning betreft (Hens, 1992). In figuur 4.2.3.b is het resultaat 

weergegeven van het vochtgehalte in de houten opbouw over twee jaar tijd. De rode curve is de 

situatie zonder luchtdrukverschil en binnenklimaatklasse 2, groen is met luchtdrukverschil en 

binnenklimaatklasse 2, paars is met luchtdrukverschil en binnenklimaatklasse 3. 

 

 
Figuur 4.2.3.b 

Vochtgehalte in de houten opbouw, met en zonder luchtdrukverschil. 

 

In figuur 4.2.3.c is het resultaat weergegeven van het vochtgehalte in het isolatiemateriaal over 

twee jaar tijd. De rode curve is de situatie zonder luchtdrukverschil, in tegenstelling tot de andere 

twee curven met luchtdrukverschil en binnenklimaatklasse 2 en 3.  

 

 
Figuur 4.2.3.c 

Vochtgehalte in de isolatie, met en zonder luchtdrukverschil. 

 

Uit tabel 2.4.1.b is te halen dat de maximale toelaatbare hoeveelheid vocht toename bij de houten 

opbouw met een dichtheid van 630 kg/m
3
, 18,9 kg/m

3
 bedraagt. Voor het isolatiemateriaal geldt een 

grens van 0,5 kg/m
3
. In de resultaten is te zien dat, bij de situatie waar geen luchtdrukverschil is 
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meegenomen, de maximale toelaatbare hoeveelheid vocht toename binnen de grens blijft voor zowel 

de houten opbouw als het isolatiemateriaal. Echter wanneer de luchtdruk meegenomen wordt, wordt 

deze grens ruim overschreden. Tevens vertonen de resultaten een kleine accumulatie van vocht. 

Daarnaast is bij de resultaten een duidelijke piek te zien van het vochtgehalte. Dat is op het moment 

waar het buiten relatief koud is en een relatief hoog negatief luchtdrukverschil optreed (exfiltratie). 

Deze factoren zorgen voor een grote verandering in het vochtgehalte.  

 

Van de dakdoos wordt een versimpelde 2D benadering gemaakt, voor het toetsen van het 

simplified model en de Glaser-methode. Het betreft de houten opbouw met daaronder het 

isolatiemateriaal. In de resultaten, gegeven in de figuren hieronder, is het verschil te zien van de 

temperatuur en de relatieve vochtigheid volgens de verschillende rekenmethodieken. Aan de hand 

van deze gegevens is volgens de bepalingsmethodiek, gegeven in paragraaf 2.4, te bepalen of er risico 

is van inwendige condensatie. Als randvoorwaarde wordt gekozen voor een stationaire zomer- en 

wintersituatie, maand januari en juli uit tabel 2.4.1.a, met een luchtdrukverschil van 30 Pa 

infiltrerend.  

 
Figuur 4.2.3.d 

Zomersituatie dakdoos: Temperatuur, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe curve het 

simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 
Figuur 4.2.3.e 

Zomersituatie dakdoos: Relatieve vochtigheid, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe 

curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 
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Figuur 4.2.3.f 

Wintersituatie dakdoos: Temperatuur, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe curve het 

simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

 
Figuur 4.2.3.g 

Wintersituatie dakdoos: Relatieve vochtigheid, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe 

curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

In de resultaten hierboven is het verschil tussen de rekenmethode duidelijk te zien. Het verschil 

tussen het simplified model en het Lpc-model is als gevolg van de latente warmte en capillaire 

transport dat wordt meegenomen in het Lpc-model. Doordat een afwijking ontstaat in de 

temperatuur komt de relatieve vochtigheid (die temperatuurafhankelijk is) ook niet overeen. Indien 

de temperatuur van het simplified model zou overeenkomen met het Lpmodel, zou de relatieve 

vochtigheid een perfecte overeenkomst tonen. Daarnaast is te zien dat de Glaser-methode grote 

afwijkingen toont wanneer er convectieve stroming is.  

 

Indien enkel gekeken wordt naar de dampspanning, dus waarbij de invloed van de temperatuur 

niet meegenomen wordt (in tegenstelling tot de relatieve vochtigheid), komen de resultaten van het 

simplified model en het Lpmodel overeen, zie figuur 4.3.2.h. In dit geval zou een aanpassing bij de 

randvoorwaarde in het Glaser model kunnen leiden tot een overeenkomst met het simplified model 
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als het Lpmodel, waar convectie wordt meegenomen, zie figuur 4.3.2.i. De overeenkomst ontstaat 

wanneer de binnen relatieve vochtigheid verlaagd wordt van 60 % naar 29 %.  

  
Figuur 4.2.3.h 

Wintersituatie dakdoos: Dampspanning, waarin de rode curve het Lpmodel is, de gestippelde blauwe curve het 

simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 
Figuur 4.2.3.i 

Wintersituatie dakdoos: Dampspanning – met aangepaste binnenklimaat bij Glaser-methode, waarin de rode 

curve het Lpmodel is, de gestippelde blauwe curve het simplified model en de gestreepte zwarte curve de 

rekenmethode van Glaser. 

 

Dezelfde handeling als hierboven is tevens gedaan met benchmark HAMSTAD 3, zie figuur 4.2.3.j. 

In dit geval is de binnen relatieve vochtigheid verlaagd van 70 % naar 26 %. Het betreft hier echter 

een drukverschil van 30 Pa. Bij een klein drukverschil, tussen 0 en 10 Pa, kan een overeenkomst 

worden gevonden wanneer de diffusieweerstand wordt veranderd. Echter blijft het hier een lineair 

verloop, terwijl het Lpc model als het simplified model een exponentieel verloop betreft.  
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Figuur 4.2.3.j 

Benchmark HAMSTAD 3: Links: Dampspannen bij normale situatie. Rechts: Dampspanning – met aangepaste 

binnenklimaat bij Glaser-methode, waarin de rode curve het Lpc-model is, de gestippelde blauwe curve het 

simplified model en de gestreepte zwarte curve de rekenmethode van Glaser. 

 

Als naar de dampspanning gekeken zou worden, hetgeen relevant is voor het berekenen van de 

accumulatie van vocht, kan de Glaser-methode redelijk overeenkomen wanneer de randvoorwaarde 

en/of de diffusieweerstand worden veranderd. Een mogelijke methode om dit zo nauwkeurig 

mogelijk te doen is door gebruik te maken van inverse modeling, dat door theoretische fitting een 

schatting maakt van de materiaalgegevens en/of randvoorwaarde (Uittenbosch, 2010 en Schijndel, 

2011). Opgemerkt moet worden dat de temperatuur een lineaire verhouding is tussen binnen en 

buiten, waardoor geen realistische benadering gemaakt wordt voor de verzadigingsdampspanning, 

waardoor deze benadering, ten opzichte van het simplified model, het minst realistisch zou zijn. 
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Hoofdstuk 5  Discussie 

5.1 Algemeen 

De luchtdoorlatendheid van materialen wordt sterk beïnvloed door de aansluiting en de 

aanwezigheid van luchtlekken. Hierdoor is het onmogelijk om één waarde te geven voor de 

luchtdoorlatendheid. Janssens (1999) heeft een overzicht gemaakt van enkele materialen met daarbij 

de luchtdoorlatendheid. Het betreft een uitgangssituatie voor de materiaaleigenschap, omdat de 

luchtdoorlatendheid afhankelijk blijft van de uitvoering. Dit is onder andere terug te zien bij de 

praktijkvoorbeelden, waar verschillende type beschadigingen beschreven zijn. Voornamelijk advies is 

om de constructie zo goed mogelijk luchtdicht te krijgen.  

5.2 Huidige beoordeling 

Voor het binnenklimaat kan gebruik worden gemaakt van de binnenklimaatklasse. Deze klasse is 

een maat voor de vochtbelasting van de binnenlucht. In Nederland stelde Kooi et al. (1973) minimum- 

en maximumgrenzen voor de damptoevoer in woningen voor. Deze waren gebaseerd op halve 

daggemiddelden, afkomstig van meetgegevens. Deze classificering werd toegepast in de SBR 

publicatie ‘Vochtproblemen in bestaande woningen’ (1985). In België paste Hens (1992) een 

linearisatie toe op een databank van 355 weekgemiddelde waarden van het dampdrukverschil in 

woningen. De binnenklimaatklassen zijn vergelijkbaar met die van Kooi et al. (1973). Het concept van 

de binnenklimaatklasse werd later ook geïntroduceerd in Annex A van de Europese norm EN ISO 

13788. Het Europese klasseringsysteem is niet tot stand gekomen via een statische analyse, maar 

door een aantal vaststellingen bij metingen van een aantal ruimtes. Echter blijkt uit onderzoek van 

Vandepitte (2006) dat door strengere bouwfysische eisen de binnenklimaatklasse niet ‘up to date’ 

zijn, maar dat het classificatiesysteem volgens Hens (1992) betere resultaten geeft dan het Europese 

model. 

 

De beoordeling, gebaseerd op de Glaser-methode waar accumulatie ontstaat wanneer de 

relatieve vochtigheid 100% of groter is, komt in de praktijk en de nieuwe computermodellen niet 

voor. Daardoor kan deze manier van benadering niet gebruikt worden bij nieuwe methodes. In de 

computermodellen wordt het vochtgehalte van een materiaal bepaald aan de hand van de potentiaal. 

Ofwel, er is altijd een hoeveelheid vocht aanwezig in een materiaal. De criteria dat geen accumulatie 

over een jaar mag optreden en een grenswaarde wordt gesteld, kunnen wel gebruikt worden. Het 

klimaat met daarbij de klimaatklasse, volgens Hens (1992), kan ook worden gebruikt in de 

computermodellen, maar om een realistisch beeld te krijgen dienen de klimaatdata met de resolutie 

van een uur te worden genomen. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat modellen 

een inslingertijd nodig hebben, als gevolg van een te kiezen initiële waarde. In sommige gevallen 

moet dit twee jaar zijn.  

5.3 Theorie  

Een belangrijke kwestie bij het modelleren van warmte, lucht en vochttransport is de keuze van de 

vochtpotentiaal, Schijndel (2011). In Wit (2008) worden vijf potentialen verondersteld, namelijk: 

vochtgehalte [kg/m
3
], partiële waterdampdruk [Pa], capillaire druk [Pa], relatieve vochtigheid [%] en 

logaritmische capillaire druk [Pa]. Uit onderzoek (Williams Portal et al., 2011) blijkt dat de 

logaritmische capillaire druk de beste potentiaal is voor vele omstandigheden. De logaritmische 

capillaire druk kent geen numeriek instabiliteit indien droog materiaal verzadigd wordt door water. 

De theorie voor warmte-, lucht- en vochttransport is daarom omgerekend naar de logaritmische 

capillaire druk potentiaal, die het Lpc model vormt. Aan dit model zit een aantal beperkingen, zoals 

het effect van faseovergang van vloeistof naar ijs dat niet wordt meegenomen, het niet meenemen 

van de zwaartekracht, het model beschikt niet over windgedreven regen en veranderingen in de 
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geometrie die niet worden meegenomen. Tevens bestaat het model uit statische randvoorwaardes, 

waaronder de warmteoverdrachtcoëfficient die afhankelijk is van onder andere de straling en 

windsnelheid, en bij vocht de dampovergangcoëfficient die ook afhankelijk is van de windsnelheid.  

 

Een belangrijk onderdeel voor de geloofwaardigheid van het model is het valideren. In het 

onderzoek wordt een drie klasse evaluatiemethode toegepast. De methode bestaat uit een analytisch 

onderzoek, het vergelijken met andere modellen en validatie van simulatieresultaten met 

experimentele data. Het Lpc-model toont een zeer goede overeenkomst met beide analytische 

onderzoeken. In de validatie door middel van het vergelijken met andere modellen zijn verschillen 

tussen de uitkomsten en het Lpc-model. Benchmark HAMSTAD 1 geeft een zeer goede vergelijking. 

Benchmark HAMSTAD 3 en 5 toont verschillen bij onder andere het vochtgehalte. Het vochtgehalte 

van het Lpc-model heeft wel dezelfde contour over de constructie, maar behaalt niet de ‘piek’ 

waarde. De waarden van het Lpc-model blijven telkens iets onder de waarde uit de benchmark. 

Mogelijk is dit te wijten aan een fout in de materiaalgegevens/eigenschappen. Validatie door middel 

van de praktijkmeting toont een redelijke goede overeenkomst. Afwijkingen zijn te wijten aan de 

volgende effecten: 1) de zwaartekracht speelt een rol omdat de samples verdeeld zijn over de hoogte 

van de opstelling, 2) het gaat om relatief kleine samples waardoor de nauwkeurigheid van de meting 

afneemt, 3) bij het wegen en drogen van de samples ontstaat een gat in de opstelling waardoor 

luchtstroming ontstaat en de meting beïnvloedt, 4) bij het terugplaatsen van de samples wordt een 

zeer droge sample teruggeplaatst, 5) bij het simuleren wordt gebruik gemaakt van homogene 

materialen, hetgeen in de praktijk niet helemaal het geval is omdat door de zwaartekracht een andere 

verdeling van vocht ontstaat die invloed heeft op de materiaaleigenschappen, 6) er wordt op een 

beperkt aantal momenten gewogen, terwijl het model resultaten geeft met een resolutie van een 

aantal dagen. 

 

Naast het Lpc model is een simplified model gemaakt, dat net als bij de Glaser-methode 

gemakkelijk gebruikt kan worden om zo constructies te beoordelen op het risico van inwendige 

condensatie. Het simplified model heeft een aantal beperkingen, zoals het niet meenemen van het 

capillair transport, alleen één dimensionale berekening is mogelijk, het is enkel te gebruiken voor 

statische berekeningen en het gebruik van constante materiaaleigenschappen. Bij validatie blijkt het 

simplified model een goede overeenkomst te tonen met de beschouwde situaties. 

5.4 Applicatie 

Als randvoorwaarden wordt gebruik gemaakt van data van het KNMI. Echter bleek op een aantal 

punten de temperatuur als de relatieve vochtigheid de waarde ‘nul’ te hebben. Waarschijnlijk was op 

deze tijdstippen een storing. 0% relatieve vochtigheid zou leiden tot een dampspanning van ‘nul’, dat 

voor problemen zorgt. Om dit probleem op te lossen is gekozen om 0% relatieve vochtigheid te 

verhogen naar een relatieve vochtigheid van 20%. Ook dit lijdt tot problemen in verband met de 

toegepaste binnenklimaatklasse. Namelijk, op het moment dat het buiten een lage temperatuur was, 

bijvoorbeeld ‘nul graden Celsius’, is de dampspanning laag (20% van de verzadigingsdampspanning bij 

0°C, 611 Pa is 122 Pa). Bij binnenklimaatklasse twee is de binnen-dampspanning 558 Pa. Bij een 

kamertemperatuur van 20°C (met een verzadigingsdampspanning van 2340 Pa) zou de relatieve 

vochtigheid 23% zijn. Op dat moment ontstaan aan weerzijde kanten van de constructie relatief grote 

schommelingen. In combinatie met convectieve stroming ontstaat in het model grote waarden-

schommelingen, waardoor het computermodel foutmeldingen genereert. Door de minimale grens te 

verhogen naar 40% relatieve vochtigheid, wordt het probleem opgelost.  

 

Omdat de dakdoos benaderd kan worden als een één dimensionale situatie, is een vergelijking 

gedaan met het Lpc-model, simplified model en de Glaser-methode. In de resultaten zijn enkele 

afwijkingen te zien, bij onder andere de temperatuur tussen het Lpc-model en het simplified model. 
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Dit komt omdat bij het simplified model geen latente warmte wordt meegenomen. Doordat een 

afwijking ontstaat in de temperatuur komt de relatieve vochtigheid (die temperatuurafhankelijk is) 

ook niet overeen. Indien de temperatuur van het simplified model zou overeen komen met het Lpc-

model, zou de relatieve vochtigheid een perfecte overeenkomst tonen. Daarnaast is te zien dat de 

Glaser-methode grote afwijkingen toont wanneer er convectieve stroming is. Als echter naar de 

dampspanning gekeken zou worden, hetgeen relevant is voor het berekenen van de accumulatie van 

vocht, kan de Glaser-methode redelijk overeenkomen wanneer de randvoorwaarde en/of de 

diffusieweerstand worden veranderd. Een mogelijke methode om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen 

is door gebruik te maken van inverse modeling, dat door theoretische fitting een schatting maakt van 

de materiaalgegevens en/of randvoorwaarde (Uittenbosch, 2010 en Schijndel, 2011). Opgemerkt 

moet worden dat de temperatuur een lineaire verhouding is tussen binnen en buiten, waardoor geen 

realistische benadering gemaakt wordt voor de verzadigingsdampspanning, waardoor deze 

benadering het minst realistisch zou zijn. 
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Hoofdstuk 6  Conclusies en Aanbevelingen 

In de bouwpraktijk ontstaan regelmatig schades door inwendige condensatie. Naast schade heeft 

vocht ook een belangrijk aandeel in de gezondheid. Om de bouwconstructie vooraf te toetsen op het 

risico van inwendige condensatie wordt gebruik gemaakt van een rekenmethode waar enkel diffusie 

als transportmechanisme wordt beschouwd. Wanneer echter luchtstroming kan optreden, als gevolg 

van kieren en naden of luchtdoorlatendheid van materialen, wordt de dampstroom aanzienlijk 

verhoogd. Het risico van inwendige condensatie neemt op dat moment aanzienlijk toe.  

 

In de bouwpraktijk wordt vaak een beoordeling gedaan volgens de Glaser-methode. De 

probleemstelling van dit onderzoek luidt: ‘Hoe kan een eenduidige, realistische en praktisch 

toepasbare beoordeling worden opgesteld om het risico van inwendige condensatie in een constructie 

te beoordelen, waarbij naast diffusie tevens de invloed van convectie is meegenomen?’. Het doel van 

dit onderzoek is het kunnen voorspellen/beoordelen van het risico van condensatie als gevolg van 

convectie en diffusie in een externe scheidingsconstructie door gebruik te maken van 

hygrothermische modelvorming. 

 

Om inwendige condensatie ten gevolge van dampdiffusie te voorkomen, dient de constructie te 

worden geanalyseerd. Deze analyse wordt meestal rekenkundig ondersteund met dampdiffusie-

berekeningen. In deze analyse is het noodzakelijk dat de gebouwschil luchtdicht is, waardoor 

damptransport als gevolg van convectie kan worden uitgesloten. De dampdiffusieberekeningen gaan 

volgens de Glaser-methode. Voor de berekening worden enkele randvoorwaarden en criteria 

gegeven. Voor het buitenklimaat wordt gebruik gemaakt van maandgemiddelde waarden, afkomstig 

van de te beoordelen locatie. Voor het binnenklimaat wordt gebruik gemaakt van 

binnenklimaatklasse. De criteria zijn dat over een jaar geen accumulatie van vocht mag ontstaan en er 

wordt een grens gesteld aan de maximale toelaatbare hoeveelheid vochttoename.  

 

Om het risico van inwendige condensatie te beoordelen, en rekenkundig te ondersteunen, zijn 

verschillende softwarepakketten beschikbaar. De modellen verschillen op de keuze van de vocht-

potentiaal, vertegenwoordiging van materiaaleigenschappen, transportmechanisme, omgaan met de 

randvoorwaarden en de mate van validatie. Opgemerkt wordt dat vele beschikbare software-

pakketten beperkt zijn tot twee dimensionale studies en niet, of slechts beperkt, beschikken over 

convectieve overdracht. Door de beperkingen van de bestaande beschikbare softwarepakketten is 

gekozen om te simuleren binnen COMSOL, omdat gesimuleerd kan worden met 3D geometrieën en 

door de flexibiliteit met betrekking tot de koppeling met onder andere ‘Computational Fluid 

Dynamics’. Hiervoor is het Lpc-model ontwikkeld. Het Lpc-model is op verschillende manieren 

gevalideerd, dat op een klein puntje na (het niet kunnen bereiken van de pieken van het vochtgehalte 

in benchmark 3 en 5 van HAMSTAD) goede overeenkomsten toont. In een mogelijk vervolgonderzoek 

zou nogmaals kritisch onderzocht kunnen worden waarom het Lpc-model niet de pieken behaald zoals 

deze uit de twee benchmarks komen.  

 

Het Lpc-model heeft een aantal beperkingen, zoals het effect van de faseovergang van vloeistof 

naar ijs dat niet wordt meegenomen, het niet meenemen van de zwaartekracht.Het model beschikt 

niet over windgedreven regen en veranderingen in de geometrie die niet worden meegenomen. Het 

effect/de bijdrage van deze beperkingen zijn niet onderzocht binnen dit onderzoek. In een 

vervolgonderzoek zouden deze punten onderzocht kunnen worden en - indien relevant te zijn 

bevonden -, te worden toegepast. Daarnaast zou het model uitgebreid kunnen worden met het 

model van Marcel van Aarle die onderzoek doet naar hygothermische modelvorming van vochtschade 

in metselwerk, om zo een model te creëren dat de realiteit zo goed mogelijk benaderd. 
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 Een dergelijk model zou naast het risico op inwendige condensatie ook een voorspelling kunnen 

doen betreft de mogelijke optredende schade.  

 

Naast de beperkingen van het Lpc-model zijn binnen dit onderzoek ook een aantal aannames 

gedaan voor de randvoorwaarden betreffende de warmte- en dampoverdrachtcoëfficienten. De 

coëfficienten zijn echter onder andere afhankelijk van de straling en windsnelheid. Naast de 

overdrachtcoëfficienten is ook een aanname gedaan voor het luchtdrukverschil. Het luchtdrukverschil 

is naast de windsnelheid en windrichting ook afhankelijkelijk van luchtverplaatsing als gevolg van een 

temeratuurverschil (stack effect). Het effect van deze aannamens is niet onderzocht. In een mogelijk 

vervolgonderzoek is aan te bevelen om het effect te bestuderen wanneer de afhankelijke factoren 

wel worden meegenomen, om ook zo'n model te maken dat de realiteit nog beter benaderd.  

 

Een ander aandachtspunt is de (homogene) luchtdoorlatendheid van materialen. Over dit 

onderwerp is niet veel gepubliceerd. Het zou zinvol zijn om de luchtdoorlatendheid van veel 

materialen en constructies met bijbehorende uitvoeringswijzen te meten en te documenteren. Als 

uitgangspunt zou een database gemaakt kunnen worden met daarin verschillde klassifiseringen aan 

de hand van de uitvoeringswijze.  

 

Om het model meer detaillering te geven, ten behoeve van een realistische benadering, is het aan 

te bevelen om naast de homogene luchtdoorlatendheid kritisch te kijken naar scheuren. In COMSOL is 

het mogelijk om modules te gebruiken die de luchtpermeabiliteit bepalen van een scheur en 

dergelijke, waaronder Computational Fluid Dynamics. Uit een dergelijk onderzoek zou geconcludeerd 

kunnen worden of het aan te bevelen is om scheuren te simuleren in plaats van uit te gaan van een 

homogene luchtdoorlatendheid. 

 

Naast de hygrothermische modelvorming is ook een versimpeld model opgezet dat veel 

overeenkomsten heeft met de Glaser-methode. Het verschil zit in het feit dat in het versimpelde 

model rekening wordt gehouden met luchtstroming. Dit model is op verschillende manier vergeleken 

met andere resultaten. Het model toont goede overeenkomsten met het Lpc-model, waardoor het 

model uitstekend geschikt is voor praktisch doeleinden en tevens een realistisch beeld geeft, om zo 

het risico van inwendige condensatie in te schatten. 

 

Als uitgangsituatie zijn twee situaties gesimuleerd. Het betreft een houten balkoplegging en een 

dakdoos. Twee situaties met een aanzienlijk risico op inwendige condensatie.  

 

Monumenten worden vaak herbestemd tot museum, waarna een wijziging van het binnenklimaat 

plaats vindt. Of de gevels worden later van binnenuit geïsoleerd. In een aantal gevallen vindt na deze 

wijziging houtrot plaats nabij de balkopleggingen. Een combinatie van scheuren op de aansluiting 

tussen de binnenwand en de balken en/of in de houten balk zelf, vergroot het risico op inwendige 

condensatie nabij de balkoplegging. In de simulatie wordt zowel de houten balk als de muur 

beschouwd als een homogene laag met een bijbehorende homogene luchtdoorlatendheid. Het zou 

een luchtdoorlatend materiaal kunnen betreffen, of een gemiddelde luchtdoorlatendheid voor een 

bepaald materiaal met een bepaalde aansluiting/uitvoering. Uit de resultaten is te zien dat enige 

vorm van convectie leidt tot een verhoging of verlaging van het vochtgehalte, afhankelijk of de lucht 

infiltreert of exfiltreert. Convectie in combinatie met een hoge binnenklimaatklasse levert een risico 

van inwendige condensatie. Het verschil tussen de homogene benadering en de homogene 

benadering inclusief scheur bij de oplegging leidt niet tot een aanzienlijke bijdrage aan het 

vochtgehalte. Dit zou niet het geval zijn wanneer de muur en de houtenbalk beschouwd worden als 

luchtdicht. In dit geval zou de scheur wel een aanzienlijke bijdrage hebben.  
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Platte daken, waar de isolatie tussen de balken wordt geplaatst, worden ‘koude daken’ genoemd. 

Deze manier van isoleren zorgt vaak voor vochtproblemen. Het probleem ontstaat door onder andere 

het slecht plaatsen van de dampremmende folie in combinatie met een waterdichte/waterkerende 

folie aan de buitenkant. In sommige gevallen is de dampremmende folie doorbroken/beschadigd 

door onder andere leidingen en/of is de waterdichte/waterkerende folie niet genoeg dampopen 

(Versteeg, 2010). Uit de resultaten bleek dit ook het geval te zijn. Indien er geen goede verhouding is 

tussen de waterdichte/waterkerende folie en de dampremmende folie ontstaat inwendige 

condensatie. Maar op het moment wanneer de waterdichte/waterkerende folie niet genoeg 

dampopen is, maar aan de binnenkant gewerkt wordt met een zeer goede dampremmende folie 

(ofwel een goede verhouding tussen de waterdichte/waterkerende folie en de dampremmende folie) 

is het risico van inwendige condensatie minimaal. Maar zodra convectieve stroming ontstaat, neemt 

het risico aanzienlijk toe.  
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Bijlage A – Uitwerking Lpc -model 

Als eerst wordt de warmtevergelijking gegeven met daarin de conductieve warmtestroom, latente 

warmte en warmtestroom als gevolg van convectie: 

 1 !  !ew4 +�+, � �-.	�	����	�	  �	�-.	 aAb 	����	�0 	� �		0,62 ∙ 10mq��2	����	�0 �	!?��2	����	�	
  

Het ‘latente’ gedeelte moet in bovenstaande vergelijking de juiste potentiaal krijgen: 

  �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P	+1c∙?@AB1¦44+$        

   �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P F> +?@AB1¦4+$  �32,1�4 +c+$P     

   �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P F> +?@AB+� +�+$  �32,1�4 +c+$P     

  �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P F> +?@AB+� +�+$  �32,1�4 +c+?_ +?_+$ P     

  �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P F> +?@AB+� +�+$  �32,1�4 +c+?_ +?_+$ P     

   →	�0 � �32, ∙ �E� F m?_;`���P        

 → 	> � �E� F m?_;`���P 	⇒ 		�� �  [\0�	]R1>4      

 →	 +c+?_ � G;`��� �E� F m?_;`���P	        

 →	 +c+?_ � G;`��� �E� Fm;`���	e�1c4;`��� P	        

 →	 +c+?_ � mc;`���          

 �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P F> +?@AB+� +�+$ � �32,1�4 c;`��� +?_+$ P  

 

 →	 +c+?_ � c;`���     

 �	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P> +?@AB+� +�+$ � 	�	 F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P 	�32,1�4 c;`��� +?_+�?_ +�?_+$
   

 →	��� � logGJ �� ,			�� � 10�?_      

 

 →	 +?_+�?_ � 10�?_ log	1104      

 

 →	 +?_+�?_ � 10�?_ 2,3026      
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Invullen in warmtestroomvergelijking: 

 1 !  !ew4 +�+, ��-.	�	����	�	  �	�-.	 aAb 	> +?@AB+� ����	� � 	�	�-.	 aAb 	�32,1�4 c;`���
x�!x��! ����	��� 	� 	�	0,62 ∙

10mq��2	> +?@AB+� ����	�  �	0,62 ∙ 10mq��2	�32,1�4 c;`���
x�!x��! ����	��� �	!?��2	����	�	  

 1 !  !ew4 +�+, � F�-.	�	  � F�-.	 aAb � 	0,62 ∙ 10mq��2P> +?@AB+� �	!?��2P 		����	�  �	 F�-.	 maAb 
	0,62 ∙ 10mq��2P 	�32,1�4 c;`���

x�!x��! ����	��� 	  

 

Analoog aan de warmtestroom wordt dezelfde omzetting gedaan van potentiaal voor het 

waterdamptransport: 

 +[+, 	� 	�-.	 aAb 	����	�0 � 0,62 ∙ 10mq��2	����	�0  �-.	1�fg4	����	1��   [�h4		   

 +[+?_ +?_+�?_ 	+�?_+, 		� 	�-.	 aAb 	����	�0 � 0,62 ∙ 10mq��2 	����	�0  �-.	1�fg4	����	1��   [�h4		 
  

De waterdampdiffusie en convectie moeten in bovenstaande vergelijking de juiste potentiaal 

krijgen: 

 �-.	 aAb 	����	�0 � 0,62 ∙ 10mq��2	����	�0       

 F�-.	 aAb 	� 0,62 ∙ 10mq��2P ����	�0       

 F�-.	 aAb 	� 0,62 ∙ 10mq��2P ����	�0       

 F�-.	 aAb 	� 0,62 ∙ 10mq��2P 	> +?@AB+� +�+$ �	F�-.	 aAb 	� 0,62 ∙ 10mq��2P 	�32,1�4 c;`��� +?_+�?_ +�?_+$   

 

Invullen in de waterdamptransportvergelijking: 

 

xwx�� x��x��� 	x���xy � |�-.	 z2{ 	� 0,62 ∙ 10mq��2� 	> x�32,x� ����	�
�	��-.	 z2{ 	� 0,62 ∙ 10mq��2
 	�32,1�4 > [\0� x��x��� ����	��� �-.	1�fg4 x��x��� ����	���  

 xwx�� x��x��� 	x���xy � 	 ��-.	 z2{ 	� 0,62 ∙ 10mq��2
 	> x�32,x� ����	�
	|}���-.	 z2{  0,62 ∙ 10mq��2
 	�32,1�4 > [\0� x��x���~ � �-.	fg 	 x��x��������	���  
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Bijlage B – Handleiding WUFI / DELPHIN materiaaldatabase interface 

MATLAB 

Hier wordt een korte beschrijving gegeven hoe materiaalgegevens vanuit WUFI en/of DELPHIN 

gebruikt kunnen worden in Matlab om vervolgens de parameters van het Lpc-model te creëren.  

 

Als eerst dienen de materiaalgegevens opgehaald te worden vanuit de programma’s. Dit wordt 

gedaan door naar de volgende directory te gaan: C:\Program Files\IBK\Delphin 5.6\DB_material_data 

voor DELPHIN. Voor WUFI dienen de gegevens met de hand overgetypt te worden in Excel.  

 

De materiaalgegevens van DELPHIN kunnen worden geopend in het programma ‘kladblok’. De 

relevante data wordt vervolgens ingelezen in Excel, door middel van te importeren vanuit een 

tekstfile.  

 

Vervolgens dienen de verschillende functies de juiste argumenten te krijgen, ofwel; λ(w), δp(w), 

K(w) en w(Pc). DELPHIN geeft in het algemeen de functies met het juiste argument. In sommige 

gevallen wordt in plaats van het absolute vochtgehalte het relatieve vochtgehalte gegeven. Dit kan 

omgerekend worden door het relatieve vochtgehalte te vermenigvuldigen met de open porositeit (ψ 

[m
3
/ m

3
]) en de dichtheid (ρw ≈ 1000 [kg/ m

3
]) van water. In WUFI worden de materiaalgegevens ook 

gegeven als functie van het absolute vochtgehalte of het relatieve vochtgehalte. Echter wordt het 

vochtgehalte zelf gegeven als functie van de relatieve vochtigheid. Hiervoor dient de relatieve 

vochtigheid omgerekend te worden naar de capillaire druk. Dit wordt gedaan door de wet van Kelvin. 

Voor de temperatuur kan 293K genomen worden, want variatie in de temperatuur heeft geringe 

effect op de uitkomst.  

 

Indien alle functies de juiste argumenten hebben, wordt per functie een aparte Excel file gemaakt. 

De file bestaat uit twee rijen, waarin rij één de functie is en rij twee het argument; hieronder een klein 

gedeelte van een voorbeeld. 

 

w pc 

0.073973 1.26E+09 

0.0968 1E+09 

0.433222 7.94E+08 

0.798141 6.31E+08 

2.924709 5.01E+08 

 

De aparte Excel files krijgen de naam van de functie en argument met daarbij het materiaal. Het 

voorbeeld van hierboven heet w(pc)_kalkz.xlsx.  

 

Indien dit is gebeurt, kan er verder worden gegaan met Matlab. Het is de bedoeling dat in Matlab 

het Excel-bestand ingelezen gaat worden zodat de data gebruikt kan worden. In Matlab heet de 

leesfunctie ‘xlsread’. Vervolgens moet deze data geïnterpoleerd worden, zodat bij iedere Lpc een 

waarde gegeven kan worden van het vochtgehalte. Een mogelijk file, voor bijvoorbeeld ‘CT’ ziet er als 

volgt uit: 

 

function y=CT(LPc,Tc) 
global rho_w R Mw L Rv 
  
Pc=10.^LPc; 
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wPc=xlsread('w(pc)_kalkz.xlsx');    % inlezen dan data Excel file 
wPc1=wPc(:,1);                      % w functie wordt wPc1 
wPc2=wPc(:,2);                      % Pc argument wordt wPc2 
  
wint = interp1(wPc2,wPc1,Pc);       % Interpoleren van w per Pc 
  
y=(1743*868)+(4200.*wint); 

 

Indien een differentiaal voor komt, dus bij ‘CL’ ziet de file er als volgt uit: 

 

function y=CL(LPc,Tc) 
global rho_w R Mw L Rv 
  
Pc=10.^LPc; 
  
wPc=xlsread('w(pc)_kalkz.xlsx');     
wPc1=wPc(:,1); 
wPc2=wPc(:,2); 
  
wint = interp1(wPc2,wPc1,Pc); 
  
dwdpc1 = (diff(wint')./diff(Pc'));       % differentiëren van w en Pc 
dwdpc11 = [dwdpc1;dwdpc1((length(dwdpc1)),:)];  % lengte van rij 
compleet maken 
dwdpc = dwdpc11';                        % transformeren naar kolom 
  
y=dwdpc.*(Pc*log(10));  
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Bijlage C – Analytisch rekenmodel ten behoeve van Simplified Model 

Eén-dimensionaal steady-state wamtestroom inclusief convectie: 

 � � 	 !?��2	� � 	�	 ���$	  

 � � 	 !?��2  

 �ª�$ � 	� ���$ 	� 	�	 �«��$«	  

 �ª�$ � 	0	 → 	¬y��� � ¬y�y�	  

 

®«¦®�«®¦®� �	 2� 		→ 		]R ���$ 		2� E  !		→		���$ � ¯exp F2� EP		→ 		� � �2¯ exp F2� EP  ³	  

 E � 0	 → 	�G	�R	E � �	 →	�L	  

 �G � �2 ¯  ³			→ 		³ � 	�G � �2 ¯  

 �L � �2¯ exp F2� �P  ³			  

 �L � �2¯ exp F2� �P  �G � �2 ¯			  

 ¯ � 1�«m�́ 4∙2F�#�FAµ�PmGP∙�  

 

 ³ � �G � 1�«m�́ 4F�#�FAµ�PmGP  

 � � 1�«m�́ 4F�#�FAµ�PmGP exp F2� EP  �G � 1�«m�́ 4F�#�FAµ�PmGP	  

 

� � Gm	�#�FAµ$PGm	�#�FAµ�P 1�L � �G4  �G  

 

�1E4 � �G  1�L � �G4 Gm	�#��_£=¶¶�Aµ $

Gm	�#��_£=¶¶�Aµ �
  

 � � 	�	� � 	�	 ���$	  
 

� � 	�	 ·	�#�FAµ$P	mG�#�FAµ�PmG 1�L � �G4  �G¸ � �	 �#�FAµ$P�#�FAµ�PmG 1�L � �G4  

 

� � 	�	 · �«m�́Gm	�#�FAµ�P  �G¸  

 

� � 	�	 �«m�́ O�́ FGm	�#�FAµ�PPGm	�#�FAµ�P   
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� � 	�	 �«m�́ �#�FAµ�PGm	�#�FAµ�P   

 

� � 	 !?��2 	�«m�́ �#��_£=¶¶�Aµ �

Gm	�#��_£=¶¶�Aµ �
   

 

In het algemeen voor meerlaagse materialen: 

 �1E4 � ��  1�� � ��4 Gm	�#�1���4Gm	�#�1�B�B4  

 � � 	 !?��2 	��m�� �#�1�B�B4Gm	�#�1�B�B4   

 

Met: 

 

��$ � !?��2 � G�_�,�  ∑ ����$��G 	  

 

�,�, � !?��2 � G�_�,�  ∑ ���� ���G G�_�,�	  

 

Analoog aan de warmtestoom wordt dit gedaan met het waterdampdebiet: 

 � � 	0,62 ∙ 10mq��2	�0 �	aAb 	�?��$ 	  

 �01E4 � �0�  k�0� � �0�l Gm	�#�1 ��4Gm	�#�1 B�B4  

 

� � 	0,62 ∙ 10mq��2 	?��m?�� �#�F B�BPGm	�#�F B�BP   

 

Met: 

 

¡�$ � 0,62 ∙ 10mq��2 � G¢£,� ∑ ��¤A¥ �
$��G �  

 

¡,�, � 0,62 ∙ 10mq��2 � G¢£,�  ∑ ��¤A¥ �
���G G¢£,��  

 

Bovenstaande formule voor het waterdampdebiet geldt enkel wanneer geen condensatie ontstaat 

(Janssens, 1998). Wanneer condensatie is ontstaan, kan het condensatiedebiet berekend worden 

door middel van de massabalans: 

 

�� � 	0,62 ∙ 10mq��2 	�?��m?@AB1�_4Gm	�#�k _�l � ?@AB1�_4m?���#�1m �_4mG 		  
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Bijlage D – Materiaalgegevens toegepast bij applicaties 
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Luchtpermeabiliteit:  

- hout: 5,5.10
-6

 (s) 

- scheur – hout: 5,5.10
-5

 (s) 

- isolatie: 2,5.10
-5

 (s) 

- steen: 4,4.10
-5

 (s) 

 

 


