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SAMENVATTING 

Het is van belang om een binnen klimaat te creëren in gebouwen, waarin geen grote 

fluctuaties plaatsvinden. Dit houdt in dat de mensen in het gebouw een aangename 

temperatuur en vochtigheid ervaren. Het afstudeeronderzoek richt zich op het aspect 

relatieve vochtigheid in binnenruimten. Het richt zich dan voornamelijk op het 

bereiken van een stabiel vochtklimaat in een binnenruimte. Hierbij is het belangrijk 

om geen te hoge en ook geen te lage relatieve vochtigheden te hebben. Eveneens is 

het belangrijk om de fluctuaties in het vochtigheidsgehalte te beperken. Daarnaast is 

er nog een andere reden om het vochtklimaat in een ruimte binnen bepaalde 

grenzen te houden, namelijk de "gezondheid" van het gebouw. Vochtproblemen 

kunnen immers verschillende soorten schade aan gebouwen de inrichting ervan 

veroorzaken. 

In een ruimte kunnen vele materialen aanwezig zijn welke vocht kunnen bufferen. 

Niet alleen de bouwmaterialen zelf, zoals bv. hout en multiplex, maar ook aanwezige 

boeken, gordijnen, tapijten, kussens, etc. 

Deze materialen en hun vochtbufferwerking kunnen een invloed hebben op het 

vochtklimaat in binnenruimten. Het effect van deze materialen op het vochtklimaat 

kan van belang zijn bij het uitvoeren van simulaties. Om tot correcte 

simulatieresultaten te komen is het van belang om te weten hoe groot dit effect is. 

In dit eindwerk is onderzocht wat de bufferwerking van papier is en wat de rol van 

papier en boeken kan zijn bij het stabiliseren van het binnenklimaat. 

Papier 

Papier is opgebouwd uit vezels. Papiervezels bestaan uit cellulose. Dit organisch 

materiaal brengt hygroscopisch gedrag met zich mee. Dit betekent dat het materiaal 

vocht opneemt of vocht afgeeft aan zijn omgeving afhankelijk van de relatieve 

vochtigheid in de omgeving. Het vochtgehalte in een materiaal is de verhouding 

tussen de hoeveelheid geabsorbeerd water en de droge massa van het materiaal. In 

de evenwichtstoestand wordt dit vochtgehalte bepaald door de relatieve vochtigheid 

en de temperatuur van de omgeving. Het vochtgehalte wordt weergegeven als 

functie van de relatieve vochtigheid door middel van sorptiecurven (hygroscopische 

krommen). Deze curven vertonen voor papier een hysteresis verschijnsel. Dit 

betekent dat het evenwichtsvochtgehalte ook van de voorgeschiedenis afhangt, en 

niet eenduidig bepaald wordt door de relatieve vochtigheid. 
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De eigenschappen van papier worden bepaald door de wijze waarop het papier 

vervaardigd wordt. Papier kan gemaakt worden van twee verschillende soorten pulp, 

te weten mechanische en chemische pulp. Mechanische pulp bevat veel meer 

vezelpartikels waardoor deze pulp zich vaak hygroscopischer zal gedragen dan 

chemische pulp. 

Onderzoek Boekmodel 

In het onderzoek worden twee soorten papier onderzocht, namelijk het papier van 

een telefoonboek (gelijkwaardig aan krantenpapier) en het papier van een tijdschrift, 

het Belgische tijdschrift Knack. Om het dynamisch gedrag van papier te bepalen zijn 

van deze twee papiersoorten elk twee boekmonsters gemaakt, één met een hoge 

paperfractie en één met een lage papierfractie. De boekjes werden gedurende vier 

weken onderworpen aan een stijging in relatieve vochtigheid van 0 naar 54%, van 

54 naar 79,5%, en daarna werd de relatieve vochtigheid terug op 54% gezet voor 

een periode van vier weken. Daarna werd de relatieve vochtigheid dagelijks 

gevarieerd van 54 naar 79,5% en vice versa. Deze metingen zijn vervolgens 

vergeleken met simulaties gemaakt met het programma HAMFEM. 

Het effect van boeken op de relatieve vochtigheid in een binnenruimte 

Om te achterhalen welke rol boeken kunnen spelen in het bufferen van vocht in een 

kamer, is een meetopstelling ontworpen waarmee het effect van boeken op de 

relatieve vochtigheid gemeten kan worden. 

De metingen zijn uitgevoerd in een klimaatkamer waarin geen hygroscopisch 

materiaal aanwezig is. In de ruimte is een vochtbron en een ventilator geplaatst. De 

vochtbron zorgt voor een vochtproductie in de ruimte en door de ventilator vindt er 

een goede menging plaats van het toegevoegde vocht en de lucht in de ruimte. 

Daarnaast is deze meting nogmaals uitgevoerd met als enige verschil dat er nu 

boeken in de ruimte aanwezig zijn. Voor de boeken is gebruik gemaakt van 

telefoonboeken omdat deze papiersoort in een eerder stadium onderzocht is. 

De resultaten van beide metingen zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de 

relatieve vochtigheid in de tweede meting minder sterk stijgt. Daarnaast is 

geanalyseerd hoe groot de invloed van deze boeken precies is. 
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G vochtproductie kgjh 
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1. INLEIDING 

Dit verslag behandelt het afstudeeronderzoek welke uitgevoerd is in het kader van 

mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor aanvang van het 

afstuderen wordt er een literatuuronderzoek gedaan tijdens het vierde 

masterproject. De resultaten van het literatuuronderzoek worden in het eerste deel 

van dit verslag besproken. 

Het afstudeerwerk richt zich voornamelijk op de invloed van aanwezige materialen in 

een ruimte op de relatieve vochtigheid. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan de 

invloed van boeken op de relatieve vochtigheid. Hierbij is het van belang de 

vochteigenschappen van papier te kennen. Tijdens het afstudeerwerk zijn twee 

verschillende papiersoorten onderzocht. 

Materialen in een ruimte zullen al naar gelang hun hygroscopische eigenschappen 

vocht opnemen en afgeven in de ruimte. Materialen dienen dus als een zogenaamde 

vochtbuffer. Bij de aanwezige materialen moet men niet alleen denken aan de 

bouwmaterialen zelf maar ook aan de materialen waarmee de ruimte is ingericht. 

(Gordijnen, tapijten, meubels, kussens, aanwezige boeken, etc). Het is dan ook 

belangrijk om te weten wat het effect is van deze materialen op het vochtgedrag van 

een ruimte om zo tot correcte resultaten te komen wanneer men simulaties van een 

ruimte gaat uitvoeren en, op basis waarvan bijvoorbeeld klimaatinstallaties 

ontworpen worden. 

Om hier nader onderzoek naar te doen zijn er tijdens het afstudeeronderzoek 

verschillende metingen en simulaties verricht. De eerste metingen zijn gedaan met 

twee verschillende papiersoorten. Daarnaast is er nog een meting verricht in een 

klimaatkamer. Hierbij is een meting uitgevoerd in een ruimte zonder enig 

hygroscopisch materiaal, waarna deze meting is herhaald met de aanwezigheid van 

boeken in de ruimte. Omdat één van de twee papiersoorten die onderzocht is 

telefoonboekpapier is, is ervoor gekozen om voor deze meting gebruik te maken van 

telefoonboeken. 

In dit rapport worden in het eerste deel de resultaten van het literatuuronderzoek 

beschreven. Het tweede deel van het rapport behandelt het boekmodel, de metingen 

die hiervoor uitgevoerd zijn en de resultaten van de simulaties. Het derde en laatste 

deel van het rapport betreft de metingen die zijn uitgevoerd in de klimaatkamer. Het 

rapport wordt afgesloten met de aanbevelingen voor verder onderzoek en conclusies. 
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2. OMSCHRIJVING ONDERWERP 

Het onderwerp voor afstuderen bestaat uit een analyse van de invloed van 

materialen op de relatieve vochtigheid in een ruimte. Extra aandacht wordt hierbij 

besteed aan de invloed van boeken op de relatieve vochtigheid. Om dit te kunnen 

bepalen worden er verschillende metingen uitgevoerd. 

De eerste meting heeft betrekking op het bepalen van de eigenschappen van twee 

verschillende papiersoorten. Van deze twee verschillende papiersoorten zijn 

boekmonsters gemaakt, waarmee de metingen in een kleine testcel met een 

zoutoplossing uitgevoerd worden. De relatieve vochtigheid zal dan eerst stapsgewijs 

en daarna cyclisch aangepast worden. De metingen worden uitgevoerd met 

telefoonboekpapier en tijdschriftpapier. Met de resultaten van de metingen wordt er 

een boekmodel bepaald. 

Voor aanvang van de metingen wordt een meetplan opgesteld om vooraf te kunnen 

vaststellen welke materialen en materieel er nodig is voor de meting. Ook de 

tijdsduur van de metingen worden in dit meetplan vastgelegd. 

Met behulp van het computerprogramma HamFem zullen de metingen met de 

boekmonsters gesimuleerd worden. De resultaten van de metingen en de resultaten 

van de simulaties worden met elkaar vergeleken. Deze resultaten zouden met elkaar 

moeten overeenkomen. 

Om de invloed van boeken op de relatieve vochtigheid te bepalen worden er 

metingen in een kleine klimaatkamer uitgevoerd. Deze kamer heeft dampdichte 

wanden en plafond zodat deze geen invloed op de metingen kan uitoefenen. 

Het experiment richt zich vooral op het effect van boeken in een ruimte. Het gaat 

dan om de bufferwerking van deze boeken en hun effect op de relatieve vochtigheid 

in de ruimte. 

Het onderzoeken van het effect van de bufferwerking van materialen op de relatieve 

vochtigheid is voor meerdere aspecten van belang. Zo is het van belang voor het 

comfort in een ruimte, voor de duurzaamheid van materialen en het kan van belang 

zijn voor de installaties. 

Door inzicht te hebben in het verloop van de relatieve vochtigheid in een ruimte 

kunnen de installaties hier op aangepast worden en kan zo een energiebesparing 

opleveren. Dit aspect heeft voornamelijk te maken met de latente koeling, waarbij de 

koellucht al dan niet ontvochtigd wordt. Daarnaast speelt de relatieve vochtigheid in 

een ruimte een rol bij het comfort in de betreffende ruimte. De relatieve vochtigheid 

in een ruimte heeft ook een grote invloed op de duurzaamheid van de 
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bouwmaterialen. Hierbij kan men denken aan het voorkomen van condensatie en 

schimmelvorming om zo de duurzaamheid te kunnen garanderen. Ook het krimpen 

en uitzetten van materialen door de wijzigingen in de relatieve vochtigheid kan 

schade aanrichten aan de materialen. Dit heeft voornamelijk te maken met de 

snelheid van de wijzigingen. Het snel krimpen en uitzetten van materialen brengt 

meer schade toe aan het materiaal dan wanneer dit proces langzaam verloopt. Dit 

kan gerealiseerd worden door te voorkomen dat er hoge pieken in de relatieve 

vochtigheid in de nabijheid van gevoelige materialen voorkomen. 

2.1 Doelstelling 

In een ruimte zijn er vele materialen die als vochtbuffer kunnen dienen. Het doel van 

dit onderzoek is het bepalen van de invloed van materialen op de relatieve 

vochtigheid in een ruimte, waarbij de nadruk wordt gelegd op de bufferwerking van 

boeken in ruimten. Er wordt onderzocht hoe papier vocht buffert en wat de rol van 

boeken kan zijn bij het realiseren van een stabieler binnen klimaat. 

2.2 Onderzoeksvraag 

Om een goed beeld te krijgen van de relatieve vochtigheid in een ruimte en het 

effect van de aanwezige materialen in een ruimte is het van belang om de 

hygroscopische eigenschappen van deze materialen te bepalen. 

De nadruk wordt gelegd op de hygroscopische eigenschappen van twee verschillende 

papiersoorten. Door de eigenschappen van de papiersoorten te bepalen kan 

voorspeld worden wat het effect van boeken is op de relatieve vochtigheid. Dit wordt 

ook onderzocht aan de hand van een testruimte waarin de relatieve vochtigheid 

aangepast kan worden en waar een rek met boeken in geplaatst zal worden. In deze 

meting wordt nagegaan in hoeverre de boeken een bijdrage leveren in het reduceren 

van pieken in de relatieve vochtigheid. Voor dit onderzoek zijn verschillende 

onderzoeksvragen opgesteld: 

Hoe kan de invloed van boeken op het hygrisch binnenklimaat bepaald 

worden? 

Hoe kan de invloed van boeken op het hygrisch binnenklimaat gemodelleerd 

worden? 

Hoe kunnen de verschillende eigenschappen van papier bepaald worden? 

9 



Hygroscopisch gedrag van papier en boeken 

Deel A Literatuuronderzoek 

3. LITERATUURSTUDIE 

Voorafgaand aan de metingen en het afstudeerproject is er een literatuurstudie over 

het onderwerp verricht. Hiertoe zijn verschillende artikelen en boeken die betrekking 

hebben op dit onderwerp bestudeerd. 

In het eerste deel wordt ingegaan op de algemene literatuur over vocht, 

binnenklimaat en relatieve vochtigheid. Daarna wordt ingegaan op de eigenschappen 

van papier. Het laatste deel richt zich op onderzoeken die gedaan zijn naar papier en 

boeken. 

3.1 Thermische behaaglijkheid 

Onder hygrothermisch klimaat wordt verstaan: de combinatie van 

omgevingsfactoren die de warmte- en vochtuitwisseling tussen de mens en zijn 

omgeving bepaalt. De omgevingsfactoren zijn: 

De luchttemperatuur 

De (gemiddelde) stralingstemperatuur 

De luchtbewegingen 

De luchtvochtigheid 

Of iemand het koud of warm ervaart wordt behalve door de omgevingsfactoren ook 

door persoonlijke factoren zoals de kleding die men draagt en de activiteiten die men 

uitvoert bepaald. 

De luchtvochtigheid speelt vooral een rol wanneer men het te warm heeft. Men gaat 

dan al snel transpireren. Door het verdampen van de transpiratie koelt het lichaam 

af. De mate van verdamping wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid. Bij een hoge 

luchtvochtigheid (>70%) zal de transpiratie moeilijk kunnen verdampen en ontstaat 

een onbehaaglijk klam gevoel. Een relatieve vochtigheid tussen 30 en 70% geeft 

meestal geen problemen. Als bovengrens voor thermische behaaglijkheid wordt een 

relatieve luchtvochtigheid van 70% aangehouden. Naar beneden toe is er uit 

behaaglijkheids oogpunt geen grens te noemen. De vaak gehanteerde ondergrens 

van 30% vindt zijn ontstaan in het feit dat onder deze waarde verhoogde kans 

bestaat op het ontstaan van statische elektriciteit en verhoogde stofontwikkeling met 

daarmee gepaard gaande irritatie van slijmvliezen. [6,7] 
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De bovengrens van 70% wordt gehanteerd omdat hout met een vochtgehalte onder 

de 20% door een langdurige blootstelling aan een relatieve vochtigheid lager dan 

70% niet door schimmels zal worden aangetast. 

Bij de thermische behaaglijkheid speelt de relatieve vochtigheid een kleine rol. Dit 

verklaart de grote marge (30 tot 70%) waarbinnen er nog geen klachten over de 

relatieve vochtigheid zullen zijn. 

3.2 Vocht en materialen 

Wanneer er sprake is van een lage relatieve vochtigheid in een gebouw, kan er 

schade optreden zoals het krimpen, splijten, scheuren en het afbrokkelen van 

materialen. Ook teveel vocht kan schade aan gebouwen aanrichten. Het is dus van 

belang om ervoor te zorgen dat vocht niet overmatig aanwezig is. Met name de 

snelle wisselingen van de relatieve vochtigheid en temperatuur in het binnen klimaat 

kunnen problemen met materialen veroorzaken. Materialen met een bufferwerking 

kunnen deze pieken en dalen opvangen. De bufferwerking van deze materialen 

voorkomt dus dat verandering in bijvoorbeeld de relatieve vochtigheid snel 

plaatsvindt. 

Wanneer vocht een gebouw binnenkomt of er is een vochtbron aanwezig in het 

gebouw, kan dit verschillende effecten op constructiematerialen hebben: 

biologisch (bijvoorbeeld schimmels of zwammen) 

chemisch (bijvoorbeeld aantasting door sulfaat) 

fySisch (bijvoorbeeld uitzetten van materialen) 

Zwelling of krimping van materialen zijn het gevolg van inwendige 

drukveranderingen in het materiaal. Bij een bepaalde relatieve vochtigheid is er in 

het poriënwater van een poreus materiaal een negatieve druk (de capillaire druk) 

aanwezig . Bij een hogere relatieve vochtigheid is deze druk minder negatief (in 

absolute waarde kleiner). De druk neemt dus toe en veroorzaakt zwelling. 

Een ander nadelig effect van vocht in materialen kan optreden bij (extreem)koude 

weersomstandigheden. Bevroren water kan verschillende materialen aantasten. 

De hoeveelheid vocht in gebouwen wordt bepaald door verschillende factoren. De 

twee grootste factoren zijn de omgeving en de (bouw)materialen. 

Omgevingsfactoren zijn als volgt: klimaat, blootstelling, oriëntatie, ventilatie, 

compartimentering en gebouwonderhoud. Onder de invloed van de (bouw)materialen 

en dus de constructie kunnen de volgende aspecten beschreven worden: de 
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toegepaste bouwtechniek, de toegepaste materialen, de kwaliteit en toepasbaarheid 

van het ontwerp, de kwaliteit van het vakmanschap en onderhoud. 

Er kunnen drie soorten vochtbronnen onderscheiden worden: 

Buiten (via lucht en grond) 

Activiteiten binnen en de binnencondities 

Natte constructieonderdelen, door optrekkend vocht, regendoorslag etc. [3] 

Veel bouwmaterialen zijn in min of meerdere mate poreus. Dat wil zeggen dat zij 

bestaan uit een netwerk van poriën en nauwe kanaaltjes. In dit netwerk kan vocht, 

zowel in water-, als waterdampvorm doordringen en zich verplaatsen. Het transport 

in vloeibare vorm (water) vindt plaats onder invloed van capillaire krachten en de 

zwaartekracht. In een evenwichtssituatie (geen verdamping of condensatie) bevindt 

zich in de poriën van hydrofiele materialen, afhankelijk van de relatieve vochtigheid, 

een hoeveelheid water. Naarmate de relatieve vochtigheid hoger is zit er meer water 

in het materiaal. Als de relatieve vochtigheid stapsgewijs wordt verlaagd zal het 

vochtgehalte, bij een bepaalde relatieve vochtigheid, steeds boven het vochtgehalte 

liggen dat gevonden wordt bij toenemende relatieve vochtigheid. Dit verschijnsel 

wordt hysteresis genoemd. 

De relatie tussen het materiaalvochtgehalte in het hygroscopische gebied en de 

relatieve vochtigheid wordt de hygroscopische kromme genoemd. De hygroscopische 

kromme wordt gemeten door weging van het materiaal in evenwicht met een 

bepaalde relatieve vochtigheid. 

Bij dichte constructiedelen kunnen te lage oppervlaktetemperaturen aanleiding geven 

tot schimmelproblemen, terwijl bij hout ook aantasting door zwammen mogelijk is. 

Hiervoor is het niet absoluut noodzakelijk dat er condensatie plaatsvindt, als de 

vochtigheid van de ondergrond maar hoog genoeg is. Daarnaast kunnen schimmels 

ook actief water opnemen uit de lucht. Enerzijds vormen schimmels een esthetisch 

probleem (zwarte plekken op de muur), anderzijds is er ook een relatie met de 

gezondheid (zie ook paragraaf 3 .5). 

Veel vocht in huis kan er voor zorgen dat muren vochtig worden. Het behang kan 

zelfs zwart worden door schimmels. De atmosfeer wordt drukkend bij een te hoge 

luchtvochtigheid en een te hoge temperatuur. In een vochtige woning blijken meer 

mensen last te hebben van aandoeningen aan de luchtwegen en komen meer 

allergische verschijnselen, zoals astma, eczeem, hoesten, oorpijn en misselijkheid 
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voor. Dit wordt met name veroorzaakt door de huisstofmijt en schimmels. Zij groeien 

vooral goed in vochtige woningen. Huisstofmijt en schimmels hebben veel minder 

kans te overleven in een droog huis. Daarnaast kost het opwarmen van een droog 

huis beduidend minder tijd, en dus energie, dan het opwarmen van een vochtig huis. 

[iS] 

De relatieve vochtigheid aan het oppervlak waarbij schimmels zich kunnen 

ontwikkelen, hangt af van de soort. Voor sommige soorten moet dit meer dan 90% 

zijn, maar er zijn ook soorten waarbij een relatieve vochtigheid van 70% al genoeg 

is. De relatieve vochtigheid aan het oppervlak kan berekend worden door de 

dampspanning van de lucht te delen door de maximale dampspanning behorende bij 

de temperatuur van het wandoppervlak. De oppervlaktetemperatuur van een wand is 

als volgt te berekenen: 

T. = T. -~ * (T. - T ) 
10 I R I e 

W, 

TiO = De temperatuur van het binnenoppervlak in K 

rio = De overgangsweerstand aan het binnenoppervlak in m 2 ·K/W 

Rw, = De warmteweerstand lucht op lucht van de constructie in m 2 ·K/W 

Ti = De binnentemperatuur in K 

Te = De buitentemperatuur in K 

(1) 

Ten behoeve van het voorkomen van oppervlaktecondensatie en schimmelproble,men 

zijn er in het Bouwbesluit eisen opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

temperatuurfactor. Deze is als volgt gedefinieerd: 

f = De temperatuurfactor 

eiO = De oppervlaktetemperatuur van de binnenzijde van de constructie 

ei = De binnentemperatuur 

ee = De buitentemperatuur 

Via deze temperatuurfactor 

oppervlaktetemperatuur van 

wordt er indirect een 

constructies. Voor 

temperatuurfactor van 0.65, voor kantoren is dit 0.5. [1] 
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3.3 Vocht en gezondheid 

Uit onderzoek is gebleken dat we circa 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. 

Vocht heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van het binnenklimaat. Een te 

hoge relatieve vochtigheid kan gezondheidsklachten met zich meebrengen. Door 

vocht kunnen er verschillende gezondheidsproblemen ontstaan. Hierbij is de mate, 

de locatie en de duur van een te hoog vochtgehalte van belang om de rol in de 

gezondheidsproblemen te kunnen begrijpen. Een vochtige woonomgeving kan 

nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk hierbij aan benauwdheid, 

hoesten, hoofdpijn, slijmvorming, chronische neusverkoudheid en vermoeidheid. Het 

is echter niet het vocht zelf wat mensen ziek maakt. 

Vocht bevordert de groei van schimmels en huisstofmijten. Zij kunnen astma en 

bronchitis veroorzaken bij personen die daarvoor aanleg hebben. Huisstofmijten 

kunnen ook eczeem veroorzaken. Bewoners van vochtige huizen hebben meer kans 

op verkoudheid, bronchitis en astma . Een vochtig huis veroorzaakt geen reuma. Wel 

kunnen reumaklachten verergeren in koude, vochtige huizen. 

Vochtproblemen in gebouwen kunnen ontstaan door een aantal oorzaken. De 

vochtproblemen zijn afkomstig uit regenwater, grondwater, sanitaire voorzieningen, 

water gebruikt door de gebruikers en condensatie van waterdamp. 

Vochtproblemen ontstaan wanneer materialen lang genoeg vochtig blijven zodat 

microbiologische groei, fysische verslechtering of een chemische reactie kan 

plaatsvinden. De belangrijkste variabelen hierbij zijn de mate van bevochtiging en de 

snelheid van het drogen. 

Er zijn verschillende gezondheidsklachten gekoppeld aan vochtige ruimten en 

ruimten waar schimmels voorkomen. Ademhalingsklachten zijn van al deze 

gezondheidsaspecten het meest onderzocht. Ook andere gezondheidsklachten zijn 

onderzocht in relatie met vochtproblemen. De resultaten hiervan zijn in verschillende 

rapporten en literatuur terug te vinden. 

Het binnenklimaat in ruimten kan als complex omschreven worden. Het 

binnenklimaat stelt de gebruikers bloot aan verschillende omstandigheden welke 

onderling fysisch of chemisch met elkaar kunnen reageren. Onder deze verschillende 

omstandigheden vallen de vochtigheid, temperatuur en ventilatie. [4] 
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3.4 Relatieve vochtigheid 

De aanwezigheid van waterdamp in de lucht kan op de volgende manieren 

omschreven worden: 

• Partiële waterdampdruk p (Pa). 

• Waterdamp concentratie Pv (kgjm 3 ) 

• Waterdampgehalte x (kgjkg) 

Als in een bepaalde situatie de maximale verzadigingsdampspanning heerst, is de 

lucht voor 100% met waterdamp verzadigd. Als er minder waterdamp in de lucht zit, 

kan dit worden aangegeven met behulp van de relatieve vochtigheid. De relatieve 

vochtigheid is de verhouding tussen de heersende dampspanning (Pv) en de bij die 

heersende temperatuur maximaal mogelijke dampspanning (Psat). Deze verhouding 

wordt uitgedrukt in procenten. 

RV = Pv .100% 
P"-Ol 

(3) 

De dampdruk Pv (Pa) is gerelateerd aan de dampconcentratie Pv (kgjm 3 ) door de 

ideale gaswet: 

(4) 

Waarin T de temperatuur in Kelvin is, en R de gasconstante van waterdamp is (462 

JjkgK). 

De verzadigingsdampspanning kan als volgt geformuleerd worden: 

(
17,269.8J 0 

P 'a l = 610,5 exp met e = de temperatuur in C. 
l 273,3+8 

(5) 

Wanneer er meer waterdamp is dan de lucht kan bevatten dan zal er condensatie 

optreden. Een gedeelte van het water gaat over van dampvorm in vloeistof. Dit kan 

gebeuren als de lucht afkoelt of als er vocht aan de lucht wordt toegevoegd. 

Condensatie kan plaatsvinden op stofdeeltjes in de lucht. Er ontstaat dan mist. Ook 

op oppervlakken met een oppervlaktetemperatuur die lager is dan de 

dauwpunttemperatuur van de lucht zal zich condensvocht vormen. De 

dauwpunttemperatuur is de temperatuur waarbij waterdamp na afkoeling van de 

lucht gaat condenseren. De absolute vochtigheid (x) binnenshuis is door de productie 

van woonvocht vrijwel altijd hoger dan buitenshuis. Voor de relatieve vochtigheid 

geldt dit niet. 
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In de winter is de relatieve vochtigheid bij een luchttemperatuur van - 100C buiten 

gemiddeld circa 80%. Indien deze lucht binnenkomt en opgewarmd wordt tot 200C, 

verandert de maximale dampspanning, waardoor de relatieve vochtigheid omlaag 

gaat. In de zomer kan (bijvoorbeeld in een kelder) de relatieve vochtigheid 

aanmerkelijk hoger zijn dan buiten. Juist door ventilatie kan in de zomer een kelder 

vochtiger worden. (De temperatuur in een kelder is vaak lager dan de temperatuur 

van de buitenlucht) . 

In een woning zullen geen problemen optreden als er geen abnormale vochtproductie 

plaatsvindt (vochtige kruipruimten, doorslaande muren etc.), zolang het 

ventilatievoud niet veel lager wordt dan 0,5 h- 1 • Uiteraard zal tijdens piekuren 

(bijvoorbeeld koken) het vertrek waar de vochtproductie plaatsvindt sterker moeten 

worden geventileerd. Daarbij is de aanwezigheid van materialen die tijdelijk vocht 

kunnen bufferen (bijvoorbeeld pleisterwerk) erg nuttig. 

Het verdwijnen van waterdamp door de buitenmuren (dampdiffusie) levert geen 

serieuze bijdrage aan de vochthuishouding. Door een normale spouwmuur verdwijnt 

bij gemiddelde omstandigheden slechts 0,1 gjm2 ·h. Voor een woning met veel 

buitenmuur (100 m 2 ) ligt dit dus in de orde van 10 gjh en dat op een gemiddelde 

vochtproductie van 400 gjh. Het afraden van het isoleren van spouwmuren vanwege 

het feit dar de muur niet zou kunnen blijven ademen is dus niet relevant. 

Naast de vochtproductie bepalen dus ook de ventilatie en het waterdampgehalte van 

de buitenlucht en de buitentemperatuur de relatieve vochtigheid die binnen ontstaat. 

In gebouwen met een luchtbehandelingsinstallatie kan het vochtgehalte in de 

toevoerlucht geregeld worden ('S winters bevochtigen, 's zomers ontvochtigen), 

waardoor de relatieve vochtigheid binnen in de hand gehouden kan worden. Dit kost 

echter wel energie. [1] 

3.5 Vochtabsorptie en hygroscopisch vochtgehalte 

Veel bouwmaterialen zijn poreus, het materiaal heeft een structuur die bestaat uit 

een al dan niet aaneengesloten netwerk van microscopisch kleine poriën of 

capillairen. Een hoge porositeit hoeft niet in te houden dat het materiaal gemakkelijk 

vocht door laat, de poriën kunnen namelijk gesloten zijn. De volumefractie die door 

de open poriën ingenomen wordt de open porositeit (1/10) genoemd . Het volume van 

de poriën van een droog materiaal gedeeld door het totale volume (vaste stof + 
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lucht) wordt de porositeit genoemd. Een hoge porositeit zal in het algemeen een lage 

warmtegeleidingscoëfficiënt en een lage soortelijke massa ten gevolge hebben. 

De meeste poreuze materialen bevatten een geringe hoeveelheid vocht. Dit vocht 

wordt hygroscopisch vocht genoemd. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van de 

relatieve vochtigheid van de lucht waarin het materiaal zich bevindt. De hoeveelheid 

vocht die bij een bepaalde relatieve vochtigheid aan het materiaal wordt gebonden, 

wordt het evenwichtgehalte genoemd. In lucht met een relatieve vochtigheid van 

40% bevat hout circa 6 volumeprocent vocht, bij een relatieve vochtigheid van 65% 

is dit circa 10 volumeprocent. 

De onderstaande tabel (tabel 3.1) geeft voor een aantal materialen het 

hygroscopisch vochtgehalte in volumeprocent weer bij verschillende relatieve 

vochtig heden. 

Bij de materialen in een bepaalde ruimte heeft met name de afwerking van het 

materiaal invloed op het hygroscopisch vochtgehalte. De coatings op het hout 

hebben invloed op het hygroscopische vochtgehalte van het materiaal. Als er zouten 

in het materiaal aanwezig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van optrekkend vocht, kan 

het hygroscopisch vochtgehalte sterk toenemen. 

T,b 131 H . h ht h It . t . I a e " , ygroscol2/sc voc rge a e In ma er/a en 

Materiaal RV =40% RV =65% RV =95% 
Grindbeton 2 3 7 
Hout 6 10 18 
Ka I kza ndsteen 2 4 10 
Pleisterlagen 1 2 4 
Houtwolcement 1 3 6 

Het ligt in de lijn van de logica om te veronderstellen dat het vochtgehalte van 

poreuze materialen in contact met vochtige lucht bestaat uit het waterdampgehalte 

van de lucht die in de poriën van het materiaal doordringt. In deze veronderstelling 

zou, volgens de ideale gaswet, het vochtgehalte niet meer dan enkele grammen per 

kubieke meter poreus materiaal bedragen en afhankelijk zijn van de dampdruk p en 

temperatuur T van de vochtige lucht waarmee het materiaal in contact staat: 

w= my = p "'l/o 
V RyT 

(6) 

w = het vochtgehalte (kg/m 7 ) 

V = het volume poreus materiaal (m 7 ) 

'1/0 = de open porositeit (de verhouding tussen het poriën volume dat toegankelijk is 

voor lucht en het materiaalvolume) 
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In werkelijkheid blijkt dat het vochtgehalte van poreuze materialen in contact met 

vochtige lucht enkele tientallen kilogrammen per kubieke meter kan bedragen en dat 

het vochtgehalte hoofdzakelijk wordt bepaald door de relatieve vochtigheid van de 

lucht. Dit wordt het hygroscopisch gedrag van poreuze materialen genoemd. 

3.5.1 Hygroscopisch vochtgehalte 

In de hygroscopische zone neemt het materiaal een vochtgehalte aan dat afhankelijk 

is van de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht. Het hyrgoscopisch 

vochtgehalte If/h is gedefinieerd als het vochtgehalte bij een relatieve vochtigheid 

van 98%. Indien het hygroscopisch vochtgehalte bij deze relatieve vochtigheid 

ongeveer 0 is, dan is het materiaal niet-hygroscopisch. 

De verschillende vochttoestanden kunnen beschreven worden aan de hand van de 

volgende stad ia: 

Stadium 1: Deze ontstaat door een volledig droog materiaal in lucht met een 

bepaalde relatieve vochtigheid te plaatsen. Als gevolg hiervan dringt door 

dampdiffusie vochtige lucht in de poriën. De waterdamp wordt door de poriënwanden 

geabsorbeerd, waardoor eerst een laag ontstaat met een dikte van 1 molecuul. Bij 

een voldoende hoge relatieve vochtigheid worden meerdere molecuullagen 

geabsorbeerd, waardoor stadium 2 ontstaat. 

Stadium 2: In feite kan bij stadium 1 nog niet gesproken worden van vochttransport, 

terwijl in stadium 2 de poriënwanden met een waterfilm zijn bekleed en er dus 

dampdiffusie zal optreden tussen de punten van het poriënnet. 

Stadium 3: Inmiddels is de geabsorbeerde laag zo dik geworden dat de allerkleinste 

capillairen met water gevuld zijn. Dit betekent dat er in deze poriën een meniscus 

aanwezig is waarboven een verlaagde verzadigingsdampspanning heerst. In de 

wijdere delen is nog een zeer dunne waterfilm langs de wand aanwezig en 

waterdamp in de lucht. Hier treedt alleen dampdiffusie op, zoals ook tussen de 

watereilandjes. Als gevolg van de diametergradiënt zullen de kleine capillairen 

geleidelijk aan verder worden opgevuld. 

Het hygroscopisch vochtgehalte is het evenwichtsvochtgehalte van een materiaal in 

relatie tot de relatieve vochtigheid. Daarmee is het hygroscopisch vochtgehalte ook 

het minimale vochtgehalte dat in de praktijk zal worden aangetroffen. De grens voor 

de relatieve vochtigheid, die het hygroscopisch gebied markeert is 98%. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen hygroscopische en niet-hygroscopische 

materialen. De grens hiertussen ligt niet precies vast. Niet-hygroscopisch wil zeggen 

dat het hygroscopisch vochtgehalte "laag" is. Een voorbeeld hiervan is 

kunststofschuim. Baksteen en anorganische isolatiematerialen zijn weinig 

hygroscopisch. Cementgebonden materialen zijn hygroscopisch. Hiervoor geldt dat 

het percentage micro-capillairen hoog is. 

3.5.2 Hysteresis 

Een kenmerkende eigenschap van hygroscopische materialen is de uitgesproken 

hysteresis tussen bevochtiging en droging bij de relatie tussen het hygroscopisch 

vochtgehalte en de relatieve vochtigheid. Het principe hiervan is in onderstaande 

figuur (figuur 3.1) weergegeven. Hysteresis is het fenomeen dat het vochtgehalte bij 

een bepaalde relatieve vochtigheid verschilt, indien de omstandigheden eerst droog 

waren (adsorptie) dan wanneer de omgeving eerst vochtiger was (desorptie). 

Afhankelijk van de historie, ligt het vochtgehalte ergens tussen de twee grenscurven. 

Deze grenscurven kunnen gevonden worden door te starten met volledig droog 

materiaal en dit materiaal te laten verzadigen en omgekeerd. 

zone 1 zone 3 

o 20 40 100 

.--. RV (%) 

Figuur 3.1; Hysteresis bij hygroscopische materialen [10J 

Voor hysteresis tussen bevochtiging en droging is een aantal oorzaken te geven: 

• Het hygroscopisch evenwicht stelt zich bijzonder langzaam in, waardoor men 

bij het meten van het vochtgehalte nooit het echte evenwicht vaststelt. Als 
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gevolg hiervan ligt bij bevochtiging het echte evenwichtsvochtgehalte 

eigenlijk hoger en bij droging eigenlijk lager. 

• Bij het vullen van de capillairen door bevochtiging ontstaat in eerste instantie 

een vlakke meniscus. Bij droging echter blijft water aan de wanden van de 

poriën "hangen", waardoor de verdamping plaatsvindt vanaf een holle 

meniscus. [10] 

• Het verschijnsel hysteresis kan ook verklaard worden door de verschillende 

manieren waarop een capillair gevuld kan zijn bij eenzelfde relatieve 

vochtigheid. Het inktfles-effect is hiervan een voorbeeld. 

Het hysteresis effect van papier hangt samen met het hygroscopisch gedrag van 

houtvezels. Wanneer er een plotselinge verandering in de externe condities optreedt, 

zal het vochtgehalte dynamisch reageren. Het vochtgehalte kan zich niet direct 

aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. 

3.6 Damptransport 

Vocht komt in bouwmaterialen voor als water, damp en in min of meer gebonden 

vorm. De adsorptie van vocht uit de omgeving in het poreuze systeem van een 

materiaal is bij lage relatieve vochtigheid het gevolg van oppervlaktecondensatie en 

bij een hogere relatieve vochtigheid van capillaire condensatie aan de gekromde 

warmtemeniscus in de capillairen. De belangrijkste mechanismen voor 

vochttransport zijn: 

Stroming door drukverschillen 

Drukverschillen kunnen ontstaan door winddrukken, zwaartekracht (waterdruk) en in 

capillaire zuiging. 

Advectie 

Advectie is het "meeliften" van waterdamp en waterdruppels met een ander 

stromend medium (stromende lucht). Ook wel convectief transport genoemd. 

Diffusie 

Voor damp is diffusie het belangrijkste transportmechanisme in poreuze materialen. 

Diffusie is het gevolg van de molecuulbewegingen in de lucht. Elk verschil in 

concentratie (dampdruk) van een type gas in een mengsel wordt hierdoor op den 

duur genivelleerd. 
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Waterdamp is gasvormig, onzichtbaar en gedraagt zich net zoals andere gassen. 

Naast zuurstof, stikstof, koolzuur etc. kan lucht ook een hoeveelheid waterdamp 

bevatten. Bij gemiddelde omstandigheden is de hoeveelheid waterdamp binnenshuis 

circa 10 gram per kubieke meter. (10 g/m 3 ). Deze hoeveelheid is de absolute 

vochtigheid van de lucht. (Het waterdampgehalte (g/kg)). 

Naast het waterdampgehalte kan de hoeveelheid vocht ook uitgedrukt worden aan 

de hand van de bijdrage aan de totale luchtdruk; de partiële waterdampdruk 

(waterdampspanning Pv in N/m 2 ; Pa). 

De dampspanning is afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de lucht en de 

temperatuur van de lucht. De maximale hoeveelheid waterdamp die lucht kan 

bevatten wordt bepaald door de temperatuur. 

Zodra er temperatuurverschillen zijn over een materiaal is er sprake van een 

temperatuurgradiënt. De oppervlaktespanning neemt toe naarmate de temperatuur 

daalt. Het gevolg hiervan is dat capillairen aan de koude zijde van een materiaal een 

grotere opzuigingscapaciteit hebben dan die aan de warme zijde (bij een gelijke 

diameter). Water als vloeistof heeft de neiging zich te bewegen in de richting van de 

kleinste capillairen en in de richting van de laagste temperaturen. Hetzelfde kan ook 

worden aangenomen voor damptransport. Thomson heeft aangetoond dat de 

maximale dampspanning boven een meniscus in een capillair afhankelijk is van de 

straal. De maximale dampspanning is lager naarmate het capillair nauwer is. Dit 

effect is pas significant bij zeer kleine capillairen (in het gebied van 0,001 J,Jm tot 0,1 

J,Jm). Damp beweegt zich echter ook onder invloed van een temperatuurverschil. 

Wanneer er in een poreus materiaal een gebied met een relatief hoog watergehalte 

en een gebied met een relatief laag watergehalte aanwezig is, zal het vocht-, en 

damptransport plaatsvinden van het gebied met het hoge watergehalte naar dat met 

het lage watergehalte. In het gebied met het lage watergehalte zijn het vooral de 

capillairen met kleine diameters die gevuld zijn met water, omdat de kleine 

capillairen de grootste opzuigkracht hebben. In het gebied met een hoger 

watergehalte zijn ook capillairen met een relatief grotere diameter gevuld met water. 

In het gebied met het lage watergehalte zullen dus de lege capillairen gemiddeld een 

kleinere diameter hebben dan in het gebied met een hoger watergehalte. [10] 
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Damp verplaatst zich onder invloed van een temperatuurverschil maar ook onder 

invloed van een dampspanningsgradiënt. Damp verplaatst zich van de grote 

diameters naar de kleine diameters en van een hoge temperatuur naar een lagere 

temperatuur. 

Omdat in beide gevallen het vochttransport van hoog naar laag plaatsvindt, zijn 

beide gradiënten negatief. 

De vochtstroomdichtheid in een poreus materiaal kan als volgt worden omschreven: 

g v = - Dw' gradw - K . gradT 

gv = Vochtstroomdichtheid (kg/(m 2 ·s)) 

Dw = Vochtvereffeningscoëfficiënt (ms/s) 

w = Vochtgehalte (kg/m 7 ) 

K = Thermische vochttransportcoëfficiënt (kg/(m·K·s)) 

T = Temperatuur (K) 

Droging 

(7) 

Onder drogen wordt verstaan het vochttransport vanuit de poriën van een poreus 

materiaal naar de omgeving. In het materiaal is er capillair transport en diffusie en 

aan het oppervlak vooral convectief damptransport. Bij droging spelen capillair en 

damptransport beide een rol, waarbij de totale droogtijd vooral door het langzame 

damptransport bepaald wordt. Nat worden kan dus erg snel in vergelijking met droog 

worden. Om inzicht te krijgen in wat er gebeurt wordt wel gebruik gemaakt van het 

kritisch vochtgehalte: boven dit vochtgehalte wordt capillair transport verondersteld 

en onder dit vochtgehalte dampdiffusie. In werkelijkheid bestaat zo'n scherpe 

overgang niet en is er eerder sprake van een vloeiende overgang waar beide 

transportverschijnselen een rol spelen. In de vereenvoudigde theorie worden dan 

twee verschillende droogfasen onderscheiden: 

1. Constante droging 

In deze fase is het vochttransport bij het oppervlak zodanig hoog dat daar de 

verzadigingsdampspanning behorende bij de oppervlaktetemperatuur heerst. De 

verdamping is dan gelijk aan de verdamping boven een vrij wateroppervlak. Dit geldt 

zolang het vochtgehalte hoger is dan het kritisch vochtgehalte. De vochtigheid is in 

deze fase hoger dan het kritisch vochtgehalte. 
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2. Afnemende droogsnelheid 

In deze fase is het oppervlak zodanig droog dat de waterdampdruk steeds lager 

wordt naarmate het droogproces vordert. De droogsnelheid neemt hierdoor af. In het 

materiaal kan men een droogfront veronderstellen waar het vochtgehalte kritisch is 

en vanaf dat front zal het transport door diffusie naar het oppervlak gaan. 

3.7 Papier 

Sinds de 1ge eeuw wordt veel papier van hout gemaakt, maar het grootste gedeelte 

van het papier (ongeveer 70%) wordt tegenwoordig van hergebruikt en ingezameld 

afvalpapier gemaakt. Papier is opgebouwd uit vezels; deze bestaan uit een 

vezelwand met in het centrum een holle ruimte, het lumen. Het basismateriaal voor 

papiervezels is cellulose. 

Hout dat in Europa wordt gebruikt voor de productie van papier en karton is zowel 

afkomstig van naaldhout als van loofhout. Het overgrote deel komt uit 

productiebossen en plantages in Scandinavië en Noord-Amerika. De papierindustrie 

gebruikt vooral dunningshout - kleine bomen en snoeihout als takken en kleine 

stammen - en zagerijresten. De dikkere delen van de stammen en de grotere bomen 

worden gebruikt voor de bouw, meubel- en emballage-industrie. 

De bomen kunnen op verschillende manieren worden fijn gemalen tot een houtpap 

waarna dit in een grote installatie gekookt wordt. Dan ontstaat er, na toevoeging van 

enkele chemicaliën om de lignine (de bindstof die de vezels bij elkaar houdt) tussen 

de celwanden op te lossen, een brij die voornamelijk uit cellulose bestaat. De brij kan 

worden gebleekt, totdat er witte pulp (celstof) overblijft. Deze celstof kan direct 

worden gebruikt indien de papiermachine geïntegreerd is met de celstoffabriek. 

Anders worden er balen van geperst die later in de papierfabriek weer worden 

opgelost om papierbrij te maken voor verdere verwerking. Er zijn maar weinig 

papiersoorten die alleen uit vezels bestaan. Aan papier worden tot 25% vulstoffen 

toegevoegd om, bijvoorbeeld, de beschrijfbaarheid te verbeteren. De meest 

gebruikte vulstoffen zijn krijt (calciumcarbonaat) en chinaklei (kaolien). Kaolien geeft 

het papier een glossy finish. [16] 
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De eigenschappen van papier worden bepaald door het soort vezels en de binding 

tussen deze vezels. De 
CHpH H OH eigenschappen van de 

vezels worden bepaald 

o door het toegepaste 

"""""'0 0/ houttype, de manier 

waarop de pulp 

gemaakt wordt en het 

gekozen proces. Vaak 
H OH CHpH 

Figuur 3.2; Structuur van Cellulose [15J wordt papier gemaakt 

van houtvezels, maar er komen ook papiersoorten voor waar geen houtvezels voor 

gebruikt zijn. 

Hout bestaat uit cellulose en hemicellulose welke gebonden zijn door lignine. 

Cellulose (gemaakt van glucose) en hemicellulose (gemaakt van andere suikers) zijn 

polymeren. De lignine zorgt voor de sterkte van het hout. Houtvezels bestaan uit een 

cellenwand waarin zich de lumen bevinden . De celwand van één vezel is opgebouwd 

uit micro-vezels, omgeven door een matrix van amorf materiaal (voornamelijk 

hemicellulose en lignine). De belangrijkste eigenschappen van een vezel is zijn 

lengte, de vezel ruwheid en het basis gewicht. De totale vezellengte voor elke 

vierkante centimeter normaal papier is 10 - 100 meter. Dit komt overeen met 

10.000 tot 100.000 vezels. Het basis gewicht varieert van 3 tot 10 grfm 2 • Ook de 

vezels van dezelfde boom kunnen verschillen, doordat de boom niet in elk seizoen 

even hard groeit. Hierdoor verschillen de dimensies en dichtheid van de vezels . 

Het proces om papier te maken bestaat uit het maken van pulp, bleken en persen. 

Deze handelingen hebben invloed op de uiteindelijke eigenschappen van het papier. 

Indien er papier gemaakt wordt van hout, zijn er houtvezels nodig. De 

papierproducenten gebruiken hiervoor houtsnippers van dunningshout uit bossen en 

zagerijresten. Het hout kan gemalen (mechanisch proces) en gekookt worden 

(chemisch proces). Bij malen wordt bijna alles van het hout gebruikt (96-99%), 

maar papier dat op deze manier wordt gemaakt is niet zo sterk en vergeelt nogal 

snel. Dit wordt houthoudend papier genoemd. In het mechanische proces worden de 

houtvezels mechanisch gescheiden. In de eerste stap worden de houtstukken 

geperst door een roterende slijpsteen. De houtsplinters worden hierna verfijnd 

doordat de vezels gescheiden worden door twee ronddraaiende schijven. 
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Bij de kookmethode, het chemische proces, blijft er maar een deel van het hout over 

(45%), de zuivere cellulose. Het hout wordt onder toevoeging van chemicaliën 

gekookt. Lignine wordt daardoor praktisch geheel opgelost. Het product is cellulose, 

dat in dikke witte platen wordt gesneden. De Nederlandse papier- en kartonfabrieken 

importeren veel cellulose uit Scandinavië, Portugal en Noord-Amerika. Zij maken er, 

na de cellulosevellen te hebben opgelost in water, het zogenaamde houtvrije papier 

van (dus zonder lignine), dat zeer sterk en wit is. 

Door de pulp te bleken wordt deze witter, dit vergroot de helderheid en het 

verminderd de oneffenheden. Voor het bleken kunnen verschillede mechanische 

stoffen gebruikt worden, bijvoorbeeld chloor, ozon, zuurstof of Waterstofperoxide. 

Het laatste onderdeel van het proces zorgt ervoor dat de structuur van de vezels 

losgemaakt worden om zo de eigenschappen van het papier te verbeteren.[14] 

De papiereigenschappen worden bepaald door de manier waarop de pulp is gemaakt. 

Zo is krantenpapier vaak gemaakt van mechanische pulp en kopieerpapier van 

chemische pulp. Maar er zijn ook papiersoorten waarbij twee verschillende soorten 

pulp zijn toegepast. 

Vezel deelt jes hebben een gemiddelde grootte van een paar micrometers en bestaan 

voor het overgrote deel uit cellulose, hemicellulose en lignine. De grote vezeldeeitjes 

worden vezelfragmenten genoemd, de kleinste vezeldeeitjes fibril of fibrildeeltje. In 

mechanische pulp worden de eigenschappen van het vezelnetwerk bepaald door de 

aanwezige vezeldeeitjes. In chemische pulp is de invloed van de aanwezige 

vezeldeeitjes kleiner, omdat er minder aanwezig zijn. 

De vezeldeeitjes verbeteren de binding tussen de vezels, doordat ze klein zijn, met 

een groot vrij oppervlak. Tijdens het droogproces wordt het grootste deel van het 

oppervlak van de vezeldeeitjes gebonden aan vezels. Chemische pulpdeeltjes binden 

zich vrijwel volledig, alle deeltjes zijn aan elkaar gebonden en de deeltjes hebben 

geen vrij oppervlak meer. Bij mechanische pulp houden sommige deeltjes een vrij 

oppervlak. Dit heeft invloed op de eigenschappen van het papier. 

De binding tussen papiervezels wordt voornamelijk veroorzaakt door 

waterstofbindingen. De waterstof in een materiaal dat cellulose bevat, zoals papier, 

bindt zich wanneer een hydroxylgroep (OH) zich bindt aan een elektranegatief 

element, zoals zuurstof. De waterstofbindingen worden niet alleen gevonden tussen 

de papiervezels, maar ook tussen de fibrillen van de vezelwand en tussen de glucose 

eenheid in de cellulose. 
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3.7.1 Eigenschappen van papier 

De op het oog zichtbare eigenschappen van papier zijn de dichtheid, de porositeit en 

de dikte. Deze eigenschappen kunnen binnen het papiersoort variëren door de 

onregelmatigheid van de dikte van het papier en de variëteit in de dichtheid van de 

vezels. 

De dichtheid van het papier p (kgjm 3 ) is de verhouding tussen het gewicht per 

oppervlakte bw (kgjm 2 ) en de dikte van het papier d (m). De porositeit van het 

papier lIJ (m 3 jm 3 ) is de verhouding tussen het volume van de poriën en het totale 

volume. De totale porositeit wordt door de onderstaande formule gegeven. 

Vjws P 
If/lol = 1-V = 1---

Pfws 
(8) 

Waarin V het totale volume van het papiervel (m 3 ) is. Het totale volume bestaat uit: 

Massieve deel van de vezelwand (VfwsJ 

Het volume van de poriën in de vezelwand (VfwpJ 

Het volume van de vezel lumen (VflJ 

Het overige volume tussen de vezels (VrJ 

V = V fws + V fwp + V jl + Vr 

p is de dichtheid van het papiervel en Pfws is de dichtheid van de vezelwand. 

Aangenomen wordt dat Pfws 1500 kgjm 3 . 

Wanneer bijvoorbeeld water door papier getransporteerd wordt, speelt het 

poriënvolume binnenin de vezel, het lumen, geen rol. Om hiermee rekening te 

houden, moet een open poreusheid gedefinieerd worden. Dit is de porositeit welke 

bijdraagt aan het transport van de vloeistof en is uitgedrukt in de volgende formule: 

V fws + Vjl P 
If/o = 1- = 1--

V PI 
(9) 

De dichtheid van de vezel p, heeft een waarde van 1000 - 1100 kgj m 3 • 

De porositeit van papier verschilt door de samenstelling van het papier, de manier 

waarop het papier is gemaakt, de afwerking van het papier en de mate van het 

persen. Door al deze verschillende factoren is het vrijwel onmogelijk om de porositeit 

experimenteel te kunnen bepalen. 

De dikte van het papier is erg moeilijk te meten . Dit komt onder andere door de 

ruwheid van het oppervlak van het papier, er bestaan veel variaties op kleine schaal. 
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Dit maakt het niet mogelijk om de "werkelijke" dikte van het papier te meten. Als 

gevolg hiervan, kan er ook geen definitie van de werkelijke dichtheid gegeven 

worden. 

De dichtheid van papier kan variëren van 610-690 kgjm 3 (krantenpapier) tot 780 

kgjm 3 (fijn papier) en kan zelfs 1150 kgjm 3 zijn (gecoat kalenderpapier) . De dikte 

van krantenpapier verschilt van 60 tot 80 micrometer, kopieerpapier is ongeveer 105 

tot 110 micrometer dik. De porositeit van papier kan oplopen tot 70%. 

Zoals eerder al aangeven bestaan er verschillende soorten papier. Dit onderzoek zal 

zich voornamelijk richten op telefoonboekpapier en tijdschriftpapier. Figuur 3.3 geeft 

de verschillende structuren van beide soorten weer. Deze figuur laat bij het 

telefoonboekpapier duidelijk de vezelstructuur zien . Het papier is gemaakt van 50 tot 

100% gerecyclede vezels en heeft een matte afwerking. Het tijdschriftpapier heeft 

een pulpstructuur. Het papier is gemaakt van mechanische en chemische pulp, 

kleurstoffen en vulstoffen zoals talk en calcium carbonaat om het papier gladder te 

maken. Het papier heeft een glossy afwerking. Door deze glossy afwerking heeft het 

papier een dichter oppervlak. 

Figuur 3.3 a) Telefoonboekpapier [Sj b) Tüdschriftpapier[5j 

3.8 Hygroscopisch gedrag van boeken en papier 

Papier wordt gemaakt van organische vezel en is daarom een hygroscopisch 

materiaal. Om deze reden kunnen boeken, tijdschriften, kranten, etc. in een ruimte 

zich gedragen als een vochtbuffer. Doordat ze bestaan uit meerdere papierlagen, 

kunnen deze boeken, tijdschriften en kranten naar alle waarschijnlijkheid een grote 

hoeveelheid vocht bufferen. 
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Tussen de papierlagen bevindt zich een luchtlaag waardoor het papieroppervlakte 

vergroot wordt. Door deze luchtlagen tussen de papierlagen wordt de buffercapaciteit 

vergroot. 

Tot op heden is er nog niet veel onderzoek gedaan naar welk oppervlakte van een 

boek of een tijdschrift toegankelijk is voor het bufferen van vocht, wanneer deze 

worden blootgesteld aan variërende relatieve vochtigheden binnenshuis. Voor boeken 

met een harde kaft geldt dat alleen de voor-, boven-, en onderkant toegankelijk zijn 

voor het vocht. Er zijn in het verleden onderzoeken gedaan om het vochttransport in 

bouwmaterialen te kunnen bepalen. Er is echter vraag naar nauwkeurige 

vochttransport gegevens van verschillende papiersoorten. 

In evenwicht, is het vochtgehalte in papier afhankelijk van de relatieve vochtigheid 

en de temperatuur van de omgeving. Het vochtgehalte is ook afhankelijk van de 

historie van het vochtgehalte. De samenstelling van de pulp heeft invloed op het 

hygroscopisch gedrag van het papier. De chemische reactie tussen de 

watermoleculen en de vezels beïnvloeden het vochtgehalte. Wanneer water is 

verwijderd tijdens het drogen van het papier, verandert de structuur van de 

vezelwand. Deze veranderingen kunnen onomkeerbaar zijn, afhankelijk van het soort 

pulp. 

Het vochtgehalte in papier is de verhouding tussen het geabsorbeerde water en het 

gewicht van de droge massa. In een evenwichtstoestand is het vochtgehalte 

afhankelijk van de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de omgeving. Het 

verhogen van de temperatuur of het verlagen van de relatieve vochtigheid leidt tot 

een afname van het vochtgehalte. Onder normale omstandigheden ligt het 

vochtgehalte in papier tussen 2 en 12%. Bij een constante relatieve vochtigheid is 

het vochtgehalte weinig gevoelig voor de temperatuur. Bij een hoge relatieve 

vochtigheid, is een temperatuur verandering van + of - 10°C nodig om een 

significante wijziging in het vochtgehalte te veroorzaken. 

Het hygroscopisch gedrag van papier wordt bepaald door het proces waardoor de 

pulp is gemaakt. Mechanische pulp is vaker meer hygroscopisch dan chemische pulp. 

De vezeldeeitjes in de mechanische pulp spelen hierin een grote rol. In chemische 

pulp is de hoeveelheid cellulose en hemicellulose van belang voor de hygroscopiteit 

van het papier. 
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In papiervezels is ongebonden water en gebonden water aanwezig. Ongebonden 

water bevindt zich in de poriën tussen vezels of in het lumen van de vezels. 

Gebonden water bevindt zich in de poriën van de vezelwand of het kan chemisch 

gebonden zijn aan hydrocarboxy zuren in de vezels. Als het vochtgehalte afneemt tot 

onder 20%, dan blijft alleen het water in de vezels achter wat gebonden is aan een 

hydroxylgroep. Wanneer het vochtgehalte tussen 20 en 40% ligt of bij een relatieve 

vochtigheid van >90% bij een temperatuur van 23°C, worden poriën in de 

vezelwand actief. Ongebonden water speelt alleen een rol bij hogere vochtgehaltes. 

3.9 Vochteigenschappen van papier 

De functie welke w( fjJ) beschrijft wordt de sorptie isotherm genoemd. De 

mogelijkheid van een materiaal om vocht met zijn omgeving uit te wisselen, wanneer 

het vochtgehalte aan het oppervlak verandert, wordt als volgt beschreven: 

b=~ 
m V~ 

bm = damppenetratiegetal (kg/(m 2 .Pa.s'h)) 

(10) 

In de literatuur zijn veel meetresultaten van de sorptie curven van papier te vinden. 

Ook zijn in de literatuur gegevens te vinden van de eigenschappen van verschillende 

papiersoorten. De adsorptie isothermen kunnen worden beschreven aan de hand van 

een curve volgens het van Genuchten type: 

l-n 

(11) 

Met hierin w het vochtgehalte in kg/m 3 , (/J de relatieve vochtigheid, Wsat het 

maximale vochtgehalte bij (/J= 1, a en n zijn parameters. 

De parameters zijn vermeld in tabel 3.2. 

Dit zijn de parameters zoals bepaald in het onderzoek van H. Derluyn [13] 

Tabel 3 2' Parameters . , 
Materiaal a n 

I Telefoonboekpapier -85 1,54 
I Tijdschriftpapier -69 1,51 

De vochtcapaciteit is de afgeleide van het vochtgehalte tot de relatieve vochtigheid: 

(12) 
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Een andere belangrijke vochteigenschap is het diffusieweerstandsgetal 1-1 [-]. Dit 

getal geeft weer hoeveel maal kleiner de waterdampgeleidingscoëfficiënt ö [sJ van 

een materiaal is dan die van lucht. Het diffusieweerstandsgetal kan benaderd worden 

door een functie van de vorm: 

1 
f.1 = b c~ a+ .e (13) 

De parameters a, b en c zijn bepaald in het onderzoek van H. Derluyn [13]. De 

gehanteerde parameters zijn vermeld in tabel 3.3. 

Tabel 3 3' Parameters . , 
Materiaal a b c 
Telefoonboekpapier 0,0092 643.10-5 , 7,14 

Tijdschriftpapier 0,00167 757.10-7 11 , 

Er is al onderzoek gedaan naar de twee verschillende papiersoorten, 

telefoonboekpapier en tijdschriftpapier. De dichtheid van het papier is bepaald door 

het droge gewicht van de papiersoorten te bepalen en de dikte van één vel van het 

soort papier. 

In dit onderzoek (Derluyn [13]) zijn de isotherme sorptiecurven bepaald door de 

boekmonsters in een kleine testcel met een constante temperatuur van 230C en een 

bepaalde zoutoplossing. Door de zoutoplossingen wordt een bepaalde relatieve 

vochtigheid behaald. De boekmonsters zijn vooraf in een oven gedroogd (500C en 

een relatieve vochtigheid van 3%). Door de relatieve vochtigheid langzaam te 

verhogen kan de (primaire) adsorptiecurve bepaald worden. Daarnaast is ook de 

waterdamppermeabiliteit van de twee papiersoorten gemeten. De boekmonsters die 

hiervoor zijn gebruikt bestaan uit dicht op elkaar gedrukte papierblaadjes om zo 

luchtlagen tussen de blaadjes te voorkomen. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat verschillende papiersoorten 

vergelijkbare vochtcapaciteit hebben, maar dat deze soorten verschillen in de 

eigenschap waterdamppermeabiliteit. Uit het onderzoek is gebleken dat papier 

hysteresis laat zien en dat de waterdamppermeabiliteit afhankelijk is van het vocht 

gehalte en niet van de heersende relatieve vochtigheid. Hysteresis leidt tot twee 

tegenovergestelde effecten, het materiaal wordt meer dampopen, maar heeft een 

lagere vocht capaciteit. Dit betekent dat het damppenetratiegetal niet veel 

verandert. 
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Experimenten met boeken laten zien dat de iuchtlagen tussen de papierblaadjes een 

belangrijke rol spelen bij het vochttransport. Door de luchtlagen tussen het papier 

wordt de effectieve damppermeabiliteit verhoogd. De totale opname van vocht wordt 

echter verlaagd door een vermindering van het papiervolume bij lage papierfracties. 

Uit experimenten is gebleken dat ondanks de verschillen in waterdamppermeabiliteit 

tussen de papiersoorten, de buffercapaciteit voor vocht ongeveer gelijk blijft, door de 

aanwezigheid van de luchtlagen tussen het papier. Ook is aangetoond dat het 

tweedimensionale vochttransport in een boek gezien kan worden als een MuIti

gelaagd lucht-papier systeem en gemodelleerd kan worden als een ééndimensionaal 

parallel transportsysteem met een vochtcapaciteit gelijk aan de vochtcapaciteit van 

de papierlagen. [5] 
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Figure 3.4;Moisture transport paths in a book [5] 

De waterdamppermeabiliteit van de twee papiersoorten is in een eerder onderzoek 

[13] bepaald aan de hand van de dry/wet cup test. De waterdampdoorlatendheid 

(kg/(m 2sPa» wordt gegeven door: 

w= G 
A"~pv 

(14) 

Met hierin A = het blootgestelde oppervlak (m 2 ) en fJpv = de verandering in 

dampdruk tijdens de meting (Pa) en G = de helling van het lineaire gedeelte van de 

toe/afname van het gewicht in relatie tot de tijd, welke uit experimenten volgt. 
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De waterdamp permeabiliteit ö (s) wordt gevonden door W te vermenigvuldigen met 

de dikte van het monster: 

8=W·d ( 15) 

Het dampdiffusieweerstandsgetal IJ (-) wordt gedefinieerd door de volgende formule: 

8 
J1 = ; met ö, = het dampdiffusieweerstandsgetal van lucht (16) 

ÖI kan als volgt bepaald worden: 

231.10-5 
. P ( T )1.81 

8, = ' 0 - (shirmer,1938) 
Ry·T· p 273 

(17) 

T = Temperatuur (K) 

Rv = Gasconstante van waterdamp (gelijk aan 462 JjkgK) 

P = gemiddelde barometrische druk: p = Po + Pv,gem ;Po = 101300 Pa 

Uit de metingen in het eerder genoemde onderzoek blijkt dat het tijdschriftenpapier 

ongeveer vijf keer meer dampdicht is dan het telefoonboekpapier. Dit verschil kan 

verklaard worden door de hogere dichtheid van het tijdschriftpapier, de lagere 

porositeit, het effect van de afwerking van het papier en de samenstelling van het 

papier. 

3.10 De invloed van boeken op de relatieve vochtigheid in een ruimte 

Het bereiken van een stabiel vochtklimaat is niet alleen van belang voor het comfort 

en de gezondheid van de bewoners van het gebouw, maar ook voor de staat van het 

gebouw zelf. Vochtproblemen kunnen immers leiden tot het ontstaan van 

schimmelvorming en kunnen schade aanrichten aan het gebouwen de meubilering. 

Om er voor te zorgen dat een gebouw duurzaam is, is het van belang om aan deze 

vochtproblematiek aandacht te besteden. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ondanks het versch i I in 

waterdampgeleidingscoëfficiënten tussen de twee papier soorten, deze een 

gelijkwaardig vochtbufferingsgedrag vertonen. Ook is in dit onderzoek aangetoond 

dat boeken met een lagere papierfractie een hogere permeabiliteit hebben en dus 

sneller vocht gaan opnemen, maar uiteindelijk een lagere vochtcapaciteit hebben dan 

boeken met een hoge papierfractie. 
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Om te achterhalen welke rol boeken kunnen spelen in het bufferen van vocht in een 

kamer zijn er in het eerder genoemde onderzoek voor twee gevallen simulaties 

uitgevoerd. Enerzijds een vochtproductie die pieken bevat, anderzijds een constante 

vochtproductie in de kamer. Uit deze simulaties blijkt dat boeken zowel bij 

piekvochtproducties als bij constante vochtproducties een merkbare invloed kunnen 

uitoefenen op het binnenklimaat, op voorwaarde dat het bufferend oppervlak groot 

genoeg is. In het afstudeerwerk worden door middel van metingen in een testkamer 

de resultaten van de simulatie geverifieerd. 
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4. ONDERZOEKEN NAAR HYGROSCOPISCH GEDRAG VAN MATERIALEN 

In de literatuur zijn meerdere onderzoeken te vinden waarin het hygroscopische 

gedrag van het materiaal centraal staat. Tijdens de literatuurstudie zijn de resultaten 

van deze onderzoeken gelezen en zijn de conclusies die van belang kunnen zijn voor 

dit onderzoek in deze paragraaf opgenomen. Ook worden er een aantal 

meetopstellingen beschreven die overeenkomen met de meetopstelling die voor het 

afstudeerwerk gebruikt wordt. 

In één van de onderzoeken [14] wordt er naar de hygroscopische eigenschappen van 

hout gekeken. Hysteresis in eikenhout is geanalyseerd met behulp van: 

het empirisch model van Pedersen (1990) 

een nieuw hysteresismodel welke gebaseerd is op het model van Mualem 

(1974) 

Het nieuwe model is gebaseerd op het inktfles-effect en kan voorspellingen doen van 

de curven gebaseerd op de kennis van de hoofd adsorptie en desorptiecurven. 

In dit onderzoek worden twee verschillende modellen voor hysteresis met elkaar 

vergeleken. Er zijn te weinig metingen gedaan om de correctheid van beide modellen 

te kunnen bepalen. 

Hysteresis heeft weinig invloed op de vochtbuffercapaciteit van hout wanneer het als 

een hygroscopisch actief materiaal in een ruimte wordt geplaatst. 

De penetratiediepte in hout is gelimiteerd. Afwerkingen van het hout reduceren de 

toegankelijkheid van het materiaal en dus ook de vochtbuffercapaciteit. 

In een ander onderzoek [15] zijn Mualems en Everett's model gebruikt om het 

complexe wateropname evenwichtsgehalte van papier te kunnen karakteriseren. De 

modellen bleken een goede voorspelling van het evenwichtsvochtgehalte te geven. 

Het model van Mualem bleek makkelijker in het gebruik te zijn omdat alleen data 

nodig is van de twee grensisothermen van het hysteresis verloop. 

Een ander onderzoek [16] had als doel het verduidelijken van de mechanismen 

waardoor papier vocht opneemt in een vochtige omgeving. Tevens zijn de 

fundamentele variabelen van dit massa-, en warmtetransport gemeten. 

Wanneer de vochtigheid rond een papiervel toeneemt neemt het papiervel vocht op 

en neemt de temperatuur toe. De snelheid waarmee vocht opgenomen wordt is 
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afhankelijk van de grootte van 3 massa transportweerstanden. In dit onderzoek is 

rekening gehouden met deze drie weerstanden en een relatie is gelegd met 

fundamenteel massatransport en geometrische parameters. Ook is het thermisch 

gedrag verklaard door het warmte transportmodel te linken aan het massa 

transportmodel. 

In het onderzoek van Goossens [17] worden de vochteigenschappen van geverfd en 

ongeverfd gips bepaald. Verf en gips kunnen met betrekking tot vocht 

gekarakteriseerd worden door twee materiaaleigenschappen: 

Sorptie isotherm 

Waterdampdiffusiecoëfficiënt of waterdamppermeabiliteit 

Één van de doelstellingen van het onderzoek van Goossens onderzoek is bij te 

dragen aan de ontwikkeling van technieken waarmee de 

vochttransporteigenschappen van verf op een eenvoudige, snelle en goedkope 

manier kunnen worden bepaald. Een andere doelstelling is gebruik te maken van 

deze technieken om een beter inzicht te krijgen in de vochttransporteigenschappen 

van verf, gips en geverfd gips. 

Gupta [18] heeft een wiskundig model gegeven welke het transport van vocht 

beschrijft in een stapel papieren vellen onder steady-state conditities. In het model 

wordt rekening gehouden met de externe massa overdrachtsweerstanden en de 

twee-fasen of parallelle diffusie van vocht in de poriën en vezels van het papier. 

Vocht heeft invloed op papier. Kennis over de invloed van vocht op papier is van 

belang om een meer dimensionaal stabiel product te ontwikkelen. [19] Het 

bovengenoemde onderzoek naar het vochttransport is uitgebeid naar onstabiele 

situaties. In het onderzoek [19] wordt een theoretisch model gepresenteerd welke de 

parallelle diffusie van vocht in de dikte richting van papiervellen beschrijft. De 

papiervellen zijn onderworpen aan oplopende relatieve vochtigheden. Het onderzoek 

laat zien dat het transportproces geconceptualiseerd kan worden als een parallelle 

diffusie van waterdamp in de poriën en van gebonden water in de vezels van het 

papier. De resultaten van het onderzoek kunnen van belang zijn bij het begrijpen 

van de versnelde kwaliteitsafname van papierproducten bij een wisselende relatieve 

vochtigheid, vochttransport in voedingsproducten, hout en bouwmaterialen en het 

drogen van hout en papier. 
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Ramarao [20] heeft een aantal modellen voor vochtdiffusie in papier in het 

hygroscopisch gebied geanalyseerd. In het algemeen kunnen er twee typen van 

diffusie modellen onderscheiden worden. 

1. Er wordt aangenomen dat het papier een homogeen medium is met een 

vochtstroom die evenredig is met de gradiënt in het vochtgehalte. 

2. Het model met een stationaire benadering waarin het papier bekeken wordt 

als een samenstelling van vezels en lege ruimten. 

Vochtdiffusie in papier onder stationaire en niet-stationaire condities is in het 

verleden veel onderzocht. In het begin ging men uit van papier als homogeen 

materiaal en zijn diffusiecoëfficiënten voor vocht voor veel samples bepaald. 

Latere onderzoeken richtten zich op het identificeren van de belangrijkste 

transportmechanismen in het papier en het verduidelijken van de interacties onder 

stabiele en niet-stabiele condities. Vochtdiffusie door papier kan op verschillende 

manieren plaatsvinden. Vochttransport in papier is daardoor complex. 

De toegenomen interesse in de vochtbuffering van materialen in een ruimte en de 

ontwikkeling van berekeningsprogramma's vragen om een beter beeld van het 

fenomeen vochtbuffering. 

Het onderzoek van Svenberg [21] laat zien dat dit niet een nieuw onderwerp is, 

maar dat er eerder al onderzoek naar gedaan is. Het onderzoek laat zien welk soort 

onderzoeken er naar dit onderwerp zijn gedaan. Hierin zijn alleen de onderzoeken 

meegenomen in de periode 1960-2000, uit Zweden en DUitsland, welke nog niet 

eerder in het Engels gepubliceerd zijn. 

De aandacht voor de kwaliteit van de binnenlucht, vochtgerelateerde 

gezondheidsklachten en comfort in gebouwen is de afgelopen jaren alleen maar 

toegenomen. De vocht condities in een ruimte hangen vooral af van de 

vochtproductie, de luchtstromingen tussen de binnen- en buitenomgeving, 

luchtstromingen tussen de ruimte en de omliggende ruimten, de luchttemperatuur 

van de ruimte en de aanwezigheid van koude oppervlakken waar condensatie kan 

plaatsvinden. Bovendien is de mogelijkheid van materialen om waterdamp te 

absorberen en weer af te geven, de zogenaamde bufferwerking van materialen 

belangrijk. Er wordt steeds meer aandacht aan dit fenomeen besteed. Mede ook door 

de ontwikkeling van verschillende simulatieprogramma's en het optimaliseren van de 

ventilatie en verwarmingsinstallaties. [21] 
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Een groot aantal bouwmaterialen en verschillende soorten afwerkingsmaterialen zijn 

getest op vochtbuffering. Veel van deze resultaten zijn nu nog steeds van 

toepassing. Ook kunnen deze experimenten als leidraad dienen voor nieuwe 

experimenten. [21] 

In het onderzoek van Stazi [22] is op basis van fractale meetkunde een wiskundig 

model gegeven om de bestaande link tussen het watergehalte in een poreus 

materiaal en de relatieve vochtigheid van de omgeving bij een bepaalde temperatuur 

uit te drukken. Het laat zien dat de bestaande kennis van de fractale dimensies van 

de poriënruimten in een poreus medium voldoende is om de adsorptie en 

desorptiecurve van het medium uit te werken. 

Naar aanleiding van een nieuwe testmethode om de zogenaamde vochtbufferwaarde 

van bouwmaterialen te bepalen is er onderzoek gedaan naar de mate van 

belangrijkheid van vochtbuffering bij het bepalen van de binnencondities in 

gebouwen.[23] De relatieve vochtigheid in binnenruimten is een belangrijke 

parameter om de indruk van de kwaliteit van de lucht die de gebruikers hebben vast 

te stellen. Ook is het bekend dat de relatieve vochtigheid in een ruimte invloed heeft 

op de werkefficiëntie en de gezondheid van de gebruikers. De relatieve vochtigheid 

binnen is onder andere afhankelijke van de vochtbronnen in het gebouwen het 

buitenklimaat. Materialen met een vochtbuffer kunnen een positief effect hebben op 

de hoge pieken in de relatieve vochtigheid in de ruimte. Er bestaan simpele en meer 

ingewikkelde methoden om het effect van vochtbuffering in een ruimte te bepalen. 

Echter door de complexiteit van de verschillende veranderende warmte en 

vochtovergangen welke in gebouwen voorkomen, kan de situatie het beste 

geanalyseerd worden met een geavanceerd hygrothermisch programma voor het 

gehele gebouw. 

In het onderzoek van Saito [25] is een berekeningsmodel welke simpele parameters 

voor het effect van vochtbuffering gebruikt, geëvalueerd door middel van een 

vergelijking tussen gemeten en voorspelde waarden. Ook laat het onderzoek de 

vochtbalans in een ruimte zien waar een vochtschema gehanteerd wordt, welke 

gebaseerd is op de werkelijke vochtproductie in een woning. De berekeningen laten 

zien dat het ventilatievoud een belangrijke factor is om de relatieve vochtigheid in 

een ruimte te kunnen voorspellen wanneer de condities variabel zijn. 
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Het onderzoek van Künzel et al [27], richt zich op simulaties van de 

binnentemperatuur en relatieve vochtigheid inclusief de hygrothermische interacties 

in het gebouw. Er bestaan verschillende programma's voor het simuleren van de 

warmte en vocht overdrachten in een gebouw. Ook zijn er programma's te vinden 

waarmee energieberekeningen voor gebouwen gemaakt kunnen worden. 

Één van de onderzoeksvragen in dit onderzoek is de vraag of hygroscopische 

materialen kunnen bijdragen aan en verbeteren van het comfort in een gebouw. In 

dit onderzoek zijn metingen gedaan in twee testkamers (50m 3 ). De wanden en het 

plafond van de ruimte zijn afgewerkt met 12 mm pleisterwerk, de vloer is afgedekt 

met vinyl. De ruimten zijn zo luchtdicht mogelijk gemaakt. In één van de twee 

kamers zijn de wanden, vloer en plafond afgedekt met aluminium folie. 

Omdat de testruimte geen vocht kan opnemen door de toepassing van aluminium 

folie, kan deze gebruikt worden om het vochtbuffer effect van onder andere meubels 

te bepalen. De ruimte met pleisterwerk dient als referentieruimte. De temperatuur 

en de relatieve vochtigheid is op verschillende hoogten boven de vloer gemeten. De 

vochtproductie in de ruimte is bepaald aan de hand van het gemiddelde van 4 g/m 3 • 

Omdat de vochtproductie normaal gesproken niet altijd gelijk is, is er in dit 

onderzoek een basis vochtproductie aangehouden van 0,5 g/m 3 met pieken in de 

ochtend (6.00 uur tot 8.00 uur, 8 g/m 3 ) en in de avond (16.00 uur tot 22.00 uur, 4 

g/m 3 ). 

In het onderzoek van Rode et al [28] is een definitie om de vochtbuffer capaciteit 

van bouwmaterialen te kunnen karakteriseren ontwikkeld. Ook is er voor de 

materialen een testmethode ontwikkeld om de vochtbuffercapaciteit van materialen 

te kunnen bepalen. Het onderzoek laat ook een protocol zien op welke manier 

materialen getest zouden moeten worden. Op dit moment zijn daar meerdere 

manieren voor en de fabrikant kan de manier kiezen welke het beste resultaat geeft 

voor zijn materiaal. 

4.1 Vochtbuffer experimenten in klimaatkamers (Holzkirchen)[21] 

Voor deze experimenten zijn twee klimaatkamers gebruikt van 4x4 m 2 • Aan de 

binnenkant op de wanden en plafond is een isolatielaag van 6 cm aangebracht. In 

beide klimaatkamers is een frame geplaatst waarin verschillende bouwmaterialen 

geplaatst kunnen worden. In één van de kamers zijn de wanden en het plafond 

afgedekt met aluminium platen. In de andere kamer is gipsplaat met behang 
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toegepast. In beide kamers heerste een constante temperatuur van 22
0 

C, 

gereguleerd met een convector verwarming. 

De tijdsduur, de vochtproductie en de luchtstromingen waren voor beide kamers 

tijdens het experiment gelijk. De volgende parameters zijn tijdens het experiment 

gewijzigd: 

Duur van de vochtproductie (tussen 1 en 6 uur) 

Grootte van de vochtproductie (tussen 80 en 370 gram/uur) 

Ventilatievoud (tussen 0,1 en 1,1 per uur) 

Om het effect van de bufferwerking te meten is de relatieve vochtigheid in beide 

kamers gemeten. Tegelijkertijd is er een vergelijking gemaakt tussen de toename in 

de relatieve vochtigheid en de hoeveelheid vocht die de ruimte uit geventileerd is. 

Het ventilatievoud in de testruimte is continu gemeten, hiervoor is gebruik gemaakt 

van een tracer gas. 

De meetresultaten laten de invloed van de aanwezigheid van gips met behang zien. 

De relatieve vochtigheid in de kamer zonder bufferend oppervlak steeg een stuk 

sneller en de waarden lagen ook hoger. De relatieve vochtigheid wordt ook beïnvloed 

door het ventilatievoud, een lagere waarde resulteerde in een hogere relatieve 

vochtigheid. 

Doordat het ventilatievoud tijdens het gehele experiment is gemeten, kon 

geanalyseerd worden hoeveel van het geproduceerde vocht een bijdrage heeft 

geleverd aan de verhoging van de relatieve vochtigheid, hoeveel vocht er naar buiten 

is geventileerd en hoeveel vocht geabsorbeerd is door het behang. 

In de kamer met vochtbufferend oppervlak is van de hoeveelheid toegevoegde vocht 

(700 gram) 57% geabsorbeerd door het aanwezige materiaal, 23% heeft de 

toename in de relatieve vochtigheid veroorzaakt en 20% is door ventilatie naar 

buiten verplaatst. In de kamer zonder vochtbuffer is 33% naar buiten geventileerd 

en 67% heeft de verhoging in de relatieve vochtigheid veroorzaakt. 

4.2 Conclusie 

Hysteresis leidt tot twee tegenovergestelde effecten, het materiaal wordt meer 

dampopen, maar heeft een lagere vocht capaciteit. Uit onderzoek blijkt dat papier 

hysteresis vertoond. Experimenten met boeken laten zien dat de luchtlagen tussen 

de papierblaadjes een belangrijke rol spelen bij het vochttransport. Door de 

luchtlagen tussen het papier wordt de effectieve damppermeabiliteit verhoogd. De 
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totale opname van vocht wordt echter verlaagd door een vermindering van het 

papiervolume bij lage papierfracties. 

Er is dus al onderzoek gedaan naar de vochteigenschappen van verschillende 

materialen. Ook zijn er verschillende onderzoeken waarbij gekeken is naar de 

vochtbuffercapaciteit van materialen en het effect op de omgeving. Veel van de 

uitgevoerde experimenten kunnen als leidraad dienen bij vervolg onderzoek. 

Ook zijn er meerdere onderzoeksresultaten te vinden van experimenten met papier. 

Verschillende eigenschappen zijn bepaald van verschillende papiersoorten. Ook zijn 

verschillende modellen onderzocht en hiermee ook verschillende benaderingen voor 

het simuleren van het gedrag van poreuze materialen. 

Uit de literatuurstudie blijkt ook dat er behoefte is aan meer informatie over de 

vochtbuffercapaciteiten van materialen, waaronder papier. 
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Deel B Boekmodel 

5. METINGEN MET BOEKMONSTERS 

Zoals uit de literatuurstudie is gebleken zijn er eerder metingen gedaan om de 

vochteigenschappen van materialen te bepalen. Zo zijn voor onder andere hout en 

gips deze eigenschappen bepaald. In dit onderzoek worden de vochteigenschappen 

van twee papiersoorten behandeld en worden er metingen uitgevoerd om een eerder 

opgezet boekmodel te valideren. 

Hiervoor zijn in totaal vier boekmonsters gebruikt. Twee met telefoonboekpapier en 

twee met tijdschriftpapier. Het verschil tussen de twee boeken is de papierfractie. De 

metingen zijn ook gesimuleerd met behulp van het simulatieprogramma Hamfem. De 

resultaten van de metingen worden in dit hoofdstuk behandeld. Het volgende 

hoofdstuk behandelt de resultaten van de simulaties. 

5.1 Meetopstelling 

Van het type tijdschriftpapier zijn twee 

boekmonsters gemaakt. Één met een hoge 

papierfractie en één met een lage papier 

fractie. Ook voor het telefoonboekpapier 

zijn twee verschillende boekmonsters 

gemaakt. (zie figuur 5.1) 

De papierfracties van de boekmonsters zijn 

als volgt: Figuur 5.1; Boekmonster in meetopstelling 

Telefoonboekpapier: 60% en 90% 

Tijdschriftpapier: 55% en 88% 

Het verschil tussen de twee boekmonsters is de manier van stapelen van de 

blaadjes, waardoor één van de boekmonsters een hoge papierfractie heeft en de 

andere een lagere papierfractie. Bij de boekjes met een hogere papierfractie zijn de 

papierblaadjes dichter op elkaar gedrukt, waardoor er meer blaadjes papier in 

dezelfde breedte zijn geplaatst. 

De metingen zijn eerst stapsgewijs uitgevoerd, daarna is de meting cyclisch 

uitgevoerd. Voor aanvang van de meting zijn de boekmonsters gedroogd in een 
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testcel bij een zoutoplossing zodat er een relatieve vochtigheid van 0% ontstaat. In 

een eerder onderzoek (H. Derluyn) zijn de drooggewichten van de twee 

papiersoorten bepaald door monsters te drogen in een oven (500 e en een relatieve 

vochtigheid van 3%). Het drooggewicht is dus op een andere manier bepaald, dan de 

manier waarop de boekmonsters nu gedroogd zijn. 

Na droging is de relatieve vochtigheid verhoogd tot 54%. Deze relatieve vochtigheid 

is een bepaalde tijd aangehouden totdat de boekmonsters stabiel waren. Daarna is 

de relatieve vochtigheid verhoogd naar 79,5%. Ook nu is er weer gewacht tot de 

boekmonsters stabiel waren. Vervolgens is de relatieve vochtigheid teruggebracht 

naar 54%. Als laatste stap is de relatieve vochtigheid cyclisch gevarieerd tussen 54 

en 79,5%. De grafiek in figuur 5.2 geeft de stapsgewijze veranderingen in de 

relatieve vochtigheid weer. 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Time (days) 

Figuur 5.2; Veranderingen in de relatieve vochtigheid 

5.2 Boekmonster 1 tijdschriftpapier, lage papierfractie 

Het eerste boekmonster bestaat uit tijdschriftpapier van het Belgische tijdschrift 

"Knack". De papierblaadjes zijn los gestapeld, waardoor er een luchtlaag tussen de 

blaadjes ontstaat . De papierfractie van dit boekje is lager dan de papierfractie van 

boekje 2. De papierfractie van dit boekmonster is 55%. De grafiek in figuur 5.3 laat 

de gemeten waarden zien voor het eerste boekmonster. De grafiek laat de gehele 

stapsgewijze meting zien, waarbij begonnen is met een droog boekmonster en een 

relatieve vochtigheid van 0%. Daarna is de relatieve vochtigheid verhoogd naar 
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54%. Na 26 dagen is de relatieve vochtigheid verhoogd naar 79.5%. Na 44 dagen is 

de relatieve vochtigheid verlaagd naar 54% . De grafiek laat zien dat op het moment 

dat de relatieve vochtigheid verlaagd werd, er nog geen stabiele situatie was 

ontstaan en dat het gewicht van het boekrnonster nog iets aan het toenemen is. In 

de grafiek is aan het einde een kleine piek te zien, deze is ontstaan door een 

stroomstoring, waardoor zowel de temperatuur als de relatieve vochtigheid in die 

periode lager waren dan de ingestelde waarden van 54% en 230C. In bijlage I zijn de 

grafieken voor elke stap afzonderlijk te zien. Aansluitend aan bovenstaande 

metingen is de meting ook cyclisch uitgevoerd. 

5.3 Boekmonster 2 tijdschriftpapier, hoge papierfractie 

Voor het tweede boekje zijn dezelfde metingen gedaan als voor boekje 1. De grafiek 

in figuur 5.4 laat de gemeten waarden zien voor het tweede boekrnonster. Ook hier 

is weer te zien dat bij de verlaging van 79.5% relatieve vochtigheid naar 54% 

relatieve vochtigheid, het gewicht van het boekje nog aan het toenemen is. In dit 

geval is de toename nog sterker dan bij boekje 1. Ook is het gewicht aan het eind 

van de meting nog niet helemaal afgenomen tot het gewicht wat het boekje had bij 

de eerste keer dat er een relatieve vochtigheid heerste van 54%. 

De grafiek in figuur 5.4 laat ook zien hoeveel dagen het duurt voordat een stabiele 

situatie is bereikt. 

5.3.1 Vergelijking boekmonster 1 & 2 

Boekrnonster 1 en 2 zijn van hetzelfde soort papier gemaakt. Het verschil tussen de 

twee boekmonsters is de papierfractie. Boekrnonster 2 heeft een hogere papierfractie 

en bestaat dus uit meer papierblaadjes dan boekrnonster 1. De grafieken laten 

duidelijk zien dat het boekrnonster met een hoge papierfractie een hogere opname 

van vocht heeft. De hoeveelheid vocht die door dit boekrnonster wordt opgenomen is 

dus hoger dan bij boekrnonster 1. 

Ook is te zien dat bij de verhoging van de relatieve vochtigheid van 54% naar 79,5% 

het bij het tweede boekrnonster langer duurt voordat een stabiele situatie is bereikt 

dan bij boekrnonster 1 met een lage papierfractie. 
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Boek 1; MP, lage papierfractie (55%) 
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Figuur 5.3; Boek 1 meetresultaten 

Boek 2; MP, hoge papierfractie (88%) 
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Figuur 5.4; Boek 2 meetresultaten 
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5.4 Boekmonster 3 telefoonboekpapier, hoge papierfractie 

Het derde boekmonster bestaat uit telefoonboekpapier met een hoge papierfractie. 

Nadat de metingen met de eerste twee boekmonsters afgerond waren, zijn de 

metingen met boekmonster 3 en 4 gestart. Door een andere papiersoort zullen de 

resultaten verschillen van de hierboven behandelde resultaten. 

De grafiek in figuur 5.5 laat de gemeten waarden zien voor het derde boekmonster. 

Ook deze grafiek laat zien dat er een stabiele situatie is bereikt bij het eerste deel 

van de meting. Bij het tweede deel van de meting, waar de vochtigheid verhoogd 

wordt naar 79.5%, is nog een lichte stijging van het vochtgehalte te zien. 

Uit de grafiek in figuur 5.5 is af te leiden dat het vochtgehalte nog steeds afneemt op 

het moment dat de meting is gestopt. Ook deze meting is eerder gestopt dan dat er 

een stabiele situatie is ontstaan. Het vochtgehalte bij 45 dagen is dus nog niet het 

laagste vochtgehalte wat het boekmonster zou moeten hebben bij een relatieve 

vochtigheid van 54%. Bij het einde van het eerste deel van de meting is het 

vochtgehalte in het boekmonster 51,95 kgfm 3 • Bij het einde van het laatste deel van 

de meting is dit vochtgehalte 62,18 5 kgfm 3 • 

5.5 Boekmonster 4 telefoonboekpapier, lage papierfractie 

Het vierde en laatste boekmonster bestaat eveneens uit telefoonboekpapier en heeft 

een lage papierfractie. De grafiek in figuur 5.6 laat de gemeten waarden zien voor 

het vierde boekmonster. 

Aan de grafiek van boekmonster 4 is te zien dat de metingen zijn gestopt bij een 

nagenoeg stabiele situatie. Voor deze papiersoort met een lage papierfractie is dus 

minder tijd nodig om een stabiele situatie te verkrijgen bij deze relatieve 

I uchtvochtig heden. 

5.5.1 Vergelijking boekmonster 3 & 4 

In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen het derde en vierde 

boekmonster. De boekmonsters bestaan uit hetzelfde soort papier, maar hebben 

beide een andere papierfractie. De grafieken in figuur 5.5 en 5.6 laten enkele 

verschillen zien. Ook hier is te zien dat net als bij het tijdschriftpapier het bij het 

boekmonster met en hoge papierfractie langer duurt om een stabiele situatie te 

bereiken bij deze relatieve vochtigheden. Verder is te zien dat het vochtgehalte bij 

het boekmonster met een hoge papierfractie hoger is dan het vochtgehalte van het 

boekmonster met een lage papierfractie. 
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Figuur 5.5; Boek 3 meetresultaten 
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Boek 4; TB, lage papierfractie (60%) 
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Figuur 5.6; Boek 4 meetresultaten 

5.6 Vergelijking tussen de vier boekmonsters 

In deze paragraaf worden de meetresultaten van de vier verschillende boekmonsters 

in één grafiek gepresenteerd. Op deze manier kunnen de meetresultaten van de 
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boekmonsters met elkaar vergeleken worden. De grafiek in figuur 5.7 geeft deze 

vergelijking weer. De resultaten van het tijdschriftpapier worden weergegeven met 

een zwarte lijn, de resultaten van het telefoonboek papier zijn weergegeven met een 

rode lijn. 

Uit de grafiek is af te lezen dat het vochtgehalte van het telefoonboekpapier hoger is 

dan het vochtgehalte van het tijdschriftpapier. Verder is te zien dat de vochtopname 

van beide papiersoorten gelijkwaardig aan elkaar is. 

De grafieken in figuur 5.8 en 5.9 laten zien dat de opname van vocht voor beide 

papiersoorten gelijkwaardig verloopt. In de grafiek is dit weergegeven voor de 

vochtopname bij een relatieve vochtigheid van 54% naar 79.5%. De lijnen verlopen 

gelijkwaardig aan elkaar alleen de boekmonsters met tijdschriftpapier nemen minder 

vocht op dan de boekmonsters met telefoonboekpapier. 
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Figuur 5.7; Vergelijking boekmonster 1,2,3 en 4 
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6. SIMULATIES VAN DE BOEKMONSTERS 

De metingen met de boekjes zijn ook gesimuleerd met het computerprogramma 

HamFem. In deze paragraaf worden de resultaten van de simulaties vergeleken met 

de meetresultaten. In het simulatie programma is het verloop van de meting met de 

verschillende stappen gesimuleerd. Hierbij is het eerste deel van de meting niet 

meegenomen. De resultaten in deze paragraaf laten de meting zien vanaf de tweede 

stap waarbij de relatieve vochtigheid verhoogd wordt van 54% naar 79.5%. Het 

eerste deel is niet meegenomen omdat deze stap nog geen goede overeenkomsten 

geeft. Dit heeft te maken met het bepalen van het drooggewicht van de twee 

papiersoorten. Dit is op een andere manier gedaan als het drogen van de 

boekmonsters. Het drooggewicht van de twee papiersoorten zal dus eerst opnieuw 

bepaald moeten worden (bij een relatieve vochtigheid van 0%) en in het 

simulatieprogramma aangepast worden, voordat de eerste stap gesimuleerd kan 

worden. 

6.1 Theorie 

Om de vochtbuffering door de voorkant van een boek te modelleren is een 

tweedimensionale analyse nodig, rekening houdend met het transport in de 

bladzijden en in de tussenliggende luchtlagen. 

Door het transport in de bladzijden en de luchtlagen te homogeniseren, door een 

effectieve vochtcapaciteit en permeabiliteit te definiëren, kan de buffering van vocht 

in de voorkant van een boek beschreven worden met een simpeler ééndimensionaal 

model. 

Isotherm waterdamptransport kan als volgt omschreven worden: 

aw = V(8V ) at Pv 

Met hierin: 

w= vochtgehalte ( kgjm 3 ) 

t = tijd (s) 

0= waterdamppermeabiliteit (s) 

Pv= waterdampdruk (Pa) 

Verdere afleiding van bovengenoemde vergelijking geeft: 
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Met hierin : 

ç = vochtcapaciteit ( kgjm 3 ) 

r/J = Relatieve vochtigheid (-) 

~ = waterdamppermeabiliteit van droge lucht (s) 

J1 = waterdamp weerstand factor (-) 

Psat = verzadigingsdampspanning 

Het vochtgehalte van een vel papier wordt gedefinieerd als: 

w p = PI '/fo . SI (20) 

Waarin PI de dichtheid van de vloeistof is (kgjm 3 ) en (jlo de open porositeit van het 

papier is (m 3jm 3). Het niveau van verzadiging SI wordt gedefinieerd als: 

S - /fl 
1-

/fo 
(21) 

(jll = de met vloeibaar water gevulde open poriën (m 3jm 3). Het vochtgehalte van een 

boek Wb (kgjm 3 ) kan als volgt beschreven worden: 

(jlp = papierfractie (22) 

De effectieve vochtcapaciteit van een boek ;b (kgjm 3 ) wordt dan gegeven door: 

(23) 

De effectieve waterdamppermeabiliteit van een boek wordt gedefinieerd als: 

Jb = m della Jp (24) 

Waarin mdelta (-) een correctie factor is voor de permeabiliteit. Deze correctiefactor is 

in het onderzoek van Derluyn [13] bepaald. 

Bij een stijgende relatieve vochtigheid zal de eerste vochttoestand ontstaan, waarbij 

een laag vocht ontstaat met een dikte van één molecuul. Bij een voldoende hoge 

relatieve vochtigheid worden meerdere molecuullagen geabsorbeerd. Vervolgens 

wordt een vloeibare laag gevormd welke in dikte toeneemt. Dit proces wordt 

beschreven door de functie mf(<P). Zie figuur 6.1. [29] 

Bij de kritieke relatieve vochtigheid (<Pa) is het sorptie oppervlak volledig gevuld door 

capillaire condensatie, wat resulteert in een sprong in het vochtgehalte. Wanneer de 

relatieve vochtigheid afneemt zal het vochtgehalte weer met een sprong afnemen. 

Deze tweede sprong in het vochtgehalte is niet gelijk aan de sprong in het 
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vochtgehalte bij een stijgende relatieve vochtigheid, wat leidt tot een hysteresiseffect 

als gevolg van het verschil in dikte van de vochtlaag bij adsorptie en desorptie. 

Wffm7. 
-- ---------------,- - ....... -1'-"1 .................. 

I 

~ 
I 

lil f(tftJ -- ---------------~--------
lil f(tft

d
) -- -------------- ; --

Figuur 6.1; Karakteristiek gedrag van een sorptie oppervlak met 

hysteresis [29] 

Een poreus materiaal bestaat uit verschillende sorptie oppervlakten. De 

veranderingen in het vochtgehalte in een poreus materiaal zijn het resultaat van het 

gedrag van een verzameling van onafhankelijke sorptie oppervlakten. 

6.1.1 Modeleren in Hamfem 

Het waterdamptransport in een boek is opgelost door Hamfem (Janssen et al, 2005), 

een eindig element model voor de simulatie van warmte, lucht en vochttransport in 

poreuze materialen. Om het damptransport te berekenen moeten de 

materiaalparameters welke de sorptiecurve beschrijven (vochtcapaciteit en 

damppermeabiliteit) bekend zijn. Naast een analytische benadering, kunnen de 

adsorptie en desorptiecurven ook beschreven worden aan de hand van een 

hysteresis model gebaseerd op het model van Mualem. Dit model maakt gebruik van 

het inktfles concept. 

Hamfem gebruikt de volgende functie voor het bepalen van de sorptiecurve: 

l-n 

w= wsal ' (1 + (a'.pJn )-;:;-

Met hierin Pc (capillaire druk (pa))= In(4))' PI' Rv . T 

cp = Relatieve vochtigheid (-) 

PI = Dichtheid van water (1000 kgjm 3 ) 

T = Temperatuur in Kelvin 

Rv = Gasconstante van waterdamp (462 JjkgK) 
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De parameter a' kan als volgt berekend worden: 

a 
a'=---

p·R·T 
(26) 

Boeken kunnen beschreven worden als een systeem van papierlagen met 

luchtlaagjes ertussenin. Het totale volume van het boek is Vtot=Va+Vp (a = lucht en p 

= papier). De papier-, en luchtfracties in het boek 4'p [-i en 4'a [-i worden 

gedefinieerd als: 

V 
If/ =-p 

P V/Ol 

(27) 

De droge dichtheid van het boek Pb [kg/m 3 ] (b = boek) wordt beschreven als: 

(28) 

Met Pp de droge dichtheid van het papier [kg/m 3 ] en Pa de dichtheid van lucht 

[kg/m 3 ]. Voor de dikte van een blad papier tp [m] en van een luchtlaag ta [m] wordt 

een constante waarde aangenomen. Wanneer wordt aangenomen dat het aantal 

papiertagen en luchtlagen gelijk is in het boek, wordt de papierfractie gegeven door: 

lp 
If/ = 4'p = Papierfractie 

p t + I 
p I 

(29) 

Voor het bepalen van de papierfractie is gebruik gemaakt van de dikte van de 

papierblaadjes. Deze dikte is bepaald in het onderzoek van H. Derluyn [13]. De dikte 

van de twee papiersoorten is herleid uit de metingen met een noniusmeter en vanuit 

de opnames gemaakt met een scanning electron microscope. 

Tob /61 G a e eqevens b k t oe mans ers 

Papiersoort Dikte boekrnonster Aantal blaadjes Dikte 1 blaadje Papierfractie 
Cmm) Cum) 

Telefoonboek 40 650 54 0,88 Hoqe papierfractie 
Telefoonboek 41 400 54 0,53 Laqe papierfractie 
Tijdschrift 38 560 60 0,96 Hoqe papierfractie 
Tijdschrift 40 350 60 0,57 Lage jlapierfractie 
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De materiaaleigenschappen voor papier zijn: 

* Sorptiecurve wp (<0) (kgjm 3 ) -7 Vergelijking 11 

* Vochtcapaciteit çp (kgjm 3 ) -7 Vergelijking 12 

* Waterdamppermeabiliteit Ó (s) -7 Ó = ó(w) 

De materiaaleigenschappen voor lucht zijn: 

* Sorptiecurve Wa (<0) (kgjm 3 ) -7 Wo = Pso, (r)._f/J_ 
R-T v 

* Vochtcapaciteit Ça (kgjm 3 ) 

* Waterdamppermeabiliteit Ó, (s) -7 constante, als T=constant 

(30) 

Om het gedrag van een papiervel met een luchtlaag te modelleren, is een 

representatief elementair volume gekozen. Dit volume is gedefinieerd als een halve 

laag papier en een halve laag lucht. De grenscondities aan de voorkant van een boek 

worden beschreven volgens vergelijking 31. Aan de andere zijden van het 

representatieve elementaire volume wordt verondersteld geen stroming aanwezig te 

zijn. 

Het adsorptieproces bestaat uit een stapsgewijze verandering in de relatieve 

vochtigheid van 0% naar 54% en van 54% naar 79.5%. De temperatuur blijft 

constant op 23°C. De hygroscopische curve voor papier wordt beschreven door de 

formule 11. 

6.2 Simulatie met Hamfem Boek 1 tijdschriftpapier, lage papierfractie 

In deze paragraaf worden de meetresultaten van het eerste boekje (tijdschriftpapier 

en lage papierfractie) vergeleken met de simulatieresultaten. Figuur 6.2 laat de 

vergelijking zien tussen de meetresultaten en de simulatieresultaten. In tabel 6.2 

zijn de waarden voor de papierfractie en de waterdampovergangscoëfficiënt voor de 

meting en de simulatie weergegeven. De papierfractie komt overeen met de 

resultaten van de meting, voor de waterdampovergangscoëfficiënt is een lagere 

waarde gehanteerd. In paragraaf 6.6 wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op 

deze parameters om na te gaan hoe groot de invloed van deze parameters is op de 

resultaten van de simulatie. Uit de grafiek (figuur 6.2) blijkt dat de meting een 

hogere waarde laat zien dan de simulatie voor het adsorptiegedeelte. Dit kan te 

maken hebben met de manier waarop het drooggewicht van de boekmonsters is 

bepaald. Bij de metingen in het laboratorium op vloer 2 van het Vertigo gebouw van 

de Technische Universiteit Eindhoven, zijn de boekmonsters gedroogd met behulp 
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van een zoutoplossing waardoor de relatieve vochtigheid rondom de boekmonsters 

0% is. Na enige tijd zijn de boekjes gedroogd, en hebben ze hun drooggewicht 

bereikt. De gegevens voor het drooggewicht welke gehanteerd worden in het 

simulatieprogramma zijn bepaald door papiermonsters te drogen in een oven, 

waarbij een relatieve vochtigheid heerste van 3%. Door deze twee verschillende 

methoden van het bereiken van het drooggewicht kan een verschil in resultaten zijn 

ontstaan. Een aanbeveling is dan ook om het drooggewicht van de papiersoorten te 

bepalen van papiermonsters bij een relatieve vochtigheid van 0%. De 

drooggewichten van de papiersoorten, wanneer gedroogd in een oven bij 50°C en 

een relatieve vochtigheid van 3% zijn als volgt: 

Telefoonboekpapier: 0,0372 kgjm 2 [13] 

Tijdschriftpapier: 0,0545 kgjm 2 [13] 

De waterdampovergangscoëfficiënt is in het onderzoek van Derluyn bepaald. Deze 

waterdampovergangscoëfficiënt (5.10-8
) is gebruikt als uitgangspunt voor de 

simulaties. Voor de bepaling van de waterdampovergangscoëfficiënt zijn 2 monsters 

(capillair verzadigde calcium silicium monsters) in de meetopstelling geplaatst bij een 

relatieve vochtigheid van 54% en 58%. De monsters zijn gedurende zeven dagen 

gedroogd . Hiervoor zijn ze in een glazen stolp geplaatst, met bovenin een ventilator. 

De snelheid van het drogen tijdens de eerste droogperiode is gemeten. Aan de hand 

hiervan is de waterdampovergangscoëfficiënt bepaald met behulp van de volgende 

formule: 

g v = jJ . P sal (8)(1- tPe) 

gv = vochtstroomdichtheid (kgl(m 2 s)) 

f3 = waterdampovergangscoëfficiënt (slm) 

P sat = verzadigingsdampspanning (Pa) 

(/Je = relatieve vochtigheid van de omgeving 

(31) 

In tabel 6.2 wordt een vergelijking tussen de parameters van de simulatie en 

metingen weergegeven. De waterdampovergangscoëfficiënt is in het onderzoek van 

Derluyn [13] experimenteel bepaald. (Zie paragraaf 7.3) Deze 

waterdampovergangscoëfficiënt en de eerder bepaalde papierfractie (tabel 6.1) zijn 

als uitgangspunten voor de simulaties gehanteerd. Nadat er een simulatie met deze 

waarden is uitgevoerd, zijn de waarden zo aangepast dat het beste resultaat is 

verkregen. Omdat deze twee waarden niet zeker zijn (ze kunnen niet precies 
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vastgesteld worden), kunnen deze aangepast worden om een betere overeenkomst 

te verkrijgen. In paragraaf 6.6 wordt nagegaan hoe groot de invloed van deze 

parameters op de resultaten van de simulatie is. 

Boek 1; MP, lage papierfractie 
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Figuur 6.2; Boek 1 + simulatie 

Tabel 6.2' Vergelijking Papierfractie (%) Waterdam povergangscoëfficiënt (51 m) 

Meting 53 5.10-8 

Simulatie 55 1.10-8 

6.3 Simulatie met Hamfem Boek 2 tijdschriftpapier, hoge papierfractie 

Net als voor het eerste boekmonster is ook hier een vergelijking gemaakt tussen de 

meetresultaten en de simulatieresultaten. Figuur 6.3 laat deze vergelijking zien. 
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De grafiek laat zien dat het eerste deel van de meting goed overeenkomt met de 

simulatieresultaten. Net als bij het eerste boekmonster liggen de resultaten van het 

desorptie gedeelte van de simulatie hoger dan de resultaten van de meting. In dit 

geval geldt dit ook voor het cyclische gedeelte van de simulatie . In tabel 6.4 zijn de 

parameters weergeven welke gehanteerd zijn voor de simulatie en hoe deze waren 

tijdens de metingen. 

Tabel 6.3 ' Vergelijking Papierfractie (Ofo) Waterdampovergangscoëfficiënt (slm) 

Meting 88 5.10-8 

Simulatie 85 5.10-8 

6.4 Simulatie met Hamfem Boek 3 telefoonboekpapier, hoge papierfractie 

Het derde boek bestaat uit telefoonboekpapier, terwijl boekmonster één en twee uit 

tijdschriftpapier bestaan. Ook van dit boekmonster is dezelfde vergelijking gemaakt 

met de simulatie resultaten. Deze resultaten zijn te zien in figuur 6.4. 
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Boek 3; TB. Hoge papierfractie 
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Figuur 6.4; boek 3 + simulatie 

Het verloop van het eerste deel van de grafiek is bij de resultaten van de simulatie 

anders dan de meetresultaten. Wel komen beide lijnen op hetzelfde punt uit. Dit 

betekent dat op het moment dan de relatieve vochtigheid verlaagd wordt naar 54%, 

het gewicht in de simulatie gelijk is aan het gewicht tijdens de meting. Ook hier 

liggen de simulatie resultaten van het desorptie gedeelte hoger dan de 

meetresultaten. Wel laat het cyclische gedeelte hier een betere overeenkomst zien. 

In tabel 6.4 wordt wederom een vergelijking gegeven tussen de parameters. 

Tabel 6.4' Vergelüking Papierfractie (%) Waterdam povergangscoëfficiënt (si m) 

Meting 88 
Simulatie 90 2.10-5 

6.5 Simulatie met Hamfem Boek 4 telefoonboekpapier, lage papierfractie 

In deze paragraaf worden de meetresultaten van het vierde boekje 

(telefoonboekpapier en lage papierfractie) vergeleken met de simulatieresultaten. 

Figuur 6.5 laat de grafiek zien van de meet- en simulatieresultaten. 
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Boek 4; TB, lage papierfractie 
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Figuur 6.5; boek 4 + simulatie 

Ook hier liggen de lijnen op het punt waar de relatieve vochtigheid verlaagd wordt 

naar 54% op elkaar en geven dus dezelfde waarde op dat punt. Ook in deze grafiek 

is te zien dat simulatieresultaten van het desorptie gedeelte hoger liggen dan de 

meetresultaten. Tabel 6.5 geeft een vergelijking tussen de gehanteerde parameters 

in de simulatie en deze waarden tijdens de metingen. 

Tabel 6.5' VerGelijkinG Papierfractie (%) Waterdampovergangscoëfficiënt (slm) 

Meting 53 
Simulatie 55 5.10-8 

6.6 Gevoeligheidsanalyse 

In de simulatie wordt de papierfractie ingevuld evenals de 

waterdampovergangscoëfficiënt ingevoerd. Voor deze waarden wordt een aanname 

gedaan. In deze paragraaf wordt gekeken wat de invloed van de 

waterdampovergangscoëfficiënt en de papierfractie op de simulatieresultaten is. Dit 

is gedaan voor het eerste boekmonster, tijdschriftpapier en een lage papierfractie. 

De grafieken in figuur 6.6 en 6.7 laten de resultaten hiervan zien. 
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Boek 1; MP, lage papierfractie 
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Figuur 6.6; Aanpassing papierfractie 

De grafiek laat zien dat voor het eerste gedeelte (adsorptie) de papierfractie van 

60% het beste overeenkomt en voor het desorptie gedeelte een papierfractie van 

50%. Het aanpassen van de papierfractie heeft dus een invloed op de 

simulatieresultaten. Bij een hogere papierfractie wordt de vochtopname hoger en 

stijgt dus ook het gewicht van het papier. Het desorptiegedeelte wijkt echter meer af 

bij een hogere papierfractie. 

Naast het aanpassen van de 

waterdampovergangscoëfficiënt aangepast 

papierfractie, 

worden. 

kan 

De 

ook de 

waterdamp-

overgangscoëfficiënt heeft invloed op de kromming van de lijn. Dit is ook te zien in 

figuur 6.7. Bij een hogere waterdampovergangscoëfficiënt, is de kromming kleiner. 
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Boek 1; MP, lage papierfractie 
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Figuur 6.7; Aanpassing waterdampovergangscoëfficiënt 

6.7 Conclusie 

De meetresultaten zijn vergeleken met simulatie resultaten. Bij de simulaties is 

gespeeld met de papierfractie en de waterdampovergangscoëfficiënt. Uit de 

resultaten van boekmonster 1 en 4 kan geconcludeerd worden dat het 

simulatieprogramma het gedrag van het papier niet volledig simuleert. De buiging 

van de curve komt wel goed overeen, maar het gewicht waarop het boekmonster 

eindigt is hoger dan het gewicht uit de simulatie. Voor boekmonster 2 komen de 

resultaten voor het eerste deel goed overeen. Bij boekmonster 3 komt de buiging 

van de grafiek van het eerste deel niet overeen. 

Voor het desorptie gedeelte van alle boekmonsters liggen de resultaten van de 

simulatie hoger dan de resultaten van de meting. Voor de berekening van de 

desorptiecurve in de simulatie is gebruik gemaakt van resultaten uit eerdere 

metingen van de desorptiecurven van de twee papiersoorten. Een aanbeveling is om 

de desorptiecurve van de twee papiersoorten opnieuw te meten. Mogelijk komt het 

desorptie gedeelte van de simulatie na het toepassen van de nieuwe meetresultaten 

beter overeen met de metingen. 
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7. METING DESORPTIECURVE PAPIER 

Het eerste deel van de meting waarbij de relatieve vochtigheid verhoogd wordt van 

0% naar 54% naar 79,5% betreft het adsorptiegedeelte van de meting. Nadat de 

boekjes een evenwicht hebben bereikt bij een relatieve vochtigheid van 79,5% wordt 

de relatieve vochtigheid weer verlaagd naar 54%. Dit betreft het desorptiegedeelte 

van de meting, waarbij het opgenomen vocht weer wordt afgegeven aan de 

omgeving en de boekmonsters dus in gewicht afnemen. 

De desorptiecurven van de twee papiersoorten is opnieuw bepaald. De 

meetopstelling en de resultaten van deze meting worden in dit hoofdstuk 

beschreven. Ook wordt er gekeken naar wat het effect van deze nieuwe waarden is 

op de simulatieresultaten. 

7.1 Meetopstelling 

Om de desorptiecurve van de twee papiersoorten te bepalen, moet het materiaal 

eerst volledig verzadigd worden en van daar uit wordt de relatieve vochtigheid 

stapsgewijs verlaagd. De twee papiersoorten worden in een omgeving geplaatst met 

een relatieve vochtigheid van 97%. De papieren monsters worden in een glazen stolp 

gelegd met onderin een zoutoplossing welke voor een bepaalde relatieve vochtigheid 

zorgt. Bovenin de stolp is een ventilator geplaatst om ervoor te zorgen dat de 

omgevingslucht goed gemengd wordt. Bij elke relatieve vochtigheid is gewacht 

totdat er een evenwichtssituatie is ontstaan. 

Figuur 7.1 a); Meetopstel/ing b) papiermonsters 
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Figuur 7.1 a) laat de meetopstelling zien. Hier is de glazen stolp te zien waarmee de 

metingen zijn uitgevoerd. Onderin de stolp is een zoutoplossing aanwezig welke voor 

een bepaalde relatieve vochtigheid zorgt. Bovenin de stolp is een ventilator geplaatst 

om een goede menging van de lucht in de ruimte te creëren. Figuur 7.1 b) laat de 

gebruikte monsters zien. De monsters bestaan uit vellen papier van 10 x 10 

centimeter welke bij elkaar gehouden worden door een paperclip. Het monster van 

tijdschriftpapier bestaat uit 5 vellen, het monster met telefoonboekpapier uit 10 

vellen. Doordat de papiervellen met een paperclip aan elkaar verbonden zijn, zijn de 

luchtlagen tussen de papiervellen groot en zal er sneller een evenwichtssituatie 

bereikt worden. 

Figuur 7.2; Meetopstelling totaal 

In figuur 7.2 is de meetopstelling in zijn geheel te zien. De foto laat de verschillende 

glazen stolpen met de verschillende zoutoplossingen zien. Het gewicht van de 

boekmonsters wordt één keer per dag gewogen om zo de relatieve vochtigheid en de 

evenwichtssituatie zo min mogelijk te verstoren. Tabel 7.1 laat de gebruikte 

zoutoplossingen met de corresponderende relatieve vochtigheden zien. 

Tabel 7.1' ZoutoDiossinaen 
RV Zoutoplossing 

97% K2S04 

79% NH4CI 
54% Mg(N03h 
33% MqCb 
12% LiCI 

7.2 Meetresultaten 

Het gewicht van de papiervellen is één keer per dag gewogen. Hierbij is nagegaan 

wanneer er een evenwichtssituatie is ontstaan en het gewicht van de papiervellen 
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niet meer toe- of afnam. De grafiek in figuur 7.3 geeft de resultaten voor het 

telefoonboekpapier. De dichtheid van het telefoonboekpapier is 690 kgjm 3 . 
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Figuur 7.3; desorptiecurve 

0.6 0.8 

De gewichten van de papiervellen bij een bepaalde relatieve vochtigheid is in 

onderstaande tabellen (7.2 en 7.3) weergegeven. De resultaten van de meting en de 

bepaling van de desorptiecurve is weergegeven in bijlage 1. De drooggewichten van 

de papiermonsters zijn als volgt: 

Telefoonboekpapier: 22,120 gram (Droge dichtheid 690 kgjm 3 ) 

Tijdschriftpapier: 16,208 gram (Droge dichtheid 840 kgjm 3 ) 

Tabel 7.2' Meetresultaten telefoonboekoaoier Dichtheid 690 kq/m3 
Relatieve vochtigheid (%) Telefoonboekpapier (gram) Vochtgehalte (kg/kg) 

97% 28,073 0,269123 
79% 25,201 0,139286 
54% 24,077 0,088472 
33% 23,455 0,060353 
12% 22 706 0,026492 

Tabel 7.2' Meetresultaten tiidschriftoaoier Dichtheid 840 kq/m3 
Relatieve vochtigheid (%) Telefoonboekpapier (gram) Vochtgehalte (kg/kg) 

97% 19,757 0,218966 
79% 17,728 0,093781 
54% 17,211 0,044052 
33% 16,873 0,041029 
12% 16,482 0,016905 
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7.3 Simulatie met andere desoptiecurve 

Zoals uit de eerste simulatie bleek, komt het gedeelte van de desorptie niet overeen 

met de resultaten van de meting. Om deze reden is de desorptiecurve van de twee 

papiersoorten opnieuw bepaald. Aan de hand van deze resultaten is de 

desorptiecurve in het simulatieprogramma aangepast. Hieruit blijkt dat dit een iets 

beter resultaat geeft, maar dat er nog steeds een afwijking is te zien (figuur 7.3) 

tussen het desorptiegedeelte van de meting en van de simulatie. 

Boek 1; MP, lage papierfractie 
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Figuur 7.3; Resultaten na aanpassing van de desorptiecurve 

De figuur 7.3 laat de resultaten van de meting, de eerste simulatie en de tweede 

simulatie voor het eerste boekmonster zien. 

Na het aanpassen van de desorptiecurve blijkt dat de simulatieresultaten van 

boekmonster één en twee goed overeenkomen met de meting. Voor tijdschriftpapier 

geeft het simulatieprogramma dus een goede voorspelling. Voor de boekmonsters 

met telefoonboekpapier komen de resultaten minder goed overeen. Met name de 

kromming van de curve wijkt af van de meetresultaten. Om deze reden is nagegaan 

of het aanpassen van de waterdampovergangscoëfficiënt een beter resultaat 

oplevert, aangezien dit invloed heeft op de kromming van de curve. Na aanpassing 

blijkt dat dit geen betere resultaten oplevert. Verder onderzoek naar de adsoprtie

en desoprtiecurve van telefoonboekpapier is nodig om na te gaan waarom de 

resultaten niet met elkaar overeenkomen. Een andere aanbeveling is voor beide 

papiersoorten het drooggewicht opnieuw te bepalen. Dit kan ook effect hebben op de 

simulatieresultaten. Ook kan dan het eerste deel van de meting waarbij de relatieve 

vochtigheid verhoogd wordt van 0% naar 54% gesimuleerd worden. 
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Deel C Meting testkamer 

8. METING KLIMAATKAMER VOORBEREIDI NG 

In de klimaatkamer zijn verschillende metingen uitgevoerd om te kunnen bepalen 

wat de invloed van aanwezige boeken in een ruimte is op de relatieve vochtigheid in 

die ruimte. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het nagaan of de boeken de pieken en 

de dalen in de relatieve vochtigheid kunnen reduceren. 

8.1. Meting 1 Test binnenklimaat testruimte 

De eerste meting is gestart om na te gaan hoe lang het klimaat in de kamer stabiel 

blijft na het uitschakelen van de installatie. Het gaat hierbij met name om de 

temperatuur, aangezien er bij de tweede en derde meting een vochtbron in de 

ruimte geplaatst wordt. Bij deze meting wordt de klimaatkamer ingeschakeld en op 

de volgende waarden ingesteld: 

Temperatuur: 23°C 

Relatieve vochtigheid: 70% 

l'Jadat de klimaatkamer de bovengenoemde waarden heeft bereikt, wordt de 

installatie van de klimaatkamer gedurende een lange periode uitgeschakeld. In de 

klimaatkamer wordt gedurende de meting de temperatuur en de relatieve 

vochtigheid elke 10 minuten gemeten. 

8.1.1 Meetopstelling 

Voor de metingen is gebruik gemaakt van een klimaatkamer in het Vertigo gebouw. 

(zie figuur 8.1) De ruimte heeft een afmeting van 2,4 x 2,4 x 2,4 meter. In de 

klimaatkamer is een installatie aanwezig die de temperatuur en de relatieve 

vochtigheid in de ruimte kan regelen. Afhankelijk van de ingestelde waarde wordt 

droge of vochtige lucht in de ruimte geblazen. 

In de ruimte is een sensor aanwezig welke de temperatuur en de relatieve 

vochtigheid in de ruimte meet. (zie figuur 8.2) 
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Figuur 8.1; Klimaatkamer Figuur 8.2; Sensor 

8.1.2 Meetresultaten 

De verkregen meetdata is met behulp van het programma Excel in grafieken 

verwerkt. Figuur 8.3 geeft de grafiek van de meetresultaten weer. De installatie is na 

140 minuten uitgeschakeld. 

75 
24 

70 
(J<;: -

22 

~ --
20 Û 

~ 65 --- ~ 

'Ë ~ 
18 ::J 

::J -I ~ 
Ol 

Ol 

60 a. > 16 E :;::; 
C'iI ~ 4i 

a::: 14 
55 

- Relative Humidity 
12 

- Temperature 

50 I I I I I I 10 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Time (min) 
Figuur8.3; Temperatuur en relatieve vochtigheId In klimaatkamer 

Uit deze grafiek blijkt dat de temperatuur gelijk blijft en dus ook na uitschakeling van 

de installatie blijft de temperatuur in de klimaatkamer 23°C. De relatieve vochtigheid 

in de ruimte neemt wel af van 70% naar 66%. De temperatuur van de omgeving 

varieerde tijdens de meting tussen 21,1 en 22,9°C en de relatieve vochtigheid 

tussen 53 en 60%. Dit kan verklaren waarom de temperatuur nauwelijks wijzigt na 

het uitschakelen van de installatie en de relatieve vochtigheid wel. De grafiek laat 

zien dat de relatieve vochtigheid na het uitschakelen van de installatie eerst sterk 
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afneemt en daarna geleidelijker afneemt. Ook laat de grafiek bij 6 uur zien dat er 

een stijging in de relatieve vochtigheid heeft plaatsgevonden. 

Uit deze meting blijkt dus dat de klimaatkamer niet hermetisch gesloten is en dus 

warmte en vocht uitwisselt met zijn omgeving. Omdat de temperatuur in de 

omgeving ongeveer gelijk is aan de meettemperatuur vormt dit dus voor de 

temperatuur in de klimaatkamer geen groot probleem. Aangezien de relatieve 

vochtigheid tijdens de meting aangepast zal worden door een vochtbron, is de 

installatie van de klimaatkamer alleen van belang om voor elke meting een gelijke 

startpositie te creëren. 

Om toch zo min mogelijk uitwisseling met de omgeving te hebben is het aan te 

raden om door middel van bijvoorbeeld een plastic folie de grond af te dekken en zo 

ook de onderkant van de deur. Vermoedelijk vindt via de aansluiting bij de deur de 

uitwisseling plaats. De deur wordt gesloten door rubbers. Zie figuur 8.5 en 8.6. De 

uitwisseling met de omgeving moet zo klein mogelijk zijn omdat het doel van de 

meting is na te gaan wat het effect van de boeken is op de relatieve vochtigheid en 

dan met name op de pieken in de relatieve vochtigheid. 

Figuur 8.5; Deur klimaatkamer Figuur 8 .6; Aansluiting deur 

Er vindt ook op een andere manier uitwisseling van lucht plaats met de 

buitenomgeving. In het plafond van de klimaatkamer zit namelijk een opening. Zie 

figuur 8.7. 
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Om na te gaan of de opening de oorzaak is van de snelle terugloop van de relatieve 

vochtigheid, is de meting nogmaals uitgevoerd. Bij deze meting is de vloer afgedekt 

met folie en is de opening in het plafond gedicht. 

8.1.3 Meting 1.2 

De meting om na te gaan hoe lang het klimaat in de kamer stabiel blijft is nogmaals 

uitgevoerd. Bij deze tweede meting is de opening in het plafond dichtgemaakt. 

Tevens is er op gelet dat de deur goed is afgesloten. De resultaten van deze tweede 

meting worden hieronder weergegeven. 

Ook deze grafiek 

laat zien dat de 

temperatuur in de 

klimaatkamer 

redelijk gelijk 

blijft na het 

uitschakelen van 

de installatie. De 

relatieve 

vochtigheid 

neemt af na het 

uitschakelen van 
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Figuur 8.8; Temperatuur en relatieve vochtigheid in klimaatkamer 
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de installatie. Ook is er na 400 minuten een toename in de relatieve vochtigheid te 

zien. Dit betekent dat er een vochtbron aanwezig moet zijn. Aangenomen wordt dat 

dit een meetfout is of dat de relatieve vochtigheid in de omgeving verhoogd is. 
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Tijdens de metingen in de klimaatkamer is het dus van belang om de relatieve 

vochtigheid en temperatuur van de omgeving te meten. 

8.2 Conclusie en aanbevelingen 

Uit de bovengenoemde metingen blijkt dat de kamer niet optimaal is voor de meting 

van de invloed van boeken op de relatieve vochtigheid in de ruimte. Om een verschil 

in de relatieve vochtigheid te kunnen meten welke veroorzaakt wordt door de 

aanwezigheid van boeken in de ruimte, moet er een grote hoeveelheid boeken in de 

ruimte geplaatst worden. Indien het ventilatievoud, de temperatuur en relatieve 

vochtigheid van de omgeving gemeten worden kan de ruimte gebruikt worden. Op 

die manier kan bepaald worden hoeveel vocht er de ruimte uit geventileerd wordt. 

Bij de vochtbuffer experimenten in klimaatkamers (Holzkirchen [21.]) is de meting 

ook uitgevoerd met een ventilatievoud. 

Een andere mogelijkheid is om de ruimte zo aan te passen dat de verliezen naar de 

omgeving beperkt worden. Dit betekent dat de kieren gedicht moeten worden en de 

vloer afgedekt dient te worden met een niet-hygroscopisch materiaal. 
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9. METING IN DE TESTRUIMTE ZONDER BOEKEN 

De klimaatkamer is dusdanig aangepast opdat de verliezen naar de omgeving zo 

klein mogelijk zijn. Er is voor deze optie gekozen omdat het niet haalbaar is om een 

grote hoeveelheid boeken (van het hetzelfde papiersoort) in de ruimte te plaatsen. 

Na deze aanpassingen zijn verschillende metingen in de ruimte uitgevoerd. De 

resultaten hiervan worden in dit hoofdstuk besproken. De meting is onderverdeeld in 

twee verschillende metingen. Tijdens de eerste meting worden de luchtsnelheden in 

de ruimte gemeten. De andere meting betreft de meting van de relatieve vochtigheid 

en de temperatuur. 

9.1 Meting 1.1 Meting binnenklimaat testruimte 

Zoals uit de voorbereidingsmetingen is gebleken is de testruimte niet optimaal voor 

de metingen omdat er teveel verlies naar buiten is en het dan onduidelijk is hoeveel 

vocht er naar de omgeving geventileerd wordt. Om deze reden is er voor gekozen 

een aantal aanpassingen in de ruimte te doen. Zo is de betonnen vloer afgedekt met 

een aluminium 

plaat. Onder deze 

plaat is een 

isolatiemateriaal 

aangebracht 

waardoor de kier die 

aan de onderkant Figuur 9.1; Isolatie onder aluminium vloerafwerking 

van de deur aanwezig was verkleind wordt. Ook zijn alle naden met aluminium tape 

extra afgeplakt en zijn overige eventuele openingen op dezelfde manier afgeplakt. 

Figuur 9.2; Betonnen vloer afgedekt Figuur 9.3; Naden afgeplakt 
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De voorgaande meting is nogmaals uitgevoerd om na te gaan of de aanpassingen in 

de ruimte een positieve invloed op de luchtdichtheid van de ruimte hebben. In deze 

paragraaf worden de meetresultaten van deze meting weergegeven. 

Figuur 9.4 laat zien dat na het uitschakelen van de klimaatinstallatie de temperatuur 

iets afneemt en de relatieve vochtigheid toeneemt. De temperatuur neemt af van 

22,7°C naar 21,3°C en de relatieve vochtigheid neemt toe van 55,4% naar 57,9%. 

Om na te gaan of er lekkage heeft plaatsgevonden is de relatieve vochtigheid buiten 

de klimaatkamer gemeten op tijdstip t= 1200 min. Op dat moment was de relatieve 

vochtigheid in het laboratorium 42,3%. De relatieve vochtigheid in de testruimte is 

dus hoger. Dit betekent dat de relatieve vochtigheid in de testruimte niet beïnvloed 

is door de omgevingslucht. De stijging in de relatieve vochtigheid kan verklaard 

worden door de afname in de temperatuur. Door een daling in de temperatuur neemt 

de relatieve vochtigheid toe, indien dit het geval is dan geldt onderstaande formule: 

p v = rp . P sal (8) = constant (32) 

In figuur 9 .5 is de berekening van de dampdruk te zien. Op het moment dat de 

installatie van de kl imaatkamer nog aan staat is de dampdruk constant. Na het 

uitschakelen van de installatie blijft de dampdruk niet constant maar neemt deze af. 

Dit betekent dat er een andere verklaring moet zijn voor de toename in de relatieve 

vochtigheid. Bij nader onderzoek bleek dat de vochtbron in de ruimte al gevuld was 

met water. De aanwezigheid van een vochtbron kan de stijging van de relatieve 

vochtigheid verklaren. 

Op het moment van de meting was de vochtbron al gevuld met water . Ook door de 

aanwezigheid van deze vochtbron kan de toename in de relatieve vochtigheid 

verklaard worden . Door de verdamping van vocht zal de temperatuur in de ruimte 

dalen. 
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Figuur 9.4; Relatieve vochtigheid en temperatuur 
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9.2 Meting 1.2 luchtsnelheden in de testruimte 

Een tweede meting betreft een meting van de luchtsnelheden in de ruimte. In de 

ruimte is een andere ventilator geplaatst, waaromheen een box is gebouwd om op 

deze manier een zo gelijk mogelijke verdeling 

van de luchtsnelheid in de ruimte te creëren. 

De luchtstromingen zoals deze naar alle 

waarschijnlijkheid zullen plaatsvinden in de 

ruimte zijn afgebeeld in figuur 9.6. De reden 

voor het plaatsen van een andere ventilator is 

voor het creëren van een gelijkmatige 

luchtstroming zodat er van deze ruimtes 

( 
- - 11111 

11 11111 

11111 
I I Lb simulaties uitgevoerd kunnen worden met 

CFD. Figuur 9.6; Luchtstromingen in de ruimte 

De eerste meting die gedaan is, is de meting van de luchtsnelheid nabij de uitlaat 

van de ventilatorbox om na te gaan of de ventilatorbox voor een gelijkmatige 

verdeling van de luchtsnelheden zorgt. De meting is uitgevoerd nadat de 

ventilatorbox in de ruimte is geplaatst. Hieruit blijkt dat er nog geen gelijke verdeling 

plaatsvindt en dat de luchtsnelheden aan één zijde hoger zijn dan aan de andere 

zijde. 

Figuur 9.7; Uitlaat van de ventilatorbox 

De resultaten van de meting van de luchtsnelheden is te zien in figuur 9.8, 9.9 en 

9.10. Hieruit blijkt dat op het meetpunt 840, aan de linkerkant van de ventilatorbox 

een hogere luchtsnelheid ontstaat dan in het midden en aan de rechterkant van de 

ventilatorbox. In tabel 9.1 worden de gemiddelde snelheid en de standaarddeviatie 

weergegeven. 
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Tabel 9 1 . gemiddelde luchtsnelheid • I 

840 708 837 
I Gemiddelde 1,923 mis 1,496 mis 1,207 mis 
I Standaarddeviatie 0,306 0269 o 147 
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Figuur 9.8; Luchtsnelheden rechterkant ventilatorbox 
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Figuur 9.9; Luchtsnelheden linkerkant ventilatorbox 
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Figuur 9.10; Luchtsnelheden midden ventilatorbox 
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9.3 Test Meting klimaatkamer 

Door de aanpassingen in de ruimte is het niet meer mogelijk om gebruik te maken 

van de installatie van de klimaatkamer. Wel kan de installatie gebruikt worden om de 

lucht in de ruimte droger te maken voor aanvang van de meting, om een gelijke 

startsituatie te creëren. Door het plaatsen van de nieuwe ventilator wordt de 

temperatuur in de ruimte verhoogd. Dit komt door de warmteproductie van de 

ventilator. Om de temperatuur in de ruimte toch constant te houden is er een koeling 

in de ruimte aangebracht. De koeling is aangesloten op één van de 

temperatuursensoren. Hierdoor gaat de koeling aan zodra de temperatuur in de 

ruimte boven 23°C komt. Op deze manier blijft de temperatuur in de ruimte 

constant. 

--

Mt - /4 ~ 

• 
• M2. • ...... 

M~ • • 
~3 ...... 

• 

Figuur 9.11 ; plaatsen van de sensoren 

Nadat alle aanpassingen in de ruimte zijn gedaan en de sensoren zijn geplaatst is er 

een testmeting uitgevoerd. De sensoren zijn verdeeld over de ruimte geplaatst. In 

figuren 9.11 en 9.12 is de plaatsing van de sensoren te zien. 

De sensoren hebben een letter en een nummer gekregen (Links (L), Rechts (R), 

midden (M) en Boekenrek (Br), er is gebruik gemaakt van 15 sensoren. De sensoren 

zijn alvorens te starten met de metingen gekalibreerd. Voor de relatieve vochtigheid 

geldt dat er rekening gehouden moet worden met een kalibratiefout van + of - 2%. 
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FIguur 9.12; plaatsen van de sensoren 

Figuur 9.13; plaatsen van de sensoren 

De resultaten van de testmeting zijn te zien in figuur 9.14 en figuur 9.15. In de 

ruimte is een vochtbron geplaatst. De vochtbron geeft 5,5 gram vocht af per minuut. 

Door middel van een tijdschakelaar wordt de gewenste hoeveelheid vocht aan de 

ruimte toegevoegd. Doordat de vochtbron in de ventilatorbox geplaatst is, wordt 

aangenomen dat tegen de tijd dat de vochtige lucht de ruimte in geblazen wordt, het 

vocht al verdampt is in de lucht. 
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Voor de vochtproductie wordt uitgegaan van 32 gram per uur. Dit komt overeen met 

in de literatuur [27] gevonden waarden. Doordat er elk uur vocht aan de ruimte 

toegevoegd wordt en er tijdens de eerste meting geen vochtbufferend materiaal 

aanwezig is en de ventilatie naar buiten nihil is, zal de relatieve vochtigheid in de 

ruimte elk uur toenemen. 

Aanvankelijk was gepland de luchtsnelheden in de klimaatkamer te meten om deze 

te vergelijken met de simulaties die zijn uitgevoerd met CFD en om na te gaan of de 

luchtstromingen na het toepassen van de ventilatorbox uniform zijn. De 

snelheidsverdeling in de ruimte is niet gemeten vanwege tijdgebrek. 

- Afname gewicht vocht bron 
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Figuur 9.14; Afname gewicht vochtbron 

Alvorens te starten met de meting is er een testmeting uitgevoerd om na te gaan of 

de meetopstelling is goed functioneert . Op basis van deze resultaten is ervoor 

gekozen de sensoren die een afwijkende relatieve vochtigheid enjof temperatuur 

geven niet mee te nemen in de berekeningen. Voor de relatieve vochtigheid geeft de 

sensor Ms een te hoge waarde en sensor Ml een te lage waarde. Deze sensoren zijn 

in verdere berekeningen niet meegenomen. Voor de temperatuur geven de sensoren 

Ml, M2 en Ms een hogere waarde en sensor Br2 een lagere waarde. 

De resultaten van deze testmeting zijn weergegeven in figuur 9.15 en 9.16. 
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Figuur 9.15; Relatieve vochtigheid in de ruimte 
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Figuur 9.16; Temperatuur in de ruimte 
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De figuren 9.15 en 9.16 geven de gemeten relatieve vochtigheid en temperatuur 

weer tijdens de testmeting. Hieruit blijkt dat de temperatuur in de ruimte redelijk 

constant blijft. De temperatuur blijft constant doordat de ruimte gekoeld wordt door 

een koelmachine en verwarmd wordt door de apparatuur (voornamelijk de 

ventilator). De koelmachine is aangesloten op een schakelaar welke aan gaat zodra 
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de temperatuur hoger wordt dat 23°C en uit staat als de temperatuur lager is. 

Hierdoor blijft de temperatuur in de ruimte redelijk constant. De grafiek laat dit ook 

zien. Wel blijven er schommelingen in de temperatuur voorkomen. Ook is te zien dat 

er drie sensoren (M2, 24°C; M1, 23,6°C; Ms, 23,3°C) een hogere temperatuur 

aangeven. Van de sensoren M1 en M2 was vooraf al bekend dat deze een hogere 

temperatuur aangeven dan de andere sensoren. Dit bleek uit een test met de 

sensoren. De reden waarom sensor Ms een iets hogere temperatuur aangeeft is 

onbekend. De laagste temperatuur wordt aangegeven door sensor Br2 (22,5°C). 

De grafiek in figuur 9.15 laat zien dat er twee sensoren een afwijkende relatieve 

vochtigheid weergeven (M s, geeft een hogere relatieve vochtigheid en M1 geeft een 

lagere relatieve vochtigheid) . De resultaten van de sensor L3 zijn niet in de grafiek 

opgenomen omdat de sensor geen waarden heeft gemeten voor de relatieve 

vochtigheid. De relatieve vochtigheid in de ruimte neemt toe door de toevoeging van 

vocht in de ruimte. De grafiek laat zien dat de relatieve vochtigheid van 70% ook 

weer afneemt na het toevoegen van vocht in de ruimte. Dit betekent dat er 

condensatie optreedt in de ruimte. De condensatie vindt plaats op koudere 

oppervlakken. Dit betekent dat de condensatie plaatsvindt op de koeling en de 

slangen met koud water, welke naar de koeling toe lopen . Condensatie vindt plaats 

op oppervlakten met een temperatuur lager dan het dauwpunt. Het dauwpunt is de 

temperatuur waarop de lucht afgekoeld moet worden om verzadigd te raken (bij 

gelijke hoeveelheid waterdamp en druk). Bij verdere afkoeling - onder deze 

temperatuur - treedt condensatie op. 

Het dauwpunt wordt afgeleid van de huidige 

luchtvochtigheid. Onderstaande formule berekent 

temperatuur en relatieve 

het dauwpunt met een 

nauwkeurigheid van ±O,4 oe. Deze formule is geldig voor: 

o °C < a < 100°C 

0,01 < Cl> < 1,0 

o °C < ad < 50°C 

Bd = b· y(B,f/J) 
a- y(B,f/J) 

a·B 
y(B,f/J) = - + ln(f/J) 

b+B 

(33) 

(34) 
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Waarin: 

e = temperatuur in graden Celsius 

ct> = relatieve luchtvochtigheid als een fractie (geen percentage) 

Gd = dauwpuntstemperatuur 

a = 17,27 

b = 237,7 °C 

Voor de temperaturen 22,5°C, 23°C en 23,5°C is het dauwpunt bij verschillende 

relatieve vochtigheden berekend. Het dauwpunt is voor deze drie temperaturen 

bepaald omdat de temperatuur in de meetruimte is afgesteld op 23°C. De resultaten 

hiervan zijn in figuur 9.17 afgebeeld. 
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Figuur 9.17; Dauwpuntsberekening 
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Na het berekenen van het dauwpunt is ook de dampdruk in de ruimte berekend. 

Hiervoor is een gemiddelde van alle sensoren genomen. Bij de berekening van het 

gemiddelde zijn de sensoren die een afwijking gaven CL3, Ms en Md niet 

meegenomen. De zwarte lijn in figuur 9.18 laten de resultaten van deze berekening 

zien. In de figuur is ook een oranje lijn te zien. Deze lijn laat zien hoe de dampdruk 

in de ruimte had moeten toenemen als er geen condensatie in de ruimte optreedt. 
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In figuur 9.18 is de grafiek van de berekening van de dampdruk in de ruimte 

weergegeven. Hiervoor is uitgegaan van een vochtproductie (G) van 6 gram per 

minuut, een initiële dampdruk (Pio ) van 1000 Pa en een ventilatievoud (n) van 0,01 

h- 1 . 

dp. 
-' V . R· T = -G . V(p . - p )R· T + G . V dl v l e p 

(35) 

De relatieve vochtigheid in een ruimte is afhankelijk van het ventilatievoud (Gv), de 

vochtproductie (Gp) en de vocht opname en afname door de aanwezige materialen in 

de ruimte (vochtbuffering). 

Het verloop van de relatieve vochtigheid in een ruimte kan gemodelleerd worden 

door de vochtbalans in de ruimte, inclusief de snelheid van het opnemen en afgeven 

van vocht door de materialen in de ruimte . De vochtbalans in een ruimte kan als 

volgt omschreven worden: 

(36) 
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De oranje lijn in figuur 9.18 laat zien hoe de dampdruk zou moeten stijgen indien het 

ventilatievoud in de ruimte erg laag is (0,01 h- 1 .) bij een constante temperatuur. 

Omdat er weinig geventileerd wordt wordt er in de ruimte na verloop van tijd een 

maximum bereikt. Dit gebeurt als de lucht in de ruimte verzadigd is. Dit is uiteraard 

afhankelijk van de temperatuur van de lucht. Indien er in de ruimte oppervlakten 

aanwezig zijn met een lagere temperatuur dan het dauwpunt dan kan er op die 

oppervlakten condensatie optreden. 

Naar aanleiding van de resultaten van de testmeting is besloten om te beginnen met 

een lagere relatieve vochtigheid en de tijdsduur van de meting aan te passen. Door 

met een lagere relatieve vochtigheid te beginnen, zijn er meer stappen zichtbaar in 

de toename van de relatieve vochtigheid en zal er minder snel condensatie in de 

ruimte optreden. Er is gekozen om de meting te starten bij een relatieve vochtigheid 

van 10% en een temperatuur van 23°C. Deze waarden worden bereikt door het 

gebruik van de installatie van de klimaatkamer zelf. Nadat de bovengenoemde 

waarden zijn bereikt, wordt de installatie van klimaatkamer uitgeschakeld en zal de 

vochtbron aangezet worden. 

9.4 Meting zonder boeken 

Zoals eerder aangegeven is de relatieve vochtigheid 10% en de temperatuur 23°C 

bij aanvang van de meting. Uit de resultaten bleek dat de temperatuur tijdens deze 

meting minder constant was dan tijdens de test meting. Uit nader onderzoek bleek 

dat de pomp van de koelmachine niet goed werkte en daardoor het koude water niet 

goed naar de ruimte kon pompen. De resultaten van deze meting zijn in bijlage II 

weergegeven. De meting zonder boeken is na het repareren van de pomp opnieuw 

uitgevoerd. De resultaten van deze meting zijn weergegeven in figuur 9.20 t/m 9.23. 
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Figuur 9.20; Relatieve vochtigheid in de ruimte meting zonder boeken 
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Figuur 9.21; Temperatuur in de ruimte meting zonder boeken 
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Figuur 9.22; Dampdruk in de ruimte meting zonder boeken 
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Figuur 9.23; Vergelijking dampdruk met berekende dampdruk 
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Figuur 9.20 laat het verloop van de relatieve vochtigheid in de ruimte zien tijdens de 

meting. Tijdens het eerste deel (tot tijdstip 1,5 uur) stond de installatie van de 

klimaatkamer aan. Deze was ingesteld op 23°C en een relatieve vochtigheid van 

Figuur 9.24; Condensatie 

10%. 

Na uitschakeling 

van de installatie is 

de vochtbron en 

de koelmachine 

aangezet. Vanaf dit 

tijdstip wordt er elk 

uur vocht aan de 

ruimte toegevoegd. 

De grafiek laat zien 

dat er na 6,5 uur 

condensatie 

optreedt. Op dit tijdstip is de relatieve vochtigheid in de ruimte ongeveer 80%. De 

temperatuur van het koelwater is 16°C. Omdat er een afstand is van de koelmachine 

naar de klimaatkamer wordt aangenomen dat deze temperatuur nog iets hoger is als 

het water de klimaatkamer in gaat. Wel ligt de temperatuur lager dan het dauwpunt 

(23°C en 80%). Er treedt dus condensatie op. In figuur 9.24 is een foto te zien van 

de slangen waarop onder andere condensatie plaatsvindt. 

In figuur 9.21 is de temperatuur in de ruimte weergegeven. In deze grafiek is 

duidelijk te zien wanneer de installatie van de klimaatkamer uitgeschakeld wordt. De 

temperatuur is na uitschakeling van de installatie minder constant. In figuur 9.25 is 

de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde relatieve vochtigheid in de ruimte te 

zien. Hieruit blijkt dat de temperatuur gemiddeld ongeveer 23°C is. 
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Na deze meting is dezelfde meting uitgevoerd met als enige verschil dat er nu 

hygroscopisch materiaal in de ruimte aanwezig is. De resultaten van deze meting 

worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
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10. METING IN DE TESTRUIMTE MET BOEKEN 

Figuur 10.1; Telefoonboeken 

De tweede meting betreft de meting in de 

klimaatkamer met de aanwezigheid van 

hygroscopisch materiaal. In de ruimte is op één 

rek een aantal telefoonboeken geplaatst. Dit rek 

is op een weegschaal geplaatst zodat tijdens de 

meting het gewicht van de boeken gewogen kan 

worden. Er is gekozen voor telefoonboeken 

omdat dit papier in een eerder stadium 

onderzocht is. Van het telefoonboekpapier zijn 

de eigenschappen door eerdere metingen 

bekend. De temperatuur en de relatieve 

vochtig heid worden rondom de boeken 

gemeten. Er is een sensor geplaatst boven de 

boeken en ook achter de boeken bevindt zich een sensor. 

Deze meting heeft verder dezelfde meetopstelling als de vorige meting. Ook nu zal er 

gestart worden met een relatieve vochtigheid van 11% en een temperatuur van 

23°C. In het volgende hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de twee 

metingen. 

10.1 Meting met boeken 

Aan de meetopstelling van de eerste meting is weinig veranderd. Er zijn boeken 

geplaatst op één van de twee boekenrekken. De telefoonboeken hebben voorafgaand 

aan de meting op een boekenrek in het laboratorium gestaan. De relatieve 

vochtigheid in deze ruimte is niet constant maar ligt in deze tijd van het jaar rond de 

40%. Aangenomen wordt dat de boeken een stabiel gewicht hebben bereikt voordat 

de meting is gestart. De boeken zijn in de meetruimte geplaatst, waar een relatieve 

vochtigheid heerste van 11%. Dit betekent dat het gewicht van de boeken eerst zal 

afnemen. In de ruimte zijn 21 telefoonboeken geplaatst. In figuur 10.2 zijn de 

afmetingen van de boeken weergegeven. De figuur geeft een voor-, en een 

bovenaanzicht weer. Er is gebruik gemaakt van verschillende soorten telefoonboeken 

met verschillende afmetingen in hoogte en dikte. Van de gebruikte telefoonboeken is 

de gemiddelde papierfractie bepaald. Dit is gedaan door het aantal bladzijden te 

vermenigvuldigen met de dikte (54 IJm) en dit te delen door de dikte van het boek in 
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de meetopstelling. De boeken hebben een gemiddelde papierfractie van 84%. Dit 

komt overeen met de hoge papierfractie van het boekmonster waarmee de eerste 

metingen zijn gedaan. Dit boekmonster heeft een papierfractie van 88%. 

Het telefoonboekpapier heeft een dichtheid van 690 kgfm 3 • Aan de hand van de 

dichtheid is een globale schatting gemaakt van het gewicht van de boeken, wanneer 

deze volledig gedroogd zijn. Dit is gedaan door het totaal aantal pagina's te 

vermenigvuldigen met de dikte van 1 pagina. Vervolgens is het aantal m3 berekend 

door dit getal te vermenigvuldigen met de hoogte en diepte van één telefoonboek. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de kaften van de telefoonboeken en zal het 

werkelijke drooggewicht daarom hoger zijn. Uit de globale berekening blijkt dat het 

drooggewicht van de boeken ongeveer 23,5 kg is. Dit betekent dat het vochtgehalte 

in de boeken bij aanvang van de meting 25,196 - 23,5 = 1,7 kg. Omdat de kaften 

van de telefoonboeken niet zijn meegenomen in de berekening zal dit vochtgehalte 

in werkelijkheid lager zijn. 

2 4 (L,-, __ 4L>.5...L10-'------7'/ 

~ I I I II 111 11 1111111 1 1111 ~ 1111 I 111111111111 q 
690 

690 

Figuur 10.2 a); Vooraanzicht boeken b)Bovenaanzicht boeken 

In figuur 10.3 is de grafiek te zien van het gewicht van de telefoonboeken tijdens de 

meting. Deze grafiek laat zien dat het gewicht in het begin eerst afneemt, als de 

relat ieve vochtigheid in de ruimte 11% is. Nadat de relatieve vochtigheid stijgt, 

neemt ook het gewicht van de boeken toe. In paragraaf 10.3 wordt het gewicht van 

de boeken verder behandeld. 
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Figuur 10.3; Gewicht van de telefoonboeken tijdens de meting 

In de figuren 10.4 tjm 10.6 zijn de resultaten te zien van de meting met de 

aanwezigheid van boeken in de ruimte. Ook hier zijn de relatieve vochtigheid, 

temperatuur en dampdruk weergegeven. In het volgende hoofdstuk wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de twee metingen. 

In figuur 10.4 is de relatieve vochtigheid in de ruimte te zien. Ook tijdens deze 

meting treedt er condensatie op in de ruimte. De condensatie treedt ook hier op bij 

een relatieve vochtigheid van 70%. In figuur 10.5 is de temperatuur tijdens de 

meting weergegeven. De temperatuur laat eenzelfde verloop zien als bij de eerste 

meting. Ook hier zijn er twee sensoren die een hogere temperatuur aangeven. Ook 

hier geeft sensor Br2 de laagste temperatuur aan. 

In figuur 10.6 is net als bij de eerste meting de dampdruk tijdens de meting uitgezet 

tegen de tijd. In figuur 10.7 zijn de gemiddelde waarden voor de temperatuur en 

relatieve vochtigheid weergegeven. Ook nu ligt de gemiddelde temperatuur rond de 

23°C. 
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Figuur 10.4: Relatieve vochtigheid in de ruimte meting met boeken 
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Figuur 10.5; Temperatuur in de ruimte meting met boeken 
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Figuur 10.6; Dampdruk in de ruimte 
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Figuur 10.7 a); Gemiddelde temperatuur 

10.2 Gewicht van de telefoonboeken 
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b) Gemiddelde relatieve vochtigheid 

Tijdens de tweede meting is het gewicht van de telefoonboeken gewogen. Dit is 

gedaan door het boekenrek waarop de telefoonboeken staan op een weegschaal te 

plaatsen. Het gewicht van de boeken wordt elke 10 seconden gewogen en per 

minuut gemiddeld . In figuur 10.8 zijn het gewogen gewicht van de boeken en de 

gemiddelde relatieve vochtigheid in een grafiek weergegeven, Vanaf tijdstip 7 uur 

neemt het gewicht van de telefoonboeken nog wel toe, maar de relatieve vochtigheid 
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wordt vanaf dit tijdstip niet hoger dan 85%. In figuur 10.9 is het vochtgehalte van de 

boeken weergegeven. 
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Figuur 10.8; Gewicht van de boeken en de gemiddelde relatieve vochtigheid 
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Figuur 10.9; Toename van het gewicht van de boeken 
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11. VERGELIJKING METING ZONDER EN MET BOEKEN 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de eerste meting (zonder de 

aanwezigheid van hygroscopisch materiaal) met de tweede meting (met 

hygroscopisch materiaal). De vergelijking wordt gemaakt met behulp van het 

programma Excel. De resultaten worden weergegeven in grafieken. 

11.1 Vergelijking gemiddelde temperatuur en relatieve vochtigheid 

Er worden verschillende vergelijkingen gemaakt tussen de eerste en de tweede 

meting. De eerste vergelijking is een vergelijking tussen de gemiddelde temperatuur 

en de gemiddelde relatieve vochtigheid. De resultaten van deze vergelijking zijn 

weergeven in figuur 11.1 en 11.2. Uit de grafiek met de gemiddelde temperatuur in 

de ruimte blijkt dat deze bij meting 1 en 2 ongeveer gelijk aan elkaar is. In tabel 

11.1 is de gemiddelde temperatuur, de standaarddeviatie. En het verschil 

weergegeven. Hieruit blijkt dat het verschil in temperatuur tussen beide metingen 

vrij klein is. 

Tabel 11.1; Gemiddelde temperatuur Meting 1 Meting 2 Verschil 
I Gemiddelde 23 06289 23 05991 000298 
I Standaarddeviatie 0,05242 005022 000220 
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Figuur 11.1; Gemiddelde temperatuur meting 1 & 2 
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In figuur 11.2 is de gemiddelde relatieve vochtigheid in de ruimte te zien voor beide 

metingen. Hieruit blijkt dat de relatieve vochtigheid tijdens de tweede meting (met 

de aanwezigheid van hygroscopisch materiaal) lager is dan tijdens de eerste meting 

(zonder hygroscopisch materiaal). 

In tabel 11.2 zijn de gemiddelde relatieve vochtigheid, de standaarddeviatie en het 

verschil tussen meting 1 en 2 weergegeven. Hieruit blijkt dat de relatieve vochtigheid 

bij de aanwezigheid van boeken lager is dan bij de afwezigheid van hygroscopisch 

materiaal. 

Tabel 11.2; Gemiddelde relatieve vochtigheid Meting 1 Meting 2 Verschil 
I Gemiddelde 7088509 61,99557 8,88952 
I Standaarddeviatie 16 57426 1700863 0,434364 
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Figuur 11.2; Gemiddelde relatieve vochtigheid meting 1 & 2 

In figuur 11.3 is de gemiddelde dampdruk in de ruimte te zien voor beide metingen. 

Ook is hierin de berekening weergeven van de stijging van de dampdruk indien er 

geen hygroscopisch materiaal aanwezig is. Hieruit blijkt dat het effect van de boeken 

op het vochtgehalte in de ruimte pas na twee uur echt zichtbaar wordt. Vanaf twee 

uur wordt het verschil tussen de twee metingen groter. 
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Naast een vergelijking tussen de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde 

relatieve vochtigheid is er ook een vergelijking gemaakt tussen de verschillende 

sensoren. Een aantal van deze sensoren wordt in deze paragraaf behandeld, de 

overige resultaten zijn weergegeven in bijlage lIl. Tijdens de eerste meting zijn er 2 

sensoren geweest (L1 en L2) welke waarschijnlijk niet goed aangesloten waren, 

waardoor er van deze twee sensoren geen resultaten zijn voor meting 1. Een andere 

sensor (Br2) heeft voor beide metingen geen resultaat gegeven voor de relatieve 

vochtigheid. Om deze reden ontbreken de resultaten van deze sensoren in de 

vergelijkingen. 

In de figuren 11.4, 11.5 en 11.6 zijn de resultaten weergegeven van drie sensoren 

(Br4, R2 en Br3)' Sensor Br4 is boven de boeken geplaatst, sensor R2 meet midden in 

de ruimte en sensor Br3 is achter de telefoonboeken geplaatst. Uit deze grafieken 

blijkt dat het verschil in de relatieve vochtigheid in de buurt van de telefoonboeken 

(sensor Br4 en Br3) groter is dan het verschil in relatieve vochtigheid in de ruimte. Dit 

geldt ook voor de overige sensoren in de ruimte (zie bijlage lIl) 

In figuur 11.7 zijn de relatieve vochtigheden van sensor Br4 en R2 in één figuur 

weergegeven. Deze grafiek laat zien dat de relatieve vochtigheid op beide plaatsen 

tijdens meting 1 gelijk aan elkaar is. Tijdens meting 2 is er wel een verschil in 

relatieve vochtigheid. De relatieve vochtigheid in de buurt van de boeken ligt nog 
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lager dan de relatieve vochtigheid in de ruimte, welke ook al lager is dan tijdens de 

meting zonder telefoonboeken. Dit betekent dat de boeken in de ruimte vocht 

opnemen uit de ruimte en dat er rondom de telefoonboeken een lagere relatieve 

vochtigheid heerst. 
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Figuur 11.4; Vergelijking sensor 336 
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Figuur 11.5; Vergelijking sensor R2 
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Figuur 11.7; vergelijking tussen sensor Br4 en R2 
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11.2 Waterdampconcentratie 

Eerder is voor elke sensor en voor het gemiddelde van alle sensors ook de dampdruk 

uitgerekend. Aan de hand hiervan kan de waterdampconcentratie (kgjm 3 en het 

aantal gram waterdamp in de ruimte) berekend worden. Vervolgens is het absolute 

vochtgehalte berekend (het volume van de ruimte is 2,4x2,4x2,4 m 3 ). De 

waterdampconcentratie is weergegeven in figuur 11.8. 
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Figuur 11.8; Waterdampconcentratie 
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Nadat het aantal gram waterdamp in de ruimte berekend is, is het verschil tussen de 

eerste en de tweede meting berekend. De resultaten van het verschil in de 

waterdampconcentratie is weergegeven in figuur 11.9. 
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Figuur 11.9; verschil in waterdampconcentratie 

Om na te gaan of het verschil in de toename van de waterdampconcentratie tussen 

meting 1 en meting 2 veroorzaakt wordt door het hygroscopisch gedrag van de 

boeken is een berekening gemaakt van de toename van de waterdampconcentratie. 

Dit is gedaan voor het gedeelte van de meting waar nog geen condensatie optreedt. 
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Figuur 11.10; Toename waterdamp eerst 3 uur 

Uit figuur 11.10 blijkt dat de toename van de waterdampconcentratie tijdens de 

tweede meting minder sterk toeneemt. In figuur 11.11 is de toename van de 
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waterdampconcentratie nogmaals weergegeven, nu met de toename van het gewicht 

van de boeken erbij. 

120 - Toename waterdamp 
Zonder boeken 

- Toename waterdamp 
100 Met boeken 

Ê 
- Toename gewicht 

~ boeken 
.9 80 
a. 
E 
'" "0 a; 
'lij 

60 
): 
Cl> 
E 40 '" c 
~ 
>-

20 

O ~~~--~--'------------r-----------. 

o 2 3 

TIme(h) 

Figuur 11.11 toename gewicht boeken 

In figuur 11.12 is het verschil van de waterdampconcentratie tussen meting 1 en 

meting 2 weergeven, waarbij ook de toename van het gewicht van de boeken is 

weergegeven. 
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Figuur 11.12; Het verschil in waterdamp en de toename van het gewicht in de boeken 

Tijdens beide metingen wordt ongeveer eenzelfde hoeveelheid vocht aan de ruimte 

toegevoegd. Omdat beide metingen gestart worden met een relatieve vochtigheid 
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van 10% en een temperatuur van 23°C is het aantal gram vocht bij aanvang van 

beide metingen gelijk aan elkaar. Het aantal gram vocht uit de eerste meting moet 

dus gelijk zijn aan het aantal gram vocht uit de tweede meting plus het opgenomen 

vocht door de boeken. De vochtbron geeft elk uur eenzelfde hoeveelheid vocht af. 

Dit is niet afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte. Omdat er geen 

balans beschikbaar was is de vochtbron tijdens de meting niet gewogen. 

De toename van vocht tijdens de eerste meting is 107,58 gram. Tijdens de tweede 

meting is dit 98,50 gram vocht. Het gewicht van de boeken neemt met 29 gram toe. 

Na drie uur hebben de boeken dus 29 gram vocht opgenomen, aan de ruimte is in 

deze periode 3 keer 30 gram vocht toegevoegd. Bij aanvang van de metingen is het 

vochtgehalte 42,974 gram (meting 1) en 45,299 gram (meting 2). 

Na drie uur zou het vochtgehalte in de ruimte 132,974 (meting 1) en 135,299 

(meting 2) moeten zijn. Het vochtgehalte ligt na drie uur voor beide metingen hoger. 

Er wordt dus meer dan 30 gram vocht per uur aan de ruimte toegevoegd. 

In drie uur tijd neemt het vochtgehalte toe met 107,58 gram (meting 1) en 98,50 

gram (meting 2). Aangenomen dat tijdens beide metingen precies eenzelfde 

hoeveelheid vocht wordt toegevoegd, dan zouden de boeken 107,58 - 98,50 = 9,08 

gram vocht opgenomen moeten hebben. Dit getal ligt echt hoger. Om deze reden is 

er nog een andere berekening gemaakt. 

Meting 1 Zonder boeken 

In totaal wordt er in drie uur 90 gram vocht aan de ruimte toegevoegd. De relatieve 

vochtigheid stijgt van 15% naar 53%, bij een temperatuur van 23°C. Voor deze 

stijging is ongeveer 108 gram vocht nodig. Er wordt minder vocht aan de ruimte 

toegevoegd, namelijk 90 gram. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de temperatuur 

in de ruimte niet constant genoeg is dat daardoor het aantal gram vocht wat uit deze 

berekening volgt hoger is. Bij een hogere relatieve vochtigheid bevat de lucht 

immers meer waterdamp. Een andere oorzaak kan zijn dat de vochtbron in de tijd 

dat deze uitgeschakeld is toch vocht aan zijn omgeving afgeeft. Ook kan het zijn dat 

er lekkage is en er dus sprake is van ventilatie. Een andere oorzaak voor het verschil 

kan een meetfout zijn of er kan sprake zijn van de aanwezigheid van hygroscopisch 

materiaal buiten de boeken. 
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Meting 2 Met boeken 

Ook tijdens deze meting wordt 90 gram vocht aan de ruimte gevoegd. De relatieve 

vochtigheid stijgt van 13,2 naar 48,7%. Voor deze stijging is ongeveer 100 gram 

vocht nodig. Ervan uitgaande dat er tijdens de tweede meting evenveel vocht aan de 

ruimte wordt toegevoegd als tijdens de eerste meting, dan zouden de boeken 9 gram 

vocht uit de ruimte hebben opgenomen. 

Uit bovenstaande berekeningen volgt dat de boeken in de eerste drie uur ongeveer 9 

gram vocht opnemen. Echter is het gewicht van de boeken na drie uur gestegen met 
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29 gram. Een oorzaak hiervoor 

kan zijn dat de vochtbron niet 
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afgeeft. Omdat het gewicht van 

de vochtbron tijdens beide 

metingen niet gemeten is, kan 

er niet met zekerheid gezegd 

worden dat de vochtbron altijd 

evenveel vocht afgeeft. Een 

andere verklaring kan zijn dat 

de temperatuur tijdens meting 

2 hoger is. Wat ook een 

mogelijke oorzaak kunnen de luchtstromingen en luchtsnelheden in de ruimte zijn. Er 

is geen sprake van een uniforme verdeling in de ruimte. 

11.3 Foutenanalyse 

Uit de berekeningen blijkt dat er meer vocht in de ruimte aanwezig is dan dat er door 

de vochtbron aan de ruimte wordt toegevoegd. Hier zijn al een aantal verklaringen 

voor gegeven. Een andere verklaring kan zijn de gevoeligheid van de sensoren. De 

sensoren zijn gekalibreerd maar er moet rekening gehouden worden met een 

kalibratiefout. Een andere oorzaak voor het verschil kan verklaard worden door de 

luchtstromingen en luchtsnelheden in de ruimte. Bij de berekening wordt uitgegaan 

van een uniforme verdeling van de luchtsnelheden en hiermee dus een ideale 

menging van de lucht en het toegevoegde vocht. Uit de metingen blijkt echter dat er 

geen sprake is van een uniforme verdeling. Er kan dus niet uitgegaan worden van 

een microklimaat. Aangezien er aangenomen is dat er sprake is van een uniforme 

verdeling wordt hier een fout in de berekening geïntroduceerd. Aanbevolen wordt 
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dan ook om de ventilatorbox aan te passen opdat er bij de uitlaat een uniforme 

verdeling ontstaat. Ook dienen de luchtsnelheden bij een vervolgonderzoek gemeten 

te worden . Ook kan het zijn dat de vochtbron niet altijd evenveel vocht afgeeft. De 

hoeveelheid vocht die door de vochtbron is toegevoegd aan de ruimte is niet 

gemeten. Bij een vervolg meting is het dus belangrijk om ook het gewicht van de 

vochtbon tijdens de meting te wegen, zodat kan worden nagegaan hoeveel vocht er 

door de bron aan de ruimte wordt toegevoegd. 

11.4 CDF Simulatie 

Van de betreffende 

meetruimte is door Thijs 

Defraeye (KU Leuven) een 

simulatie gemaakt met het 

computerprogramma CFD 

(Computer Fluid 

Dynamics). Met dit 

programma is een analyse 

gemaakt van de 

luchtstromingen in de 

ruimte. Figuur 11.14 laat 

het stromingspatroon in 

de ruimte zien. Dit 

patroon was ook zo 

voorspeld (figuur 9.6). 
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Figuur 11 .14; stromingspatroon 

Figuur 11.15 laat voor een aantal vlakken in de ruimte de luchtsnelheden weer. Te 

zien is dat bij de uitlaat van de ventilatorbox hogere snelheden worden gevonden 

dan in de overige delen van de ruimte. Ook zijn de luchtsnelheden in de ruimte niet 

helemaal uniform. 

Figuur 11.16 laat voor verschillen doorsneden van de ruimte het stromingspatroon 

en de luchtsnelheden weer. Ook hier is weer te zien dat de luchtsnelheden in de 

buurt van de ventilatorbox hoger zijn dan in de rest van de ruimte. Ook is er een 

hogere snelheid waar te nemen bij de weegschaal onder het boekenrek. 
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Uit de resultaten van de meting en de simulaties blijkt dat de luchtsnelheden in de 

ruimte niet uniform zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt omdat de 

luchtsnelheden bij de uitlaat van de ventilatorbox niet uniform zijn. Zie ook paragraaf 

9.2. 

Voor goede meetresultaten is het van belang dat de luchtsnelheden in de ruimte 

uniform zijn. Om na te gaan in hoeverre de luchtsnelheden in de ruimte wel of niet 

uniform verdeeld is, dienen er metingen uitgevoerd te worden om de luchtsnelheden 

in de ruimte vast te stellen. Deze metingen zijn wegens tijdgebrek niet uitgevoerd. 

Alleen de luchtsnelheden vlak voor de uitlaat van de ventilatorbox zijn gemeten. 
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Figuur 11.15; Luchtsnelheden in de ruimte 
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12. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is nagegaan wat de invloed van boeken is op de 

relatieve vochtigheid in een binnenruimte. Er is begonnen met een literatuurstudie 

over het onderwerp en ook zijn verschillende onderzoeken met dit onderwerp 

bestudeerd. Daarna zijn er enkele metingen uitgevoerd om de gestelde doelstelling 

te bereiken. 

12.1 Meting 1 Validatie boekmodel 

Er is eerst begonnen met metingen met boekmonsters om het dynamische gedrag 

van papier te bepalen. Hiervoor zijn boekmonsters gemaakt van twee verschillende 

papiersoorten, telefoonboekpapier en tijdschriftpapier. Van beide papiersoorten zijn 

twee boekmonsters gemaakt met een verschillende papierfractie. Uit deze metingen 

bleek dat het telefoonboekpapier meer vocht opneemt dan het tijdschriftpapier. Ook 

de boekmonsters met een hogere papierfractie nemen meer vocht op dan de 

boekmonsters met een lage papierfractie. Ook duurt het bij de boekmonsters met 

een hoge papierfractie langer voordat er een evenwichtssituatie is bereikt. Er is een 

validatie uitgevoerd van een hysterese boekmodel. De simulaties zijn uitgevoerd met 

behulp van het computerprogramma HAMFEM. Uit deze simulatie bleek dat er geen 

goede overeenkomsten voor het desorptiegedeelte gevonden werden. Om deze 

reden is de desorptiecurve van de twee papiersoorten opnieuw bepaald. Hierna zijn 

de simulaties nog een keer uitgevoerd. De resultaten van de metingen en de 

simulaties komen nu goed met elkaar overeen. Het eerste deel van de meting, 

waarbij de relatieve vochtigheid verhoogd wordt van 0 naar 54% is nog niet 

gesimuleerd, omdat deze resultaten nog niet met elkaar overeenkomen. Dit heeft te 

maken met het bepalen van het drooggewicht. Voor de invoer van het 

simulatieprogramma is het drooggewicht op een andere manier bepaald dan dat de 

boekmonsters zijn gedroogd tijdens de metingen. Een aanbeveling is dan ook om het 

drooggewicht van beide papiersoorten opnieuw te bepalen, door de papiermonsters 

te drogen in een glazen stolp waar onderin een zoutoplossing is geplaatst welke voor 

een relatieve vochtigheid van 0% zorgt. Zodra de papiermonsters een evenwicht 

hebben bereikt kan het gewicht van het papier bepaald worden. 

Uit de validatie blijkt dat het tijdschriftpapier goed overeenkomt. Voor het 

telefoonboekpapier wordt een geringer resultaat bereikt. De resultaten komen niet 

volledig overeen. In een vervolgonderzoek dient de oorzaak hiervoor nog verder 
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onderzocht te worden opdat ook voor het telefoonboekpapier goede overeenkomsten 

worden bereikt. 

12.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek validatie boekmodel 

Zoals eerder al vermeld wordt er voor telefoonboekpapier niet een volledige 

overeenkomst bereikt. Aangeraden wordt om het drooggewicht van beide 

papiersoorten opnieuw te bepalen bij een relatieve vochtigheid van 0%. Daarnaast 

kan de desorptiecurve opnieuw bepaald worden. Mogelijk hebben de resultaten van 

deze metingen een positieve invloed op de overeenkomsten van het 

telefoonboekpapier. Daarnaast is het eerste deel van de meting waarbij de relatieve 

vochtigheid verhoogd wordt van 0% naar 54% nog niet gesimuleerd. Een 

aanbeveling is om deze simulaties na het opnieuw bepalen van het drooggewicht 

alsnog uit te voeren. 

12.3 Meting 2 Beoordeling buffercapaciteit van boeken in een klimaatkamer 

Een tweede onderdeel van het afstudeer onderzoek zijn de metingen in een 

klimaatkamer om het effect van boeken op de relatieve vochtigheid te kunnen 

bepalen. Hiervoor is een meetopstelling gemaakt in een klimaatkamer waarin geen 

hygroscopisch materiaal aanwezig is. Er zijn twee metingen uitgevoerd in de ruimte. 

De eerste meting wordt gedaan zonder dat er hygroscopisch materiaal in de ruimte 

aanwezig is, bij de tweede meting zijn boeken in de ruimte geplaatst. Verder zijn de 

omstandigheden voor beide metingen gelijk. Aan de ruimte is door middel van een 

vochtbron vocht aan de ruimte toegevoegd. Omdat er geen geschikte balans 

beschikbaar was is het gewicht van de vochtbron tijdens de meting niet gewogen. 

In eerste instantie was een kleinere ventilator in de ruimte geplaatst, omdat de 

temperatuur in de ruimte constant moet blijven en er dus door apparatuur niet te 

veel warmte aan de ruimte mag worden toegevoegd. Omdat er van de ruimte ook 

CDF simulaties zijn uitgevoerd is er een andere ventilator in de ruimte geplaatst, 

welke in een box is geplaatst om ervoor te zorgen dat de verdeling van de 

luchtsnelheden zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden in de ruimte. Een nadeel 

van deze ventilator is echter dat deze veel warmte aan de ruimte toevoegt. Na een 

meting van 12 uur stijgt de temperatuur in de ruimte tot 35,S°C. Omdat de 

temperatuur in de ruimte constant moet blijven, moet er dus in de ruimte gekoeld 

worden. Hiervoor kon de installatie van de klimaatkamer niet gebruikt worden omdat 

deze vocht onttrekt aan de ruimte om de ruimte te koelen. Er is daarom een 
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koelmachine buiten de ruimte geplaatst. Door middel van koud water wordt de lucht 

die in de ruimte geblazen wordt gekoeld. Uit de metingen bleek echter dat er bij 

hogere relatieve vochtigheid condensatie optreedt in de ruimte. De condensatie komt 

voornamelijk voor op de slangen waar het koude water doorheen stroomt. Om deze 

reden is de temperatuur van het koelwater verhoogd. 

Eerst is de meting uitgevoerd zonder hygroscopisch materiaal in de ruimte, daarna is 

de meting herhaald met boeken in de ruimte. Uit de meetresultaten blijkt dat de 

boeken zoals verwacht een invloed hebben op de relatieve vochtigheid in de ruimte. 

De relatieve vochtigheid lag bij de tweede meting bij alle sensoren lager. Rond de 

boeken (boven en achter) was de relatieve vochtigheid zelfs nog lager en was het 

verschil met de eerste meting nog groter. Boeken kunnen dus een bijdrage leveren 

aan het verlagen van de relatieve vochtigheid in een ruimte. Uit de metingen blijkt 

ook dat er vanaf een relatieve vochtigheid van 75% condensatie optreedt in de 

ruimte. Vanaf het moment dat er condensatie plaatsvindt in de ruimte is niet meer 

met zekerheid te zeggen hoeveel vocht er door de boeken wordt opgenomen en 

hoeveel vocht er condenseert. Om deze reden is voor deze analyse alleen het eerste 

deel van de meting gebruikt, waarvan wordt aangenomen dat er geen condensatie in 

de ruimte optreedt. 

Beide metingen zijn één keer uitgevoerd. Om na te gaan of er elke keer hetzelfde 

verschil tussen de twee metingen plaatsvindt, wordt aangeraden om de metingen 

vaker uit te voeren. Ook wordt aangeraden om de metingen met een ander 

vocht profiel uit te voeren, om dit te kunnen vergelijken met het vochtprofiel waarbij 

elk uur evenveel vocht aan de ruimte wordt toegevoegd. 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om de ruimte te simuleren, zodra dit 

mogelijk is, wordt aangeraden om de metingen die uitgevoerd zijn te simuleren. 

Uit de berekeningen van het toegevoegde vocht bleek dat er meer vocht aan de 

ruimte was toegevoegd dan dat er door de vochtbron toegevoegd zou zijn. Hiervoor 

zijn verschillende oorzaken te noemen. Dit verschil kan komen omdat het niet 

bekend is hoeveel vocht er door de vochtbron is toegevoegd aan de ruimte tijdens 

beide metingen. De hoeveelheid toegevoegde vocht is dus een onzekerheid. Een 

andere oorzaak zou ventilatie kunnen zijn. De ruimte kan een lek hebben, waardoor 

vocht uit de buitenruimte de testkamer binnen komt. Dit is vooral aannemelijk in het 
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begin van de meting wanneer de relatieve vochtigheid in de testkamer lager is dan 

de relatieve vochtigheid in het laboratorium. Ook kan het verschil voor een deel 

verklaard worden door de kalibratiefout van de sensoren van plus of min 2%. Ook 

kan het zijn dat er toch hygroscopisch materiaal aanwezig is in de ruimte tijdens 

beide metingen. Daarnaast is er geen sprake van een uniforme verdeling van de 

luchtsnelheden waardoor een fout in de resultaten geïntroduceerd wordt. 

12.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek beoordeling buffercapaciteit van 

boeken in een klimaatkamer 

Uit de resultaten van de tweede meting blijkt dat er een aantal onzekerheden zijn, 

waardoor er niet met zekerheid gezegd kan worden hoe groot de invloed van de 

boeken op de relatieve vochtigheid in de klimaatkamer is. Wel kan er geconcludeerd 

worden dat de boeken vocht opnemen en dus zorgen voor een verlaging in de 

relatieve vochtigheid. 

Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden de meting vaker te herhalen om na te 

gaan of er elke keer eenzelfde hoeveelheid vocht wordt opgenomen. Daarnaast is het 

aan te raden de vochtbron op een balans te plaatsen zodat bekend is hoeveel gram 

vocht door middel van de vochtbron aan de ruimte is toegevoegd. Een andere 

aanbeveling is om de meting ook met een ander vochtprofiel te herhalen en te 

starten op een lagere relatieve vochtigheid om condensatie te voorkomen. 

Ook wordt aangeraden om de ruimte met en zonder buffermateriaal te simuleren om 

zo de meting te kunnen valideren. 

Uit de meting is gebleken dat de ventilatorbox geen uniforme verdeling geeft. De 

luchtsnelheden bij de uitlaat verschillen. Bij vervolgonderzoek moet de ventilatorbox 

zo aangepast worden dat deze bij de uitlaat een gelijke verdeling van de 

luchtsnelheden geeft. Dit zal dan ook bijdragen aan een meer uniforme verdeling van 

de luchtsnelheden in de ruimte. Ook zijn tijdens dit onderzoek de luchtsnelheden in 

de ruimte niet gemeten. Bij vervolgonderzoek wordt aangeraden de luchtsnelheden 

in de ruimte te meten om na te gaan of er sprake is van een uniforme verdeling in 

de klimaatruimte. 
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BIJLAGE I - MEETRESULTATEN DESORPTIECURVE 

RH 97% 

adsorplion 97% de~lOIption 79% 

specimen ma m.,rnetP...,H,m mil u specimen mo m., rnO""1>":II> m., u 
(gram) (gram) (gram) (kgJkg) (gram) (gram) (gram) (kgJkg) 

1-1 3,706 1-1 3,706 
1-2 3,702 1-2 3,702 
1-3 3,669 31,295 
1-4 3,678 

1-3 3,669 28,423 
1-4 3,678 

1-5 3,678 1-5 3,678 
1-6 3687 1-6 3687 

22,120 28,0(3 0,269123 22,120 25,201 0,139286 

desorplion 53% desorption 33% 

specimen ma m.,rn'1""'H'II> mil u specimen ma m.,rnet"",..,II> m., u 
(gram) (gram) (gram) (kgJkg) (gram) (gram) (gram) (kgJkg) 

1-1 3,706 1-1 3,706 
1-2 3,702 1-2 3,702 
1-3 3,669 27,299 
1-4 3,678 

1-3 3,669 26,677 
1-4 3,678 

1-5 3,678 1-5 3,678 
1-6 3,687 1-6 3,687 

22,120 24,077 0,088472 22,120 23,455 0,060353 

desorption 12% 

specimen ma mw rnnp..~,U:;I~l m., u 
(gram) (gram) (gram) (kgJkg) 

1-1 3,706 
1-2 3,702 
1-3 3,669 25,928 
1-4 3,678 
1-5 3,678 
1-6 3,687 

22,120 22,706 0,026492 
RH 94 
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BIJLAGE II - MEETRESULTATEN METING ZONDER BOEKEN (1) 
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Figuur VI. 1; Temperatuur in de ruimte 
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Figuur VI.2; Relatieve vochtigheid in de ruimte 
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BIJLAGE 111 - VERGELIJKING METING 1 & 2 PER SENSOR 
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