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Voorwoord 

Deze afstudeerscriptie is geschreven ter afronding van mijn masteropleiding 
Physics of the Built Environment aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het rapport gaat over effecten van klimaatverandering op vorstschade in 
metselwerk welke onderzocht zijn m.b.v. literatuur en simulaties met een 
hygrothermisch model. 

Dit voorwoord wil ik gebruiken om een aantal personen te bedanken die mij 
geholpen hebben tijdens mijn studie aan de Faculteit Bouwkunde, unit 
Building Physics and Systems. Het gaat om medewerkers van de Faculteit 
Bouwkunde die het mogelijk gemaakt hebben dat ik de opleiding heb kunnen 
volgen en die mij geholpen hebben tijdens deze studie. Daarnaast wil ik 
medestudenten en promovendi bedanken die mij geholpen hebben met vakken 
en projecten. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Bert Blocken, Henk 
Schellen (waar ik voor de 2e keer mag afstuderen) en Jos van Schijndel 
voor hun bijdrage aan mijn afstudeeronderzoek. Ten slotte wil ik Astrid, 
Sascha en Isa bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ik van jullie 
ontvangen heb tijdens de periode van mijn studie. 
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Samenvatting 

Klimaatverandering zal voor Nederland ’s winters een stijging van 
luchttemperatuur en een toename van regenintensiteiten tot gevolg hebben 
volgens het KNMI. Omdat klimaatverandering ook zeker invloed zal hebben 
op ons cultureel erfgoed wordt in het Europese project “Climate for Culture” 
(CfC) onderzoek verricht naar de impact ervan. Niet alleen het interieur en 
collectie zijn belangrijk om voor toekomstige generaties te behouden, maar 
ook monumentale gebouwen zelf. Door de stijging van de luchttemperatuur 
wordt de kans op vorstschade aan een uitwendige scheidingsconstructie 
kleiner. Echter de kans op vorstschade wordt groter doordat een constructie 
langer nat zal blijven t.g.v. de toename van regenintensiteiten. In dit 
onderzoek zal een uitspraak worden gedaan over deze tegenstrijdige 
vorstschade effecten. Onderzoek wordt gedaan naar het type materiaal dat 
vorstgevoelig is, onder welke condities in het materiaal schade ontstaat, wat 
de buitencondities zijn (vorstschadewinters) en of het mogelijk is om met een 
model de kans op vorstschade te voorspellen. De methodologie is: 

1) literatuurstudie naar vorstschade; 
2) verificatie van een gekoppeld warmte- en vochtmodel; 
3) simulaties van case studies waaruit vorstschade moet blijken; 
4) analyse van het buitenklimaat; 
5) conclusies trekken uit literatuur en onderzoek met case studies. 

Vorstschade in een vorstgevoelig materiaal kan ontstaan na langdurige 
regenval, direct gevolgd door strenge vorst, als intern te grote spanningen 
ontstaan door de volumetoename t.g.v. de faseverandering van water in ijs. 
Analyse van klimaatdata voor winterperioden uit het verleden tot het heden 
en toekomstige data wijzen uit dat maandgemiddelde temperaturen toenemen. 
Ook de regenintensiteiten per maand stijgen in de toekomst voor 
winterperioden. Simulaties met een hygrothermisch model van uitwendige 
scheidingsconstructies met het vorstgevoelige materiaal kalkzandsteen laten 
een afname zien van de kans op vorstschade in de orde grootte van 70%. 
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Abstract 

According to the KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute) climate 
change will result in an increase of air temperature and rainfall intensities for 
the Netherlands in winter. Climate change also threatens cultural heritage. 
The European project “Climate for Culture” (CfC) investigates this impact. Not 
only the interior and the collection are important to preserve for future 
generations, but also monumental buildings themselves. The risk of frost 
damage to an external building envelope will become less due to the 
increase in air temperature. However, the risk of frost damage rises as a 
construction will be wet for a longer time due to the increase in rainfall 
intensities. In this study, a statement will be made about these conflicting 
frost damage effects. Research will be done on the following topics: a) the 
type of material that is sensitive to frost, b) the conditions under which the 
material damage occurs, c) the outside climate conditions in future (frost 
damage winters) and d) the possibility to predicted frost damage with a multi-
physical model. 

The methodology was: 

1) literature review on frost damage; 
2) verification of a coupled heat–moisture model; 
3) simulation of case studies to predict frost damage; 
4) analysis of the external climate; 
5) drawing of conclusions from literature and case studies. 

Frost damage in a frost-sensitive material may occur after long-term rainfall, 
immediately followed by severe frost, as excessive internal stresses arise 
caused by the volume increase due to the phase change of water into ice. 
Analysis of the external climate for winter periods from 1) data of the past 
till the present and 2) future data indicate that monthly average air 
temperatures increase. Also rain intensities increase in the future for winter 
months. Simulations with a hygrothermal model of external building envelopes 
with the frost-sensitive material calcium silicate brick show a reduction of the 
risk of frost damage in order of magnitude of 70%. 
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1 Inleiding 

Klimaatverandering zal voor Nederland ’s winters een stijging van 
luchttemperatuur en een toename van regenintensiteiten tot gevolg hebben. 
Deze veranderingen zullen zeker invloed hebben op ons cultureel erfgoed. 
Niet alleen het interieur en collectie zijn belangrijk om voor toekomstige 
generaties te behouden maar ook monumentale gebouwen zelf. Door de 
stijging van de luchttemperatuur wordt de kans op vorstschade aan een 
uitwendige scheidingsconstructie kleiner. Echter de kans op vorstschade kan 
groter worden indien een constructie langer nat zal blijven t.g.v. toenemende 
extreme regenval. In dit onderzoek zal over deze tegenstrijdige vorstschade 
effecten een uitspraak worden gedaan. Onderzoek wordt gedaan naar het 
type materiaal dat vorstgevoelig is, onder welke condities in het materiaal 
schade ontstaat, welke buitencondities daarbij horen (vorstschadewinters) en 
een multifysisch model wordt gebruikt waarmee mogelijk de kans op 
vorstschade voorspeld kan worden. De methodologie is: 

1) bestudering van literatuur over vorstschade 
2) verificatie van een gekoppeld warmte- en vochtmodel 
3) simulatie van case studies waaruit vorstschade moet blijken 
4) analyse van het buitenklimaat 
5) conclusies trekken uit literatuur en uit simulaties van de case studies. 

Enkele onderwerpen die niet behandeld worden zijn: de onzekerheid in de 
klimaatscenario’s, warmte- en vochttransport door scheuren in poreuze steen 
en de invloed van zouten op het vorstschade-effect. 

 

1.1 Klimaatverandering 

In 2007 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change drie 
rapporten wat betreft klimaatverandering: 1) oorzaken (IPCC, 2007c), 2) te 
verwachten effecten (IPCC, 2007a) en 3) aanbevelingen (IPCC, 2007b). 
Klimaatverandering heeft waarschijnlijk in de komende 100 jaar een scala aan 
directe en indirecte effecten op de natuurlijke en materiële omgeving, inclusief 
de historische gebouwde omgeving (http://noahsark.isac.cnr.it). Belangrijke 
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wijzigingen zijn onder andere veranderingen in temperatuur, neerslag en 
extreme weersomstandigheden. Sommige processen van gebouwverval zullen 
worden versneld of verslechterd door klimaatverandering, terwijl andere zullen 
worden vertraagd. 

 

 
Figuur 1.1: Mogelijkerwijs brengt klimaatverandering extreme regenintensiteiten met 

zich mee. Op de foto is Paleis Het Loo te zien na een zware 
hoosbui. Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nr. 2 Lente 2011 
(Foto: H. Brouwer, 2011). 

 
1.2 Effecten op erfgoed 

Gebouwen welke onder cultureel erfgoed vallen, welke vaak materialen 
bevatten en details die passen bij het klimaat uit het verleden, zijn in het 
bijzonder kwetsbaar voor snelle fluctuaties welke verwacht worden de 
komende eeuw (Sanders en Phillipson, 2003). Ook volgens Sabbioni et al. 
(2009) is cultureel erfgoed kwetsbaar voor klimaatverandering. Sabbioni geeft 
de effecten van klimaatverandering op cultureel erfgoed weer, welke verkregen 
zijn uit het Europese project Noah’s Ark (nr. SSPI-CT-2003-501837): “Global 
Climate Change Impact on Built Heritage and Cultural Landscapes”. In Noah’s 
Ark zijn kaarten van Europa geproduceerd, waarin de gevoeligheid van het 
cultureel erfgoed is weergegeven voor veranderingen van het buitenklimaat. 
Toekomstig onderzoekswerk op het gebied van klimaatverandering en cultureel 
erfgoed wordt aanbevolen onder verschillende thema’s, waaronder het 
modelleren van klimaatgedrag. 
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(a) (b) 

Figuur 1.2: Verkleuring van het exterieur zoals bij de Toren van London is één 
van de onderzoeksonderwerpen in het EU – project: Noah’s Ark (a). 
Het donker worden van licht gekleurd constructiemateriaal wordt 
maatschappelijk onaanvaardbaar (b). Bron: (Noah’s Ark, 2007b) 

 

Daarom is het Europese project Climate for Culture (CfC) (Climate for 
Culture, 2009) geformuleerd: “Damage risk assessment, economic impact and 
mitigation strategies for sustainable preservation of cultural heritage in times 
of climate change”. Het CfC project zal voortborduren op resultaten al 
geconcludeerd in het EU onderzoeksproject Noah’s Ark. Een citaat uit CfC is: 
“Klimaatverandering is één van de meest kritische wereldomvattende 
uitdagingen van onze tijd welke ook cultureel erfgoed bedreigd”. De 
vernieuwing zit hem in de gedetailleerdheid om meer betrouwbaar 
schades/risico’s te kunnen bepalen. De werkelijke schade-impact van 
klimaatverandering op cultureel erfgoed moet op regionale schaal kunnen 
worden weergegeven. Hoe kan schade aan cultureel erfgoed worden 
voorkomen door het ontwikkelen van lange termijn strategieën? Er moet een 
verbinding worden gelegd tussen gebouwsimulatiemodellen met toekomstige 
klimaatdata als randvoorwaarden en nieuwe functies die schades/risico’s 
kunnen beoordelen. M.b.v. gebouwsimulatiemodellen kan het binnenklimaat 
worden voorspeld. De toekomstige klimaatdata zijn afkomstig van 
klimaatmodellen met een ruimtelijke resolutie van 10 km2 gridafmetingen. Door 
het Max Planck instituut zijn met het REMO model voor het buitenklimaat 
uurlijkse waarden voorspeld voor de jaren 1950 tot 2100 voor emissie 
scenario’s A1B in de Bilt in Nederland (Jacob et al., 2008). REMO staat 
voor REgionaal atmosferisch MOdel. In het sociaaleconomische scenario A1B 
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wordt een wereld aangenomen met een erg snelle economische groei, een 
globale populatie met een piek in het midden van de eeuw en een snelle 
introductie van nieuwe en meer efficiënte technologieën die balanceren tussen 
intensieve fossiele energiebronnen en niet-fossiele energiebronnen. Van de zes 
emissie scenario’s (A1F1, A1B, A1T, A2, B1 en B2), heeft het A1 scenario 
de hoogste mate van technologische verandering en economische ontwikkeling. 
In vergelijking tot de emissie scenario’s A2 en B2 is de populatiegroei het 
minst toenemend. In vergelijking tot de emissie scenario B1 is de 
ontwikkeling kleiner van schone en hulpbron-efficiënte technologieën (Huijbregts 
et al., 2012). Het Max Planck instituut is een partner in het CfC project. 
Collecties en historische gebouwen uit variërende Europese gebieden en 
UNESCO Wereld Erfgoed locaties worden in het project inbegrepen. Dit zijn 
representatieve case studies voor in situ onderzoek van bestaande problemen. 
Er wordt gebruik gemaakt van gebouwsimulatiemodellen en verschillende in 
situ monitoringstechnologieën. 

 

(a) (b) 

Figuur 1.3: Kasteel Keukenhof is één van de case studies in het EU project 
Climate for Culture (a). Een voorbeeld van het interieur van kasteel 
Keukenhof (b). 

 

De Unit Building Physics and Services (BPS) van de Technische Universiteit 
Eindhoven is één van de 29 deelnemers. Eén van de onderzoekstaken van 
BPS in het Europese project Climate for Culture is de Hygrothermische 
Gebouw Simulatie (Work Package 3). Dit onderzoek zal ingebed worden in 
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het Climate for Culture project. De opdracht wordt in de onderstaande 
paragrafen omschreven. 

 

1.3 Relevantie 

Noah’s Ark heeft voornamelijk betrekking op het buitenklimaat, Climate for 
Culture op interieur en binnenklimaat van een gebouw. Het is belangrijk om 
de collecties en het interieur zo goed mogelijk in originele staat te behouden 
voor toekomstige generaties (Ankersmit, 2009). Cultureel erfgoed is 
onvervangbaar en is van groot economisch belang. Er wordt grote waarde 
aan gehecht. Indien het gebouw een monumentaal pand is, behoren de 
constructies ook tot het cultureel erfgoed. Uitwendige scheidingsconstructies 
worden tevens blootgesteld aan klimaatverandering. Een verandering van het 
buitenklimaat kan ook de basisconstructie van een gebouw aantasten. 
Schadetypen zijn o.a.: verandering van het oppervlak, desintegratie van het 
gebouwmateriaal, scheuren, deformatie, mechanische schade en biologische 
groei (Franke et al., 1998). Desintegratie kan bijvoorbeeld ontstaan door 
kristallisatie van zouten (zie figuur 1.4).  

 

 

Figuur 1.4: Een uitwendige scheidingsconstructie met vochtbelasting kan leiden tot 
degradatie van mortel en steen. Op de foto is zoutuitbloei 
waarneembaar. 

 



Inleiding Hoofdstuk 1 
 

6 TU/e, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services 

Desintegratie van metselwerk kan zelfs ontstaan door vorstschade, bevriezing 
van water in of onder de oppervlaktelaag van steen en/of mortel. Om het 
risico op desintegratie van scheidingsconstructies van cultureel erfgoed t.g.v. 
klimaatverandering te beperken is het noodzakelijk om preventief maatregelen 
te nemen. 

De wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op de toename van kennis 
over warmte- en vochttransport en hygrothermische simulaties. 

 

1.4 Probleemstelling 

Voor Nederland wordt verwacht dat door klimaatverandering de temperatuur 
continu zal stijgen: warmere zomers en mildere winters. Volgens 
klimaatscenario’s G+ en W+ gemaakt door het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) voor Nederland worden zomers warmer en 
droger door meer oostenwind. In de winter kan Nederland meer aangedaan 
worden door wind uit het westen. Winters zullen daardoor zachter en natter 
worden en extreme regenvalintensiteiten zullen toenemen (Klein Tank en 
Lenderink, 2009) en (Sluijter, 2011). 

De combinatie van regen en wind, welke samen slagregen veroorzaken, is 
één van de meest belangrijke vochtbronnen die de hygrothermische werking 
en duurzaamheid van een gevel beïnvloeden (Briggen et al., 2009). Door 
toename van regenvalintensiteiten kunnen constructiedelen zwaarder met vocht 
worden belast dan voorheen. Het vochtgehalte in muren neemt daardoor toe 
en verergert de teruggang van het materiaal. Slagregen heeft ook 
regenpenetratie door scheuren tot gevolg (Sanders en Phillipson, 2003). 
Herhaaldelijk bevriezen en ontdooien van nat metselwerk kan de constructie 
uiteen doen vallen. Oppervlaktelagen kunnen van muren af splinteren. Het 
uiterlijk van gebouwen kan worden beschadigd en het risico op 
regenpenetratie neemt toe (Sanders, 2008). Zelfs vorstschade aan de 
binnenzijde van de open toren van de O.L.V. Middelareskerk in Turnhout is 
geconstateerd t.g.v. slagregen op de west- en zuidmuur in combinatie met 
het sterk hygroscopisch gedrag van de vorstgevoelige kernbaksteen (Clercq en 
Hendrickx, 2012). 
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Figuur 1.5: Een voorbeeld van vorstschade: steensplinters die van de muur 
afkomen. Bron: (Franke et al., 1998) 

 

Uit bovenstaande kan de volgende tegenstrijdigheid over het toekomstbeeld 
van vorstschade geformuleerd worden voor Nederland: 

 Door temperatuurstijging zullen: 
1) het aantal vorstdagen minder worden (Sluijter, 2011), 
2) het aantal vries–dooicycli afnemen (Grossi et al., 2007) 
3) de frequentie van nat–vorstgebeurtenissen verminderen (Grossi et al., 

2007). Hieruit volgt een mogelijke kans op afname van 
vorstschade. 

 Door een toename van extremere regenvalintensiteiten zullen poreuze 
materialen, zoals metselstenen langer nat blijven. Hierdoor ontstaat een 
mogelijke kans op toename van vorstschade (Nijland et al., 2010). In 
het betreffende artikel worden effecten van te verwachten 
klimaatveranderingscenario’s geëvalueerd voor Nederland op de 
duurzaamheid van gebouwmaterialen. 

 

In Grossi et al. (2007) en Nijland et al. (2010) wordt vorstschade gerelateerd 
aan klimaatdata zoals luchttemperaturen en regenintensiteiten en niet aan 
condities die optreden in poreuze materialen zoals temperaturen en 
vochtgehalten. 
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Voor een uitgebreidere omschrijving van gevolgen voor vorstschade door 
klimaatverandering wordt verwezen naar hoofdstuk 2: Literatuur vorstschade. 

Deze rapportage heeft betrekking op het klimaat en de verandering in de Bilt 
in Nederland. 

 

1.5 Doel 

Het primaire doel is een uitspraak te kunnen doen of de kans op 
vorstschade toe- of afneemt in een vorstgevoelige uitwendige 
scheidingsconstructie t.g.v. klimaatverandering door gebruik te maken van 
hygrothermische modelvorming. 

 

1.6 Onderzoeksvragen 

Om een uitspraak te kunnen verrichten of in de toekomst de kans op 
vorstschade toe- of afneemt t.g.v. klimaatverandering zijn de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 

1) Neemt t.g.v. klimaatverandering de kans op vorstschade af in een 
vorstgevoelige uitwendige scheidingsconstructie door continu stijgende 
temperaturen of neemt de kans op vorstschade toe doordat een 
constructie langer nat blijft t.g.v. klimaatinvloeden zoals extreme 
regenval? 

2) Wanneer is een materiaal gevoelig voor vorstschade, welk type 
materiaal is vorstgevoelig en wat zijn de bijbehorende fysische 
materiaaleigenschappen? 

3) Wat zijn de optredende condities in poreuze materialen, zoals 
temperatuur en vochtgehalte, waardoor vorstschade ontstaat en na 
hoeveel keer bevriezen van het poreus materiaal ontstaat schade? 
Het bevriezen van water in poriën is materiaalafhankelijk. 

4) Wat is het buitenklimaat waarbij in het vorstgevoelig materiaal 
vorstschade ontstaat (de randvoorwaarden)? M.a.w. wat is het 
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typische kenmerk van een winter waarin vorstschade optreedt, een 
zogenaamde vorstschadewinter? 

Een hygrothermisch model wordt als middel gebruikt om warmte- en 
vochttransport door een constructie te kunnen simuleren. Optredende 
temperaturen en vochtgehalten in poreuze materialen kunnen worden 
voorspeld. 

5) Kunnen typische vorstschadewinters uit simulaties met klimaatdata 
van voorgaande jaren bepaald worden en komen deze overeen met 
werkelijke geconstateerde vorstschadewinters? 

 

1.7 Onderzoeksmethode 

Om het doel te bereiken en bijbehorende onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden is onderstaande methodologie gehanteerd: 

1.7.1. Literatuuronderzoek vorstschade 
Literatuur is verzameld over vorstschade wat betreft: 

1) mechanismen die kunnen leiden tot vorstschade, 
2) voorwaarden voor optreden van vorstschade, 
3) testmethoden voor vorstschade: NEN norm en beoordelingsrichtlijn 

van vorst/dooiweerstand, 
4) type metselwerk dat vorstgevoelig is en bijbehorende fysische 

materiaaleigenschappen, 
5) typische vorstschadewinters, de klimaatomstandigheden waaronder 

schade ontstaat in vorstgevoelig materiaal (de randvoorwaarden), 
6) het hygrothermisch model om temperaturen en vochtgehalten mee 

te kunnen voorspellen, 
7) het toekomstbeeld van vorstschade. 

 

1.7.2. Gekoppelde warmte- en vochtmodelvorming 
Simulatie van gekoppeld warmte- en vochttransport kan mogelijk een bruikbare 
methode zijn om vorstschade te kunnen voorspellen. Warmte- en 
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vochttransport door een constructie kan omschreven worden door afzonderlijke 
gekoppelde partiële differentiaal vergelijkingen. Een model wordt gebruikt met 
daarin de partiële differentiaal vergelijkingen voor warmte- en vochttransport. 

Voor water zijn verschillende fysische toestanden mogelijk: ijs (vast), water 
(vloeistof) en waterdamp (gas) (Wylen en Sonntag, 1985). Vanwege de 
verschillende fysische toestanden en mengvormen van water is de keuze van 
de vochtpotentiaal essentieel voor het numeriek oplossen van simulaties met 
modellen voor warmte- en vochttransport in vaste stoffen (Schijndel, 2008). 
Gekeken is welk vochtpotentiaal het meest geschikt is voor vochttransport in 
vaste stoffen. 

Meetbare materiaaleigenschappen zijn geconverteerd in coëfficiënten t.b.v. de 
partiële differentiaal vergelijkingen. In het model worden deze partiële 
differentiaal coëfficiënten gebruikt. Binnencondities en buitenklimaat worden 
toegevoegd als randvoorwaarden. 

Voor het ontwikkelen van een model om gekoppeld warmte- en vochttransport 
te kunnen simuleren is gekozen voor het eindige elementen softwarepakket 
COMSOL Multiphysics, versie 3.5a (COMSOL AB, 1989-2008). COMSOL is 
specifiek ontwikkeld voor het modelleren en oplossen van allerlei typen 
wetenschappelijke en engineering problemen, welke gebaseerd zijn op partiële 
differentiaal vergelijkingen (Schijndel, 2007). Het gecombineerde transport, 
omschreven door de partiële differentiaal vergelijkingen, is geïntegreerd in 
COMSOL in de z.g. Coefficient form. Dit pakket is flexibel in het aanpassen 
en combineren van (multifysische) modellen. Hierdoor is het modelleren van 
warmte- en vochttransport gelijktijdig mogelijk. Flexibiliteit van modellen wordt 
door Schijndel (2011) in een overzicht gepresenteerd door toepassingen op 
bouwkundige constructies van drie fysische transportverschijnselen te tonen: 1) 
warmtetransport, 2) warmte- en vochttransport en 3) warmte-, lucht- en 
vochttransport. De modelvorming van warmte- en vochttransport kan eventueel 
(later) nog worden uitgebreid met mechanische spanningen die mogelijk de 
oorzaak kunnen zijn van vorstschade. Een gekoppeld model is door Schellen 
en Schijndel (2010) ontwikkeld in COMSOL Multiphysics als een vergelijkende 
benchmark om vochtgerelateerde mechanische spanningen in een houten, 
cilindervormig voorwerp numeriek te modelleren. 
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Het model wordt uiteindelijk geïmplementeerd in het softwarepakket Matlab. 
Deze simulatie-omgeving is transparant zodat implementatie van modellen 
relatief eenvoudig is. 

 

1.7.3. Verificatie warmte- en vochtmodel 
De geldigheid van het gekoppeld warmte- en vochtmodel wordt aangetoond. 
De verificatie vindt plaats voor: 

1) warmte- en damptransport d.m.v. de analytische benchmark NEN-EN 
15026 (2007) en 

2) warmte-, damp- en vloesistoftransport d.m.v. de benchmark 
HAMSTAD nr.1 (Hagentoft et al., 2004). 

De analytische benchmark NEN-EN 15026 (2007) is de basis voor de 
verificatie van een tijdsafhankelijke studie. De parameters uit de benchmark 
zijn gebruikt om het model op te zetten. Een half – oneindig luchtdicht 
materiaal, dat in evenwicht is met zijn omgeving, ondergaat aan het 
oppervlak op een bepaald tijdstip een stapverandering in temperatuur en 
relatieve vochtigheid. De numerieke simulatieresultaten van het gekoppelde 
warmte- en vochttransport voldoen aan de analytische oplossing, omdat de 
resultaten binnen de foutenlimiet vallen, welke vereist worden door de norm 
(zie §4.1 Warmte- en damptransport). 

Benchmark HAMSTAD nr.1 (Hagentoft et al., 2004) gaat over een luchtdichte 
dakconstructie met isolatie aan de binnenzijde van de draagconstructie en een 
dampdichte dakbedekking aan de buitenzijde. Warmte-, damp- en 
vloeistoftransport wordt in deze constructie getest. Met externe klimaatcondities 
worden vijf jaren gesimuleerd waarbij inwendige condensatie optreedt (zie §4.2 
Warmte-, damp- en vloeistoftransport). 

 

1.7.4. Simulatie case studies 
Door de gevolgen van klimaatverandering kan blijvend schade ontstaan aan 
poreuze constructies. Met behulp van een hygrothermisch model kan een 
uitspraak gedaan worden over de toe- of afname van vorstschade in de 
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toekomst voor verschillend opgebouwde constructies. Door middel van 
simulaties in case studies met verschillende uitwendige gevels kan de invloed 
van vorstgevoeligheid van de constructie worden onderzocht. Hoe de 
verschillende constructies zijn opgebouwd wordt in hoofdstuk 5: Simulatie case 
studies besproken. In een basissituatie worden aannamen gedaan, waarmee 
een eenvoudig model is ontwikkeld. Het model is uitgebreid door toevoeging 
van verschillende fysische processen. In de case studies worden simulaties 
uitgevoerd met klimaatdata uit verschillende perioden: het klimaat uit het 
verleden tot het heden en het toekomstige te verwachten klimaat. In 
Europees Nederland heerst een gematigd zeeklimaat met milde winters en 
koele zomers http://www.knmi.nl/cms/content/35537/europa. Nederland is 
gekozen voor onderzoek aan vorstschade omdat 1) de jaren bekend zijn 
waarin veel vorstschades optreden, de zogenaamde vorstschadewinters en 2) 
de toekomstige klimaatdata van REMO zijn voorspeld voor de Bilt in 
Nederland. Er vindt geen validatie plaats van data die voorspeld zijn met 
REMO. Echter de simulaties van alle case studies worden uitgevoerd met 
data uit het verleden tot het heden voor zowel gemeten data van het KNMI 
als voorspelde data afkomstig van het REMO model voor de Bilt in 
Nederland. Op deze manier kan de invloed van de voorspelde REMO-data 
worden bekeken. Er wordt gekeken naar veranderingen in de tijd: een 
relatieve verandering van het aantal keer dat er kans is op vorstschade en 
dus niet zozeer naar actuele waarden. Klimaatdata uit de volgende perioden 
zijn gebruikt als randvoorwaarde (zie tabel 1.1): 

 

Tabel 1.1 Verschillende klimaatdata uit verschillende perioden met KNMI en 
REMO data: 

Varianten Omschrijving Jaren 

1) KNMI–klimaatdata 1971–2011 

2) Klimaatdata REMO model, klimaatscenario (A1B) 1971–2011 

3) Klimaatdata REMO model, klimaatscenario (A1B) 2059-2099 
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1.7.4. Gevoeligheidsstudie naar verdampingswarmte 
Om de invloed van verdampingswarmte in de constructie te onderzoeken is 
het warmte- en vochttransport door een constructie afzonderlijk bekeken voor 
één type opbouw. De verdampingswarmte in de constructie is voor één case 
situatie uitgezet. Klimaatdata uit de vermelde perioden uit tabel 1.1 zijn 
gebruikt als randvoorwaarde. 

 

1.7.5. Analyse klimaat- en simulatiedata 
Door klimaatverandering kan in Nederland de luchttemperatuur stijgen en 
regenvalintensiteiten toenemen. Hierdoor kan de kans op vorstschade 
respectievelijk af- of toenemen. Om vast te stellen of de luchttemperatuur 
werkelijk stijgt en regenvalintensiteiten inderdaad toenemen voor de Bilt 
volgens klimaatscenario A1B, worden klimaatdata van het KNMI en REMO 
voor winterperioden geanalyseerd. 

 

1.8 Onderzoekskader 

De volgende onderwerpen worden niet behandeld: 

1) De onzekerheid in de klimaatscenario’s wordt niet onderzocht. 
2) De ruimtelijke resolutie van 10 km2 gridafmetingen waarmee het REMO 

model de toekomstige klimaatdata voorspelt wordt in dit onderzoek niet 
nader bekeken. De vergelijking van REMO data met één meteostation 
op één bepaalde positie is niet correct. De meetresultaten van 
meerdere meteostations verspreid over het gebied waarvoor het REMO 
model klimaatdata berekent (één cel) zouden met elkaar vergeleken 
moeten worden. 

3) Simulaties van mechanische spanningen in vorstgevoelig materiaal 
worden niet verricht. Vorstschade ontstaat door (te grote) mechanische 
spanningen in vorstgevoelig materiaal. Mechanische spanningen treden 
op door de volumeverandering van water en de vorming van ijs 
(Scherer, 2006), zie ook §2.1 Vorstschade mechanisme. Er is een 
uitspraak gewenst of de kans op vorstschade toe- of afneemt t.g.v. 
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klimaatverandering. Hiervoor is het berekenen van absolute 
mechanische spanningen in het materiaal voorlopig nog niet nodig.  

4) Een mortelvoeg van cement – kalk heeft relatief kleine poriën en houdt 
water vast. Een mortelvoeg met luchtbelvormer heeft relatief grote 
poriën en onttrekt nauwelijks water uit naastliggende stenen (Brocken, 
1998). Omdat mortel de waterabsorptie en droging van steen 
beïnvloedt wordt de toevoeging van mortel in simulaties voor nader 
onderzoek aanbevolen. 

5) De aanwezigheid van zouten in steen en het effect ervan op 
vorstschade wordt niet nader onderzocht. In onderzoek aan kalk–cement 
mortel is aangetoond dat materiaal dat zouten bevat (o.a. NaCl, 
NaNO3 en KCl) krimpt tijdens de oplossing van die zouten en dat het 
materiaal uit zet tijdens kristallisatie van het zout. Het uitzetten is 
irreversibel en voldoende sterk om schade aan het materiaal aan te 
brengen na een paar oplossing/kristallisatie cycli (Lubelli et al., 2006). 
Er wordt geen rekening gehouden met chemische reacties. 

6) Transport van warmte en vocht door scheuren in steen wordt niet 
nader onderzocht. Uit onderzoek aan gemetselde windmolens blijkt dat 
transversale en laterale scheuren aanzienlijke lekkages kunnen 
veroorzaken (Groot en Gunneweg, 2004). In dit onderzoek wordt van 
een homogeen materiaal uitgegaan. 

7) Drukverschil over een uitwendige constructie wordt niet bekeken. 
Onderzoek is door Groot (2007) en Wijffels (2007) verricht naar 
metselmortels voor waterdicht metselwerk door regenproeven uit te 
voeren conform NEN 2778 (1991): Vochtwering in gebouwen – 
Bepalingsmethoden. Om de waterdichtheid te testen zijn verschillende 
regenintensiteiten toegepast waarbij verschillende overdrukken zijn 
aangebracht op diverse constructies. Vochtdoorslag blijkt afhankelijk van 
de toegepaste constructie, type steen, soort mortel, regenintensiteit en 
overdruk. Klinkers (hoge temperatuur gebakken) zijn minder 
waterdoorlatend dan boerengrauw en rood (lage temperatuur gebakken). 
De oorzaak is het verschil in porositeit (Groot en Gunneweg, 2004). 
Door scheuren kunnen luchtstromingen plaatsvinden. De invloed van 
convectieve luchtstromen op het transport van waterdamp door een 
structuur als geheel moet niet onderschat worden (Hayen, 2008). Een 
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drukverschil over de buitenzijde van een constructie kan ontstaan door 
wind, mechanische ventilatie en temperatuurverschillen (Wit, 2009). 
Warmte- en vochttransport door convectie en diffusie is door 
Uittenbosch (2012) onderzocht. 

8) Aan het contactvlak tussen voeg- en achterliggende metselmortel 
worden frequent zogenaamde ijsflensen aangetroffen, zie figuur 1.6 
(Hayen, 2008).  

 

 

Figuur 1.6: Schematische tekening van een constructie bestaande uit twee 
metselstenen met een ijslens welke is ingesloten door voeg- 
en metselmortel. 

 

Vries–dooi verschijnselen zijn onderzocht aan gebakken klei materialen 
door het verrichten van metingen en door modelvorming van 
warmtetransport en drukken (Wardeh en Perrin, 2008). In deze 
rapportage wordt naast warmte ook vocht in de vorm van water en 
waterdamp meegenomen. In het warmte- en vochtmodel wordt rekening 
gehouden met verdampings- en condensatiewarmte (2255,5 kJ/kg). Door 
de ijsfase erbij te betrekken dient de ijsvolumefractie bekend te zijn. 
Dit is echter niet het geval. Daarom wordt smelt- en stollingswarmte 
van ijs (333,7 kJ/kg) in dit onderzoek niet meegenomen (Kohlrausch, 
1968). De hoeveelheid vocht in de constructie met een temperatuur 
lager dan 0°C is een indicatie voor mogelijke vorstschade. De 
toevoeging van ijs in de modelvorming wordt voor nader onderzoek 
aanbevolen. 
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9) Er wordt geen rekening gehouden met hysteresis. 
10) Verouderingseffecten of verandering in geometrische afmetingen worden 

verwaarloosd. 
11) Bij de randvoorwaarden in de simulaties is uitgegaan van constante 

binnencondities. 

 

1.9 Uitgangspunten 

Uitgangspunten die worden gehanteerd zijn: 

- MultiPhysics Softwarepakket COMSOL 3.5a (1989-2008) 

- Buitenklimaatdata van het KNMI en van het Max Planck instituut. 

 

1.10 Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 wordt literatuur gepresenteerd over schade aan een 
vorstgevoelige scheidingsconstructie welke wordt gerelateerd aan 
klimaatverandering. 

Fysische warmte- en vochtvergelijkingen worden in een model 
geïmplementeerd (zie hoofdstuk 3). Om de geldigheid van het model aan te 
tonen wordt het gevalideerd (zie hoofdstuk 4). Numerieke resultaten van case 
simulatiestudies van perioden met klimaatdata van het verleden tot het heden 
en van de toekomst worden gepresenteerd (zie hoofdstuk 5). Een analyse 
van perioden met klimaatdata van het verleden tot het heden en van de 
toekomst wordt gegeven in hoofdstuk 6. 

Een discussie wordt gevoerd en conclusies worden getrokken uit literatuur en 
simulatieresultaten in respectievelijk hoofdstukken 7 en 8. Als laatste worden 
in hoofdstuk 9 aanbevelingen gegeven voor nader onderzoek. 
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2 Literatuur vorstschade 

Vorstschade aan poreuze metselwerkconstructies kan ontstaan door diverse 
mechanismen als aan enkele voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan. Door 
winters die gekenmerkt worden door bepaalde klimatologische omstandigheden, 
zogenaamde typische vorstschadewinters, in combinatie met toegepaste 
materialen kan een constructie schade ondervinden. Om onder verschillende 
luchttemperaturen en vochtbelastingen het optreden van vorstschade te kunnen 
controleren bestaat in Nederland een testmethode. Voor het voorspellen van 
vorstschade is literatuur over een hygrothermisch model bekeken en tevens is 
literatuur gevonden waaruit tegenstrijdige vorstschade effecten volgen, een af- 
of toename van de kans op vorstschade is in de toekomst mogelijk. 
Onderstaande onderwerpen zullen in dit hoofdstuk worden behandeld: 

1) Vorstschade mechanisme 
2) Voorwaarde vorstschade 
3) Testmethoden en beoordelingsrichtlijn 
4) Vorstgevoelig materiaal 
5) Typische vorstschadewinters 
6) Modelvorming 
7) Toekomstige vorstschade 
8) Discussie en conclusie literatuur 

 

2.1 Vorstschade mechanisme 

Bevriezen van water en dooien van ijs in vorstgevoelig materiaal is belangrijk 
omdat irreversibele schade kan ontstaan. Een kleine verandering in 
temperatuur kan grote effecten hebben. Bij bevriezing van water in ijs vindt 
een faseverandering plaats bij een temperatuur van 0°C. Door het 
(uit)kristalliseren van ijs neemt het volume toe. Door de volumetoename 
kunnen mechanische spanningen in poriën van een poreus materiaal ontstaan. 
Door te grote mechanische spanningen kan aan het materiaal schade 
ontstaan. Als het water helemaal is ingesloten kunnen de spanningen erg 
destructief zijn (ter vergelijking, een afgesloten glazen fles gevuld met teveel 
water die wordt ingevroren zal stuk gaan). Vorstschade aan steen hoeft niet 
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noodzakelijk bij de eerste bevriezing zichtbaar te zijn. Fijne haarscheurtjes 
kunnen ontstaan en door capillaire werking opnieuw gevuld worden met water. 
Door het opnieuw bevriezen van water groeien de scheurtjes en wordt de 
schade groter. Door een aantal vries–dooi cycli kan alsnog ernstige 
vorstschade ontstaan. Vorstschade is dus niet alleen temperatuur afhankelijk. 
Vorstschade kan alleen ontstaan als de steen nat is op het moment dat de 
temperatuur onder het vriespunt daalt. 

Diverse processen die tot schades aan metselwerk leiden, zoals vorstschade, 
zijn te vinden in de Damage Atlas van Franke et al. (1998). Het 
vorstschadeproces kan leiden tot een variëteit aan typische schades aan 
zowel steen als mortel: steensplinters, scheuren, uitvallende voegmortel, 
zwellende of uitpuilende verschijnselen, buiging, verplaatsing en afbrokkelen. 

 

(a) (b) 

Figuur 2.1: Scheuren t.g.v. vorst (a). Mortel die uit de muur wordt gedrukt t.g.v. 
vorst (b). Bron: (Franke et al., 1998) 

Scherer (2006) geeft oorzaken aan waardoor interne spanningen kunnen 
ontstaan in metselwerk als een gevolg van o.a. het (uit)kristalliseren van 
zouten en ijs, het zwellen van klei insluitsels en thermische expansie. Het 
verweren van metselwerk door vries-dooi schade is een gevolg van het 
(uit)kristalliseren van ijs. Verschillende mechanismen van vorstschade worden 
gegeven in (Scherer en Valenza II, 2005) en (Klugt, 1999), waaronder 
expansiemechanisme, hydraulische druk, krimpen en uitzetten van ijs, fysisch 
gebonden water en ijslensmechanisme. Voor een omschrijving van de 
mechanismen wordt verwezen naar de artikelen. 
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Vaak wordt gedacht dat schade door bevriezing een resultaat is van de 9% 
volumetoename als gevolg van de transformatie van water in ijs (Scherer, 
2006). Schade kan alleen ontstaan als verzadiging van de poriën 91% 
overschrijdt, anders kan volume-expansie worden opgevangen door lege poriën 
(Scherer, 2006). Door het groeien van het ijskristal wordt spanning 
uitgeoefend op de wand van de porie. Een ander mechanisme voor het 
ontstaan van spanning is hydraulische druk; dit is als (snelle) volume 
verandering van ijs, met kracht verplaatsing van het aangrenzend water te 
weeg brengt in poriën (van een weinig permeabel materiaal). Schade kan op 
grote schaal ontstaan (millimeter of centimeter schaal) als ijs ingesloten zit in 
scheuren. In figuur 2.2 strekt een ijskristal zich uit door de poriën van een 
steen welke wordt omgeven door vloeistof. Als de temperatuur daalt, neigt 
het ijskristal te groeien. Een hoge druk (positie W) wordt op de steen 
uitgeoefend die wordt gelimiteerd door de tegenwerkende druk in de vloeistof. 
Door de hoge druk (nabij W) smelt het ijs en wordt water gevormd (toename 
van moleculen). De chemische potentiaal moet gelijk zijn in de vloeistoffilm 
(in W en E). De chemisch potentiaal is de energieverandering die optreedt 
bij verandering van het aantal deeltjes t.g.v. de overgang van de ene naar 
de andere fase (Wylen en Sonntag, 1985). Transport van water(moleculen) 
vindt plaats door diffusie in de vloeistoffilm van een hoge druk (W) naar een 
lage druk (E) over de afstand die gelijk is aan de grootte van het ijskristal. 
Om het ijs in evenwicht te brengen tijdens natuurlijke afkoeling kunnen hoge 
(transiente) spanningen ontstaan op de poreuze wand doordat de afname in 
temperatuur van de steen sneller gaat dan de diffusie van water(moleculen) 
in de vloeistoffilm. 

 

 

Figuur 2.2: IJskristal ingesloten door vloeistof in steen. Bron: (Scherer, 2006) 
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Ook andere schademechanismen kunnen leiden tot een verhoogde kans op 
vorstschade. Voor bijvoorbeeld marmer kunnen spanningen t.g.v. thermische 
expansie leiden tot een toename van porositeit na verwarm/koel cycli doordat 
scheuren langs het oppervlak ontstaan (Scherer, 2006). Door de openingen is 
het materiaal gevoeliger voor vocht. 

Mechanische spanningen in vorstgevoelig materiaal worden in deze studie niet 
uitgerekend (zie §1.8 Onderzoekskader). 

 

2.2 Voorwaarde vorstschade 

Aan drie voorwaarden moet gelijktijdig voldaan zijn om vorstschade te 
kunnen laten ontstaan. Deze voorwaarden zijn volgens Hayen (2008): 

1) de optredende temperatuur moet lager zijn dan het vriespunt van 
water (0°C), 

2) het materiaal moet vochtig zijn en 
3) het materiaal dient ook vorstgevoelig te zijn. 

Hoe vochtig een materiaal moet zijn wordt gegeven in § 2.4 Vorstgevoelig 
materiaal. 

Vorstschade blijft uit als de temperatuur niet daalt tot beneden het vriespunt 
van het water in de poriën. De temperatuur hoeft daarbij niet exact 0°C te 
zijn. Capillaire drukken in poriën beïnvloeden het vriespunt van water in 
poriën t.o.v. het vriespunt bij een vrij wateroppervlak. Vorstschade treedt 
slechts op als het gevangen poriënwater bevriest, uitzet en het materiaal 
onder druk zet. Eventuele verontreinigen kunnen het vriespunt beïnvloeden, 
bijvoorbeeld zouten. 

Het materiaal dient op het moment van bevriezen water te bevatten, wat 
voor zich spreekt. Echter verschillende materialen kunnen verschillende 
hygroscopische eigenschappen bevatten, zoals waterabsorptie en droging welke 
uiteindelijk het vochtgehalte van een steen bepalen. De wijze waarop ijs 
schade kan berokkenen aan steen is weergegeven in § 2.1 Vorstschade 
mechanisme. 
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Indien een materiaal een structuur heeft waarbij in de poriën een voldoende 
groot volume aanwezig is, kan de expansie t.g.v. ijsvorming opgenomen 
worden zonder dat schade ontstaat. In grote poriën, welke fungeren als 
expansievat, kan ijs vrij uitzetten zonder de poriënwanden en dus de 
materiaalstructuur te belasten. 

 

2.3 Testmethoden en beoordelingsrichtlijn 

Gezocht is naar testmethoden om vorstbestandheid te achterhalen: bij welke 
temperatuur, vochtgehalte en het aantal cycli treedt schade op? 

In Doehne en Price (2010) wordt verwezen naar de standaard in Frankrijk 
om weerstand tegen vorst te bepalen voor natuursteen (Norm XP B 10-601, 
LERM 2006). In deze norm zijn alle tests verzameld die moeten worden 
uitgevoerd en de norm geeft geschikte grenzen aan (toepassingsgebied), 
overeenkomend met de bestemming van de steen in het gebouw en 
overeenkomend met het lokale klimaat. De standaard is ontworpen in 1984 
en regelmatig herzien om deze in overeenstemming te krijgen met 
veldobservaties. 

Wardeh en Perrin (2008) vermelden vijf testmethoden om vorstschade vast te 
leggen aan dakpannen: Benelux methode, Duitse methode, Franse methode, 
Britse methode en een nieuwe procedure, de Europese Unie methode. Deze 
nieuwe procedure is geïmplementeerd door: Tiles en Bricks Technical Centre 
te Frankrijk (CTTB). Temperaturen en vormveranderingen worden tijdens vries-
dooicycli gemeten om drukken die opgebouwd worden in poriën uit te kunnen 
rekenen. De distributie van gevormde ijskristallen en de vloeistof permeabiliteit 
van het poreus materiaal blijken een dominante factor te spelen. 

In de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat en het 
NL BSB productcertificaat voor metselbaksteen (IKOB-BKB B.V., 2010), 
afgekort met BRL 1007 wordt vermeld dat zolang in Europa een gezamenlijke 
testmethode nog in ontwikkeling is voor bepaling van de vorst–dooi weerstand 
van metselbakstenen, de NEN 2872 (1989) van toepassing is. In Nederland 
wordt de vorst-dooiweerstand van een metselbaksteen onderzocht volgens de 
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methode beschreven in de vermelde norm: Beproeving van steenachtige 
materialen. Bepaling van de vorstbestandheid, Eenzijdige bevriezing in 
zoetwatermilieu. Deze norm omschrijft een laboratoriumproef waarin m.b.v. een 
vorst–dooisimulator via een steekproef genomen metselstenen blootgesteld 
worden aan eenzijdige warmteonttrekking. Vastgelegde criteria zijn: snelheid 
van de warmteonttrekking, minimale temperatuur en de duur van de vorst- en 
dooiperiode. Diverse cycli worden aangeboden, waarbij snelle bevriezingen tot 
redelijk lage temperaturen en langzamere bevriezing tot minder lage 
temperaturen worden toegepast. Verschillende schademechanismen worden 
hiermee geïnitieerd. De NEN 2872 vermeldt de cyclusduur en het aantal cycli. 
Bij de vries-dooiproef worden in totaal 24 cycli gehanteerd van ± 15°C met 
verschillende warmte–onttrekkingen en afwisselende vorst- en dooifasen. Bij 
aanvang is de temperatuur 15°C. De proefstukken worden na elke 12 cycli 
visueel beoordeeld. Indien geen schade is opgetreden, worden weer 12 cycli 
doorlopen. 

Afhankelijk van de eis die aan een baksteen wordt gesteld m.b.t. 
vorst/dooiweerstand moet rekening worden gehouden met de omstandigheden 
waaronder de stenen aan vorst kunnen worden blootgesteld. De beoordeling 
van de vorst/dooiweerstand van een metselbaksteen wordt omschreven door 
de BRL 1007. Hierin wordt steekproefgrootte en een schema gegeven, de 
wijze van aanbrengen van de initiële vochtbelasting en de waardering van het 
resultaat (vaststellen van vorstschade aanduiding). Of schade ontstaat, wordt 
ook bepaald door het vochtgehalte op het moment van bevriezen. In tabel 
2.1 worden de vochtbelasting en de gebruiksklasse volgens de BRL 1007 en 
mogelijk toepassingsgebied weergegeven. 

 

Tabel 2.1: Vochtbelastingen, klassen en toepassingsgebieden 

Vochtbelasting Klasse Toepassing 

Hoog F2, C Geïsoleerde spouwmuurconstructies 

Extreem hoog F2, D Kademuren, geglazuurde of damp–ondoorlaatbaar afgewerkte 
producten, rollagen op muurafdekkingen (horizontaal metselwerk) 
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Bij een hoge vochtbelasting worden stenen ondergedompeld in water 
gedurende verschillende perioden. Bij de extreme vochtbelasting worden 
stenen in een vacuüm gebracht en daarna ondergedompeld in water. 
Voorbeelden van geveldelen met een mogelijk hoge vochtbelasting zijn 
geïsoleerde spouwmuurconstructies. Voorbeelden van stenen met extreme 
vochtbelasting zijn stenen toegepast in horizontaal metselwerk (rollaag) en 
metselwerk die continu in contact staan met water (kademuur). 

 

 
Figuur 2.3: Door extreme vochtbelasting op horizontaal metselwerk krijgen 

plantenzaden soms een kans om te groeien. Bron: (Bouwstra en 
Broekema, 2012) (Foto: Verlaan en Bouwstra architecten, 2012). 

 

Indien een laboratoriumproef met vorst–dooisimulator wordt uitgevoerd conform 
NEN 2872 en schade zich voordoet aan eenzijdige blootgestelde metselstenen 
is het volgende niet bekend: na hoeveel cycli de schade is ontstaan, de 
bijbehorende temperatuur en vochtgehalte in de steen. Het doel van de vries-
dooiproef is om te kijken of stenen geschikt zijn voor praktijktoepassingen 
met hoge, of zelfs extreem hoge, vochtbelasting. Uit overleg met R.P.J. van 
Hees en T.G. Nijland blijkt dat de vries-dooi proef niet is bedoeld om 
temperatuur en vochtgehalte van bepaalde typen steen vast te leggen. De 
vries-dooiproef is bedoeld om te controleren of schade optreedt. 
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2.4 Vorstgevoelig materiaal 

In een buitenopstelling van het Fraunhofer instituut in Holzkirchen is 
metselwerk met een west-oriëntatie getest. In de loop van winter 1998/1999 
is metselwerk van kalkzandsteen met een verflaag aan de buitenzijde stuk 
gegaan door vorstschade, (Sedlbauer en Künzel, 2000). Er wordt vermeld dat 
vorstschade kan ontstaan in kalkzandsteen bij een vochtgehalte dat bij 
benadering gelijk is aan, of hoger dan, 12 massaprocenten. 

Prepens (1991) vermeldt: het vochtgehalte waarbij vorstschade in 
kalkzandsteen optreedt, ligt ongeveer bij 80% van de maximale vochtopname. 
Empirisch is bepaald dat bij vochtgehalten groter dan 12,5 massaprocenten 
voor de onderzochte kalkzandsteen na 25–35 vries–dooiwisselingen schade was 
opgetreden. De kalkzandsteensoort waarbij dit is opgetreden is in bijlage 2.1 
met Ga aangeduid, waarbij tevens kengetallen zijn weergegeven. Dit type 
materiaal zal in het vervolg aangeduid worden met kalkzandsteen. Bevriezing 
gebeurt vaak als het vochtgehalte dicht bij, of hoger ligt dan, capillaire 
verzadiging. 

 

 
Figuur 2.4: Op de foto is te zien dat kalkzandsteen sterker is verweerd dan de 

cementvoeg. Bron: (Stenvert, 2012). 
 



Hoofdstuk 2 Literatuur vorstschade 
 

TU/e, Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services  25 

Vorstbestendigheid is groter naarmate het verschil tussen capillair en 
maximaal vochtgehalte groter is (Wit, 2009). Een fijne porie is gevoelig voor 
vorst (Klugt, 1999). 

 

2.5 Typische vorstschadewinters 

Vorstschade kan ontstaan als aan voorwaarden is voldaan die omschreven 
zijn in §2.2 Voorwaarde vorstschade. Schade kan alleen ontstaan als het 
metselwerk zeer nat is (capillair verzadigd). Dit betekent dat strenge vorst 
direct moet intreden na een langdurige regenperiode. Volgens van der Klugt 
(1999) gebeurt dit niet vaak. Winters met omstandigheden waarin langdurige 
regenperioden direct worden gevolgd door strenge vorst worden aangeduid als 
“typische vorstschadewinters”. Voorbeelden van typische vorstschadewinters in 
Nederland zijn 1962/1963, 1978/1979 en 1981/1982 (Klugt, 1999). 

Er is een grotere kans op vorstschade bij minder strenge winters door het 
hoger vochtgehalte dan bij strenge winters (Sedlbauer en Künzel, 2000). 
 
 

2.6 Modelvorming 

Vries–dooi verschijnselen zijn onderzocht aan gebakken klei materialen door 
het verrichten van metingen en door modelvorming (Wardeh en Perrin, 2008). 
In het betreffende artikel wordt één vergelijking geven voor het modeleren 
van de temperatuur tijdens een vries–dooi cyclus. Om de temperatuur op te 
kunnen lossen moet de ijs volume fractie van de poriën bezet door ijs op 
elk tijdstip en bij elke temperatuur bekend zijn. Hiervoor zijn caloriemetrische 
tests uitgevoerd. 

In dit onderzoek wordt naast warmte ook vocht in de vorm van water en 
waterdamp meegenomen. Door de ijsfase erbij te betrekken dient de ijs 
volume fractie bekend te zijn. Dit is echter niet het geval. De toevoeging van 
ijs in de modelvorming wordt voor nader onderzoek aanbevolen. 
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Scherer and Valenza II (2005) bespreken de thermodynamica van de 
(uit)kristalliserende druk die wordt ontwikkeld bij interne bevriezing waardoor 
schade ontstaat. 

Vergelijkingen die van toepassing zijn op warmte-, waterdamp en 
watertransport worden gegeven door de Wit (2009) en door Hens (2007). Op 
deze vergelijkingen wordt in §3.2 Warmte- en vochtmodelvorming 
teruggekomen. 
Softwareprogramma’s waarmee warmte- en vochttransport door een constructie 
kan worden gesimuleerd zijn o.a. WUFI (Künzel, 1994) en Delphin 
(Grunewald, 1997). Hier is voor het softwarepakket COMSOL gekozen 
vanwege de mogelijkheid om multifysische problemen te modelleren, 
transparantheid en flexibiliteit zoals in §1.7.2 Gekoppelde warmte- en 
vochtmodelvorming staat omschreven. 

 

2.7 Toekomstige vorstschade 

Afname van vorstschade 

Indexen voor vorstschade kunnen worden gebruikt als schatters voor potentiële 
schade. Voor het kwantificeren van de aantasting door vorst worden door 
Brimblecombe et al. (2006) en Grossi et al. (2007) vorstindices gedefinieerd. 
Voor de parametrisering wordt gebruik gemaakt van klimatologische informatie 
waaronder alleen luchttemperatuur of luchttemperatuur in combinatie met 
regenintensiteit. 

Meerdere parameters voor vorstschade zijn in bovengenoemde artikelen 
vermeld, zoals vries–dooicycli en nat–vorstgebeurtenissen. 

Het aantal vries–dooicycli geeft het aantal snijpunten door 0°C aan in een 
specifiek tijdsinterval. De kaart van Europa in figuur 2.5 geeft de toe- en 
afname van het aantal vries–dooicycli (wisselingen door 0°C) voor de periode 
2070 tot 2099 t.o.v. de periode 1961 tot 1990. Een getal 0 betekent geen 
verandering, een positief getal een toename van het aantal vries–dooicycli en 
een negatief getal een afname. 
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Figuur 2.5: Verandering van het aantal vries–dooicycli. Bron: (Grossi et al., 2007) 

 

In figuur 2.5 is voor Nederland het getal -1 waarneembaar, wat een afname 
in het aantal vries–dooicycli betekent. 

 

Het betreffende artikel is een onderdeel van het EU–project: “Noah’s Ark”: 
Global Climate Change Impact on Built Heritage and Cultural Landscapes 
(Noah’s Ark, 2007c) http://noahsark.isac.cnr.it/. 

In “Noah’s Ark” is een z.g. “gevoeligheidsatlas” geproduceerd (Noah’s Ark, 
2007b). Hierin zijn o.a. klimaatkaarten (gebruikelijke klimaatparameters), 
erfgoedkaarten (gecombineerde klimaatparameters) en risicokaarten (toe-
/afnemend risico) van Europa gepresenteerd. Deze kaarten zijn geproduceerd 
voor de perioden: 1961-1991 (kort geleden), 2010-2030 (nabije toekomst) en 
2070-2099 (verre toekomst). Ook zijn kaarten gemaakt om verschillen in 
perioden aan te geven tussen 1) de verre toekomst en kort geleden en 2) 
de nabije toekomst en kort geleden om beter de veranderingen te kunnen 
kwantificeren in verhouding tot het heden. 
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In de onderstaande afbeelding van figuur 2.6 is de verandering van vries–
dooicycli weergegeven in perioden tussen de verre toekomst en kort geleden. 
In de onderste afbeelding is de verandering van vries–dooi cycli gepresenteerd 
in perioden tussen de nabije toekomst en kort geleden. 

 

 

Figuur 2.6: verandering van vries–dooi cycli. Bron: (Noah’s Ark, 2006) 

 

De afname in vries–dooicycli voor Nederland is ook in figuur 2.6 zichtbaar. 
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De nat-vorstindex stelt voor: het aantal regenachtige dagen met regenval 
meer dan 2 mm en een temperatuur groter dan 0°C direct gevolgd door 
dagen met een gemiddelde temperatuur beneden -1°C in een jaar. 

De bevindingen van Brimblecombe et al. (2006) en Grossi et al. (2007) 
waren dat de frequentie van nat–vorstgebeurtenissen tamelijk schaars zijn in 
centraal Engeland en zuidoost Groenland en een afname is aannemelijk in 
de toekomst, zie figuur 2.7(a). In tegenstelling tot sommige gebieden op het 
vaste land is de frequentie groter en is alleen een lichte trend 
waarneembaar, zie figuur 2.7(b) en 2.7(c). De kaart van Europa in figuur 
2.7(b) geeft de frequentie van nat–vorstgebeurtenissen voor de periode 1961 
tot 1990 en figuur 2.7(c) voor de periode 2070 tot 2099. Voor Nederland is 
een kleine afname waarneembaar. 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figuur 2.7: Frequentie van nat – vorstgebeurtenissen (a). Frequentie van nat – 
vorstgebeurtenissen voor de periode 1961 – 1990 (b). Frequentie van 
nat – vorstgebeurtenissen voor de periode 2070 – 2090 (c). Bron: 
(Grossi et al., 2007) 
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Conclusies van de Noah’s Ark (2007b) die betrekking hebben op geheel 
Europa en welke toepasbaar zijn voor dit onderzoek voor de kans op toe- of 
afname van vorstschade zijn (zie tabel 2.2): 

1) het aantal vries–dooicycli, 
2) de frequentie van nat–vorstgebeurtenissen, 
3) vochtgehalte voor zandsteen en 
4) vochtgehalte voor historisch gesteente. 

 

Tabel 2.2: Conclusies van het project “Noah’s Ark” 

Nr. Parameter Toe- of afname op de kans van vorstschade 

1 Vries–dooicycli 

(zie figuur 2.5 en 
2.6) 

Waarschijnlijk treedt in de toekomst een vermindering van vorst 
op in een groot gedeelte van Europa. Het grootste aantal vries–
dooicycli worden het meest ervaren in klimaten die schommelen 
om de 0°C. Noordelijke en bergklimaten kunnen in de toekomst 
meer frequent vries–dooicycli ervaren. 

2 Nat–vorst-
gebeurtenissen 

(zie figuur 2.7) 

In de toekomst is in een groot gedeelte van Europa een 
afname van nat–vorstgebeurtenissen te verwachten, regen direct 
gevolgd door intensieve vorst. Dit zou een vermindering geven 
van het risico op vorstschade. Noord Europa en sommige 
gebieden van Europa’s uitgestrekt grondgebied zoals Rusland, 
zullen frequenter nat–vorstgebeurtenissen ondervinden. 

3 Vochtgehalte voor 
zandsteen 

Voor Nederland geldt dat het vochtgehalte in zandsteen 
nauwelijks zal afnemen in de nabije toekomst. In de verre 
toekomst is er een algemene trend dat zandsteen nog iets 
droger wordt. Vochtgehaltes zijn bepaald met een nieuw sub–
model, gelijkwaardig met WUFI (2006), dat ontwikkeld is m.b.v. 
de vergelijking beschreven door Künzel (1994). Voor de 
modelvorming en het voorspellen van deze resultaten wordt 
verwezen naar (Noah’s Ark, 2007a). 
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4 Vochtgehalte voor 
historisch 
gesteente 

Er is nauwelijks afname van het vochtgehalte in historisch 
gesteente in de nabije toekomst (Nederland). Ook voor historisch 
gesteente geldt dat in de verre toekomst er een algemene 
trend is dat het gesteente nog iets droger wordt (Noah’s Ark, 
2007a). 

 

Uit Noah’s Ark volgt voor Nederland dat zowel het aantal vries-dooicycli en 
de frequentie van nat–vorstgebeurtenissen een afname waarneembaar is. 

 

Naast de indexen die zijn geformuleerd door Noah’s Ark (2007c) kan als 
vorstindex ook het aantal vorstdagen worden gehanteerd. Volgens het KNMI 
neemt het aantal vorstdagen rond 2050 af voor alle klimaatscenario’s (Sluijter, 
2011). 

 

Toename van vorstschade 

Nijland et al. (2010) schrijven dat vorst–dooischade voor steen metselwerk niet 
zal afnemen. De te verwachten afname in vries–dooicycli is klein. Materialen 
zullen bij aanvang van vorst meer nat zijn, wat te wijten is aan een hogere 
hoeveelheid neerslag. Hierdoor is een toename van vries–dooischade mogelijk. 

 

In de simulaties van dit onderzoek wordt de combinatie van temperatuur met 
vochtgehalte gehanteerd omdat zonder water geen ijs kan ontstaan en dus 
ook geen vorstschade (zie hoofdstuk 5: Simulatie case studies). 
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2.8 Discussie en conclusie literatuur vorstschade 

Punten die ter discussie gesteld kunnen worden zijn: 

- Jaarlijkse regenintensiteiten nemen in de toekomst toe (Noah’s Ark, 
2007b). Het vochtgehalte in steen, historische gesteente en zandsteen, 
neemt in de toekomst af (Noah’s Ark, 2007a). Discutabel is de afname 
van het vochtgehalte in steen in de toekomst hoewel jaarlijks meer 
regenval wordt verwacht. Mogelijkerwijs is droging door buitenlucht 
toegenomen. Voor vorstschade is het vochtgehalte aan het oppervlak 
aan de externe zijde van de steen belangrijk. Vorstschade zal namelijk 
als eerste optreden aan het buitenoppervlak van een steen. 

- Voor de parameters vermeld in het onderzoek “Noah’s Ark”, zoals 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag, aantal dagen met meer dan 20 mm 
neerslag, regenperiode langer dan vijf dagen, slagregen, vochtgehalte 
voor zandsteen en voor historisch gesteente, worden de hoeveelheden 
per jaar gepresenteerd. Door de presentatie van parameter in 
hoeveelheden per jaar is het moeilijk om conclusie te trekken t.b.v. 
vorstschade. Vorstschade kan door pieken (korte duur verschijnselen) in 
het klimaat ontstaan: heftige regenval gevolgd door een vorstperiode. 

- Het capillair vochtgehalte van kalkzandsteen waarbij schade ontstaat 
door vorst is volgens Sedlbauer and Künzel (2000) 12 massaprocenten 
en volgens Prepens (1991) 12,5 massaprocenten. Voor dit onderzoek 
wordt 12% aangehouden. 

 

Hieronder worden enkele onderzoeksvragen herhaald welke nu beantwoord 
kunnen worden: 

1) Neemt t.g.v. klimaatverandering de kans op vorstschade af in een 
vorstgevoelige uitwendige scheidingsconstructie door continu stijgende 
temperaturen of neemt de kans op vorstschade toe doordat een 
constructie langer nat blijft t.g.v. extreme regenval? 

De toe- of afname van vorstschade is afhankelijk van de locatie in Europa. 
In de toekomst is in een groot gedeelte van Europa een afname van nat–
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vorstgebeurtenissen te verwachten, regen direct gevolgd door intensieve vorst. 
Dit zou een vermindering geven van het risico op vorstschade (Noah’s Ark, 
2007b). Voor Nederland is een afname in vries–dooicycli en nat–
vorstgebeurtenissen te verwachten.  

 

Kans op vorstschade t.g.v. initieel nat metselwerk en de faseveranderingen 
door bevriezing en dooi worden door (Grossi et al., 2007) en (Nijland et al., 
2010) tegen gesproken. Daarom is d.m.v. simulaties nader onderzoek nodig 
waar (op welke positie) en wanneer (in tijd) er exact in metselwerk een 
faseverandering optreedt (zie hoofdstuk 5: Simulatie case studies). 

 

2) Wanneer is een materiaal gevoelig voor vorstschade, welk type 
materiaal is vorstgevoelig en wat zijn de bijbehorende fysische 
materiaaleigenschappen? 

Een materiaal is gevoelig voor vorstschade als het materiaal een structuur 
heeft waarbij in de poriën een te klein volume aanwezig is, zodat de 
expansie t.g.v. ijsvorming niet opgenomen worden zonder dat schade ontstaat 
(Hayen, 2008). 

Uit een test van het Fraunhofer instituut in Holzkirchen blijkt metselwerk van 
kalkzandsteen met een defecte verflaag aan de buitenzijde een voorbeeld van 
een vorstgevoelige constructie te zijn. Er is schade opgetreden in de winter 
van 1998/1999 (Sedlbauer en Künzel, 2000). 

Empirisch is bepaald dat bij vochtgehalten groter dan 12,5 massaprocenten 
voor kalkzandsteen na 25–35 vries–dooiwisselingen schade was opgetreden 
(Prepens, 1991). De steensoort waarbij dit is opgetreden is in bijlage 2.1 met 
Ga aangeduid, waarbij tevens de kengetallen zijn weergegeven. 

 

3) Wat zijn de optredende condities in poreuze materialen, zoals 
temperatuur en vochtgehalte waardoor vorstschade ontstaat en na 
hoeveel keer bevriezen van het poreus materiaal ontstaat schade? 
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Bevriezing treedt op als de temperatuur lager is dan het vriespunt van water 
(Hayen, 2008). Tegelijkertijd moet het vochtgehalte in de vorstgevoelige steen 
nabij of hoger liggen dan capillaire verzadiging. Voor kalkzandsteen is dat bij 
12,5 massaprocenten, 80 % van het maximale vochtgehalte (Prepens, 1991). 
D.m.v. laboratoriummetingen is vastgesteld dat schade optreedt bij 25 tot 35 
vries–dooi wisselingen. 

 

4) Wat is het buitenklimaat waarbij in het vorstgevoelig materiaal 
vorstschade ontstaat (de randvoorwaarden)? M.a.w. wat is het 
typische kenmerk van een winter waarin vorstschade optreedt, een 
zogenaamde vorstschadewinter? 

Schade aan gevels treedt op als een langdurige regenperiode direct wordt 
gevolgd door strenge vorst. Het metselwerk is dan zeer nat.  
Typische vorstschadewinters zijn de winters van: 1962/1963, 1978/1979 en 
1981/1982 (Klugt, 1999). Er is een grotere kans op vorstschade bij minder 
strenge winters door het hoger vochtgehalte dan bij strenge winters 
(Sedlbauer en Künzel, 2000). 

 

Uit het literatuuronderzoek kan de onderstaande aanbeveling worden gedaan: 

Het grootste aantal vries–dooicycli worden het meest ervaren in klimaten die 
schommelen om de 0°C. Noordelijke en bergklimaten kunnen in de toekomst 
meer frequent vries–dooi cycli ervaren. Daarom wordt aanbevolen noordelijke 
en bergklimaten in Europa te onderzoeken op mogelijke vorstschade. 
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3 Gekoppeld warmte- en vochttransport 

Water heeft verschillende fysische toestanden: ijs, water en waterdamp. Deze 
toestanden zijn temperatuurafhankelijk. Ook zijn mengvormen mogelijk. In dit 
hoofdstuk wordt o.a. behandeld welke vochtpotentiaal het beste gekozen kan 
worden om vochttransport mee te modelleren. M.b.v. modelvorming kan 
mogelijk vorstschade worden voorspeld. Hiervoor dienen warmte- en 
vochtstromen door poreuze stenen worden uitgerekend m.b.v. gekoppelde 
partiële differentiaalvergelijkingen. De coëfficiënten van de vergelijkingen worden 
bepaald uit meetbare materiaaleigenschappen welke vochtafhankelijk zijn. Om 
te weten of in het materiaal wel of geen ijsvorming optreedt, wordt een 
binnen- en buitenklimaat gehanteerd wat aan de randen van het materiaal 
heerst, of te wel de randvoorwaarden. Van dit niet–stationair probleem zijn de 
vergelijkingen niet wiskundig analytisch op te lossen. Een model wordt 
gemaakt waarmee het dynamische proces gesimuleerd kan worden. 

 

3.1 Potentiaal voor warmte- en vochttransport 

De eindige elementen methode wordt toegepast voor het evalueren van 
thermisch en hygrisch transport. De gekoppelde niet–lineaire 
differentiaalvergelijkingen worden numeriek opgelost door COMSOL MultiPhysics 
(COMSOL AB, 1989-2008). De temperatuur (T) is potentiaal voor 
warmtetransport. Voor numerieke simulaties is een goede keuze van de 
vochtpotentiaal essentieel bij modelvorming van gekoppeld warmte-, damp- en 
vloeistoftransport. De onderstaande vochtpotentialen kunnen bij de keuze in 
overweging worden genomen: 

 

1) Het vochtgehalte, w [kg/m3]. Het vochtgehalte kan een probleem geven 
door de discontinuïteit die kan optreden bij de overgang van materialen 
met verschillende grootte in poriën, zie figuur 3.1. 
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Figuur 3.1: De capillaire druk is gelijk in tegenstelling tot het correspondeerde 
vochtgehalte; 1 grof materiaal, 3 fijn materiaal. Het vochtgehalte is 
niet continu bij elk grensvlak van 1-2 en 2-3. Bron: (Wit, 2009). 

 

2) De partiële waterdampdruk, pv [Pa]. De dampspanning kan problemen 
geven als de temperatuur snel daalt. De verzadigingsdampspanning 
daalt gelijktijdig en daardoor kan een relatieve vochtigheid berekend 
worden boven de 100%. De relatieve vochtigheid kan niet groter 
worden dan 100%. 

3) De capillaire druk, pc [Pa]. Het bereik van de capillaire druk voor 
damp- en vloeistoftransport is van 1 tot ongeveer 109 Pa. Een 
plotselinge verandering van een droog naar een nat materiaal kan voor 
komen als het begint te regenen. Water dringt aan de rand van de 
droge steen binnen. De capillaire druk verandert overeenkomstig van 
ongeveer 109 Pa naar 1 Pa. Deze situatie kan tot een numeriek 
instabiele simulatie leiden omdat mogelijkerwijs een capillaire druk 
kleiner dan 1 Pa kan worden berekend (Williams Portal et al., 2011). 
De capillaire druk kan niet kleiner worden dan 1 Pa. 

4) De relatieve vochtigheid, φ [-] (RV [%]). De relatieve vochtigheid kan 
een soortgelijk probleem geven als omschreven bij de capillaire druk. 
Echter, als niet met vloeistoftransport wordt gerekend, kan de relatieve 
vochtigheid wel als vochtpotentiaal gehanteerd worden volgens Williams 
Portal et al. (2011). Er wordt dan alleen met damptransport gerekend. 

5) De logaritme van de capillaire druk met grondgetal 10, Lpc [Pa] (Lpc 
= log10 (pc) ). Volgens Williams Portal (2011) lijkt deze potentiaal het 
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best geschikt voor extreme condities zoals besproken in het vermelde 
artikel. Warmte- en vochtmodellering m.b.v. COMSOL met temperatuur 
(T) en de logaritme van de capillaire druk (Lpc) als respectievelijk 
warmte- en vochtpotentialen wordt omschreven in hoofdstuk 4: 
Verificatie warmte- en vochtmodel. 

De natuurlijke logaritme van de capillaire druk (Lpc) wordt geïmplementeerd 
als vocht potentiaal voor damp- en vloeistoftransport in het vorstschademodel.  

 
3.2 Warmte- en vochtmodelvorming 

Warmte- en vochttransport worden door onderstaande gekoppelde niet–lineaire 
partiële differentiaalvergelijkingen omschreven en zijn gepresenteerd door 
Schijndel (2008): 

 

⋅  (3.1) 

⋅  (3.2) 

 

met coëfficiënten: 

 

⋅  (3.3a) 

 (3.3b) 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.3c) 
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⋅  (3.4a) 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.4b) 

⋅ ⋅  (3.4c) 

 

en 

 

log  (3.5) 

 

Vergelijking (3.1) beschrijft het warmtetransport met de temperatuur (T) als 
potentiaal en vergelijking (3.2) het vochttransport met Lpc als potentiaal. In de 
vergelijkingen komen beide potentialen T en Lpc voor, waardoor warmte-, 
damp- en watertransport aan elkaar gekoppeld zijn. 

 
3.3 Materiaaleigenschappen 

Onder de vergelijkingen (3.1) en (3.2) zijn de coëfficiënten van de partiële 
differentiaalvergelijkingen vermeld (CT, CLpc en Kij). In deze coëfficiënten staan 
verschillende meetbare materiaaleigenschappen zoals de 
warmtegeleidingscoëfficiënt, de waterpermeabiliteit, de damppermeabiliteit en de 
relatieve vochtigheid. 

Voor dit onderzoek zijn meetbare materiaaleigenschappen van het 
vorstgevoelige materiaal kalkzandsteen verworven uit de materialendatabase 
van WUFI (WUFI-Pro Ver. 4.1, 2006). Meerdere constructies bestaande uit 
verschillende materialen kunnen worden gemodelleerd. Door het gebruik van 
meetbare materiaaleigenschappen (losse meetpunten) kunnen mogelijk numeriek 
instabiele situaties ontstaan t.o.v. het gebruik van fysische vergelijkingen zoals 
in benchmark: NEN-EN 15026 of HAMSTAD nr.1. De vermelde meetbare 
materiaaleigenschappen zijn vochtafhankelijk en worden in het model via de 
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coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen geïmplementeerd. De 
coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen kunnen dus ook 
afhankelijk zijn van temperatuur en Lpc. De conversie van meetbare 
materiaaleigenschappen in de coëfficiënten van de partiële 
differentiaalvergelijkingen is schematisch in figuur 3.2 weergegeven: 

 

 

Figuur 3.2: Conversie van meetbare materiaaleigenschappen in de coëfficiënten 
van de partiële differentiaalvergelijkingen. Bron: (Schijndel, 2008) 

 

Voor het temperatuurbereik van -10 tot 40°C en voor het Lpc bereik van 0 
tot 10 Pa kunnen de coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen 
voor materialen worden berekend. 

Hieronder wordt als voorbeeld in enkele stappen weergegeven hoe de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van kalkzandsteen wordt omgezet in de 
coëfficiënten K11 (zie tabel 3.1). Het temperatuurbereik van -10 tot 40 °C 
wordt verhoogd met stappen van 1°C. (T is een vector tussen -10 en 40 
met stappen van 1). De Lpc wordt in het bereik van 0 tot 10 Pa verhoogd 
met stappen van 0,05. (Lpc is een vector tussen 0 en 10 met stappen van 
0,05). De gehanteerde materiaaleigenschappen van kalkzandsteen uit WUFI 
staan weergegeven in bijlage 3.1: kalkzandsteen materiaaleigenschappen. 
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Tabel 3.1: stappen nodig voor conversie van de warmtegeleidingscoëfficiënt naar 
coëfficiënten K11 

Stap omzetting m.b.v. vergelijking / tabellen omschrijving 

1 Lpc  pc log  (3.5a) Logaritme van de 
capillaire druk 

10  (3.5b) 

2 pc  φ(RV)  (3.6) Wet van Kelvin 

3 φ(RV)  w φ 

[-] 

w 

[kg/m3] 

0 0 
0,5 17 
0,65 18 
0,8 25 
0,9 40 
0,93 52 
0,95 128 
0,99 213 
0,995 218 
0,999 225 

1 250 
 

Hygroscopische curve 
voor kalkzandsteen 

4 w  λ w 

[kg/m3] 

λ 

[W/(m2K)] 

0 1
290 2,221

 

Vochtafhankelijke 
thermische 
geleidingscoëfficiënt 
voor kalkzandsteen 

 

Om warmtegeleidingscoëfficiënten uit Lpc – waarden te bepalen wordt gebruik 
gemaakt van vergelijkingen (stap 1 en 2) en tabellen (stap 3 en 4). Voor 
getallen die in de tabellen tussen de meetpunten liggen wordt lineair 
geïnterpoleerd. De warmtegeleidingscoëfficiënt (vector) is afhankelijk van de 
Lpc. Aangenomen wordt dat de warmtegeleidingscoëfficiënt niet 
temperatuurafhankelijk is. Tussenresultaten van de berekening van coëfficiënten 
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K11 staan in bijlage 3.3 weergegeven. De coëfficiënten K11 zijn weergegeven 
in figuur 3.3. 

 

 

Figuur 3.3: PDE coëfficiënten K11 als functie van temperatuur en Lpc. 

 

De PDE-coëfficiënt K11 is een matrix met getallen. Elk kleur (of stip in figuur 
3.3) geeft een warmtegeleidingscoëfficiënt weer bij een bepaalde temperatuur 
en bij een bepaalde Lpc. Bijvoorbeeld: voor een Lpc van 0 Pa (hoog 
vochtgehalte) is K11 rood, dit geeft een λ van ongeveer 2,1 W/mK. Voor een 
Lpc van 10 Pa (laag vochtgehalte) is K11 blauw, dit geeft een λ van 
ongeveer 1 W/mK. 

De water- en damppermeabiliteit en de relatieve vochtigheid kunnen op 
eenzelfde manier worden omgezet. Voor alle coëfficiënten van de partiële 
differentiaalvergelijkingen zijn de resultaten van kalkzandsteen (kzs) 
weergegeven in figuur 3.4. De omzetting van de PDE-coëfficiënten voor 
kalkzandsteen staat in bijlage 3.2 en de tussenresultaten staan in bijlage 3.3 
weergegeven. 
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Figuur 3.4: PDE-Coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen van 
kalkzandsteen als functie van temperatuur en Lpc. 

 
Voor de randvoorwaarden (RVW) van het vochttransport dient de 
dampspanning aan het oppervlak (pv,s) bepaald te worden uit de temperatuur 
en Lpc aan het oppervlak. 

De partiële waterdampdruk aan het oppervlak kan op soortgelijke wijze 
bepaald worden als de PDE coëfficiënten. Met gegeven Lpc kan de capillaire 
druk pc berekend worden (log10(pc) (3.5)). De relatieve vochtigheid (φ) kan 
berekend worden uit de capillaire druk (pc) m.b.v. de wet van Kelvin. Met 
gegeven temperatuur (T) kan de verzadigingsdampspanning (psat) bepaald 
worden. De dampspanning (pv) is gelijk aan de relatieve vochtigheid (φ) 
vermenigvuldigd met de verzadigingsdampspanning (psat(θ)): 

 
 (3.7) 
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In figuur 3.5 is de partiële waterdampdruk als functie van temperatuur en Lpc 
gegeven. 

 

 

Figuur 3.5: Dampspanning (pv) als functie van temperatuur en Lpc. 

 
De vergelijkingen (3.1) en (3.2) zijn gekoppeld door temperatuur en Lpc. Voor 
kalkzandsteen zijn op bovenstaande manier de PDE-coëfficiënten van de 
partiële differentiaalvergelijkingen berekend uit de materiaaleigenschappen. In 
figuur 3.4 is te zien dat sommige coëfficiënten van de partiële 
differentiaalvergelijkingen ook weer afhankelijk zijn van temperatuur en Lpc. 
Comsol bepaalt de temperatuur (T) en Lpc uit de partiële 
differentiaalvergelijkingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de PDE 
coëfficiënten (matrices). 

 
3.4 Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden voor de verificatie van het warmte- en vochtmodel voor de 
Benchmark NEN-EN 15026 worden in hoofdstuk 4 behandeld. Een 
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omschrijving van de randvoorwaarden voor de case studies volgt hieronder. 
De index i verwijst naar de binnenzijde (interior) en e naar de buitenzijde 
(exterior). Voor een overzicht van de randvoorwaarden voor binnen- en 
buitencondities wordt verwezen naar tabel 3.2. De bijbehorende constanten en 
vergelijkingen worden gegeven in de bijlage 3.4: Constanten, functies en 
algemene uitdrukkingen. 
 
Tabel 3.2: randvoorwaarden 
Variabele  Omschrijving Eenheid 
Symbool 
Binnenzijde    
qi ⋅  (3.8) Warmtestroomdichtheid W/m2 
gi ⋅ , ,  (3.9) Vochtstroomdichtheid kg/(m2s) 
Buitenzijde    
qe  (3.10) Warmtestroomdichtheid W/m2 
ge  (3.21) Vochtstroomdichtheid kg/(m2s) 
 

Randvoorwaarden voor warmtestroomdichtheid naar de binnenzijde 
 

- Warmtestroomdichtheid t.g.v. temperatuurverschillen: 
 

⋅  (3.8) 

De warmtestroomdichtheid aan de binnenzijde kan als hierboven worden 
omschreven. Het temperatuurverschil wordt bepaald uit de zogenaamde fictieve 
stralingsluchttemperatuur (θi) en oppervlaktetemperatuur (θs). De gecombineerde 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (hi) voor convectie (cv) en straling (r) wordt 
constant verondersteld (7 W/m2K). 
 
Randvoorwaarden voor vochtstroomdichtheid naar de binnenzijde 
 

- Vochtstroomdichtheid t.g.v. dampspanningsverschillen: 
 

⋅ , ,  (3.9) 
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De vochtstroomdichtheid t.g.v. damptransport bij het oppervlak wordt bepaald 
uit het dampspanningsverschil tussen binnenlucht (pv,i) en de dampspanning 
aan het oppervlak (pv,s) en de dampovergangscoëfficiënt (βi = 2·10-8 s/m). De 
dampspanning aan het oppervlak pv,s wordt bepaald uit de Lpc en T op 
soortgelijke wijze als de partiële differentiaal coëfficiënten zoals omschreven in 
§3.3 Materiaaleigenschappen. 
 
 
Randvoorwaarden voor warmtestroomdichtheid naar de buitenzijde 
 
Voor de totale warmtestroomdichtheid aan de buitenzijde geldt: 
 

 (3.10) 

1) Warmtestroomdichtheid t.g.v. temperatuurverschillen met: 
- Constante warmteoverdrachtscoëfficiënt 

 
⋅  (3.11) 

De warmtestroomdichtheid wordt bepaald uit het verschil tussen 
stralingsluchttemperatuur (θe) en oppervlaktetemperatuur (θs) en de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt (he), voor convectie (20 W/m2K) en straling (5 
W/m2K). Hierbij wordt de warmteoverdrachtscoëfficiënt constant verondersteld 
(25 W/m2K). 

- Windafhankelijke warmteoverdrachtscoëfficiënt 
 

⋅  (3.12) 

De warmtestroomdichtheid wordt via de warmteoverdrachtscoëfficiënt (hcve(U)) 
afhankelijk van de windsnelheid U10 gemaakt volgens Sharples (1984). 
 

1,7 1,8 10 0,2 5,1 (3.13) 

Windsnelheid (U10) is de snelheid in een onverstoord veld op 10m hoogte. 
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2) Warmtestroomdichtheid t.g.v. atmosferische langgolvige straling. 
 

2
4  (3.14) 

Dit is de warmtestroomdichtheid ten gevolge van de stralingsuitwisseling 
tussen een vlak en de atmosfeer. In de vergelijking is Eat de atmosferische 
langgolvige straling en deze is volgens Velds (1992) gelijk aan: 
 

5,43 10 273,15 61,3  (3.15) 

Hierin is θe de buitenluchttemperatuur in °C en N de bedekkingsgraad door 
wolken. Het bereik van N is tussen 0 en 1 d.w.z. 0 is onbewolkt en 1 is 
geheel bewolkt. Bij klimaatdata van het KNMI is de bewolking de 
bedekkingsgraad van de bovenste lucht in acht stappen van nul 0 tot acht, 
bij 8 is de bovenlucht onzichtbaar. De straling afkomstig van het vlak is 
εkzs·σ·(273,15+θs)4. Hierin is σ de Stefan–Boltzmann constante en εkzs de 
emissiefactor van kalkzandsteen. De term Fij is de zichtfactor (ook wel 
geometrische factor) en geeft aan welk deel van het vlak door de hemel 
wordt ontvangen of andersom. Voor een horizontaal vlak geldt Fij = 1; alle 
straling uitgezonden door het vlak wordt door de hemelkoepel ontvangen of 
andersom. Bij een verticaal vlak geldt Fij = 0,5; de helft van de straling 
uitgezonden door het vlak wordt door de hemelkoepel ontvangen of 
andersom. De andere helft is stralingsuitwisseling tussen het vlak en de 
grond. Vaak wordt de grondtemperatuur gelijk gehouden aan de 
luchttemperatuur (Janssen et al., 2007). Als die grond een lagere temperatuur 
heeft dan de lucht, zal de constructie extra afkoelen. In dit onderzoek wordt 
grondstraling verwaarloosd. 
 

3) Warmtestroomdichtheid t.g.v. verdamping of condensatie. 
- Constante warmteoverdrachtscoëfficiënt 

 
, ,  (3.16) 

De warmtestroomdichtheid die plaats vindt t.g.v. verdamping van water of 
condensatie van lucht. Deze wordt berekend uit het dampspanningsverschil 
tussen lucht (pv,e) en oppervlak (pv,s), de dampoverdrachtscoëfficiënt (βe) en 
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de soortelijke verdampings- of condensatiewarmte (le). De 
dampoverdrachtscoëfficiënt (βe = 2·10-7 s/m) wordt constant verondersteld. 
 

- Windafhankelijke warmteoverdrachtscoëfficiënt 
 

, ,  (3.17) 

De warmtestroomdichtheid is een gevolg van verdamping van water of 
condensatie van lucht. De dampoverdrachtscoëfficiënt is afhankelijk van de 
windsnelheid volgens Abuku (2009). 
 

7,7.10 3,06 ∗ 5,44  (3.18) 

De vergelijking geldt voor gevels waar de wind op staat (loefzijde). Voor 
windsnelheden waarvan de bijbehorende windrichting niet loodrecht op de 
gevel staat, is de windsnelheid gecorrigeerd. De windsnelheid wordt 
vermenigvuldigd met cos(γ) om een windsnelheidsvector loodrecht op de gevel 
te verkrijgen. Hierbij is de hoek γ, de hoek tussen de normaal op de gevel 
en de windrichting, zie figuur 3.6. 
 

 

Figuur 3.6: Correctie windsnelheid (U10) met cos(γ) voor windsnelheid loodrecht op 
gevel (Ulr). 
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4) Warmtestroomdichtheid t.g.v. regentransport. 

 
 (3.19) 

 
Een constructie kan opwarmen / afkoelen doordat de temperatuur van de 
regen respectievelijk hoger / lager is dan de oppervlaktetemperatuur van de 
constructie (θs). Hierin wordt aangenomen dat de temperatuur van de regen 
hetzelfde is als de buitenluchttemperatuur (θe). De vochtstroomdichtheid die 
t.g.v. regenintensiteit in de constructie wordt opgenomen is gelijk aan g2e. De 
soortelijke warmte van water is cw. Er wordt aangenomen dat de 
regenintensiteit die wordt opgewarmd of afgekoeld gelijk is aan de intensiteit 
die wordt getransporteerd in de constructie (g2e) en niet de regenintensiteit 
die van de constructie af loopt. Uitleg over de bepaling van regenintensiteit 
voor een horizontale constructie en slagregenintensiteit voor verticale gevels 
wordt in deze paragraaf gegeven bij: Randvoorwaarden voor 
vochtstroomdichtheid naar de buitenzijde onder 2) vochtstroomdichtheid t.g.v. 
regen. 
 

5) Warmtestroomdichtheid t.g.v. zonnestraling. 
 

 (3.20) 

 
De warmtestroomdichtheid t.g.v. kortgolvige straling van de zon kan zorgen 
voor opwarming van de constructie en eventueel droging. Hierin is α de 
absorptiefactor voor kortgolvige irradiantie en qz de irradiantie van de zon. 
 
 
Randvoorwaarden voor vochtstroomdichtheid naar de buitenzijde 
 
Voor de totale vochtstroomdichtheid aan de buitenzijde geldt: 
 

 (3.21) 
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1) Vochtstroomdichtheid t.g.v. dampspanningsverschillen. 
- Constante vochtoverdrachtscoëfficiënt 

 
, ,  (3.22) 

De vochtstroomdichtheid aan de buitenzijde wordt op identieke wijze bepaald 
als de vochtstroomdichtheid aan de binnenzijde voor damptransport. De 
dampovergangscoëfficiënt wordt constant verondersteld (βe =2·10-7 s/m). 
 

- Windafhankelijke vochtoverdrachtscoëfficiënt 
 

, ,  (3.23) 

In deze vergelijking is de vochtstroomdichtheid via de 
dampovergangscoëfficiënt (βe(U)) afhankelijk van de windsnelheid en volgens 
Abuku (2009): 
 

7,7.10 3,06 ∗ 5,44  (3.18) 

De windsnelheid is gecorrigeerd met een factor cos (γ), voor uitleg zie tekst 
onder vergelijking (3.17). 
 

2) Vochtstroomdichtheid t.g.v. regen. 
 

 (3.24) 

De vochtstroomdichtheid die aan de buitenzijde op een constructie valt wordt 
gedefinieerd als gregen. Voor de regenintensiteit die op een horizontale 
constructie valt is regenintensiteit aangenomen die wordt verkregen doordat 
regen door een horizontaal vlak valt zonder invloed van wind. De horizontale 
regenintensiteit wordt gegeven door het KNMI en is ook voorspeld m.b.v. 
REMO. Indien regen op de constructie valt en het vochtgehalte van de steen 
lager is dan het capillair vochtgehalte zal een vochtstroomdichtheid 
plaatsvinden die vanaf het buitenoppervlak in de constructie gericht is g2e. Als 
het capillair vochtgehalte van de steen bereikt is, dat wil zeggen dat het 
buitenoppervlak capillair verzadigd is met water, zal het overschot aan 
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regenwater er aan de buitenzijde aflopen. Indien het capillair vochtgehalte 
bereikt is, is de hoeveelheid regen die aan de buitenzijde eraf loopt gelijk 
aan: gregen-g2e. (In het model in Comsol wordt d.m.v. een Heaviside functie 
getest (flc2hs-commando) of het buitenoppervlak capillair verzadigd is met 
water). 
In een verticale constructie kan vloeistoftransport plaatsvinden t.g.v. slagregen. 
Doordat wind en regen gelijktijdig kunnen optreden ontstaat slagregen. Een 
schuine regen intensiteitvector wordt verkregen. Door de wind krijgt de 
verticale regen (RWDR, slagregen genaamd, in het Engels “Wind Driven Rain”) 
een horizontale snelheid (zie figuur 3.7). 
 

 

Figuur 3.7: Regenintensiteit vector R ontbonden in twee vectoren: 
slagregenintensiteit RWDR en horizontale regenintensiteit Rh. Bron: 
(Blocken en Carmeliet, 2002). 

 
Door Blocken and Carmeliet (2002) is de catch ratio η [-] gedefinieerd: de 
verhouding tussen de slagregenintensiteit RWDR en de horizontale 
regenintensiteit Rh (3.25). 
 

 (3.25) 

 
Voor een horizontale constructie geldt gregen = Rh en voor een verticale 
constructie geldt gregen = Rwdr. Parameters die invloed hebben op de catch 
ratio zijn o.a.: de gebouwgeometrie, positie op de verticale gevel, 
windsnelheid en richting. Windsnelheid (U10) en richting verwijzen naar de 
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snelheidsvector in een onverstoord veld op 10m hoogte. Vier verschillende 
type alleenstaande gebouwen zijn onderzocht naar de slagregenverdeling 
m.b.v. CFD (Computational Fluid Dynamics) door Blocken and Carmeliet 
(2006). Hieruit volgde dat hoogbouw niet noodzakelijk meer slagregen 
ontvangt dan laagbouw. Er is voor een laag, breed gebouw gekozen met de 
afmetingen l x b x h = 100 x 10 x 20 m3 (zie figuur 3.9a). Voor de 
oriëntatie van de verticale gevel is gekozen voor zuidwest omdat deze gevel 
het meest windbelast is. Dit is gecontroleerd aan de hand van een windroos 
met klimaatdata van het KNMI voor 1979 (zie figuur 3.8). 
 

 (a)  (b) 

Figuur 3.8: Windroos voor de Bilt met klimaatdata van het KNMI voor 1979. (a). 
Windroos voor gevel met zuidwest oriëntatie (b). 

 
Voor de windsnelheid waarvan de bijbehorende windrichting niet loodrecht op 
de gevel staat is de windsnelheid gecorrigeerd (zie ook figuur 3.6). De 
windsnelheid is vermenigvuldigd met cos(γ) om een windsnelheidsvector 
loodrecht op de gevel te verkrijgen. 
Voor positie 1 op de verticale gevel zijn slagregenintensiteit Rwdr bepaald uit 
de catch ratio, referentiewindsnelheid en richting en horizontale regenintensiteit 
Rh (zie figuur 3.9a). Op positie 1 wordt voor hoge windsnelheden de 
slagregenintensiteit versterkt t.o.v. de horizontale regenintensiteit omdat de 
catch ratio’s hoger zijn dan één (zie figuur 3.9b). Hierdoor is mogelijk een 
hogere vochtbelasting te verwachten (dan bijvoorbeeld op positie 2 of alleen 
met horizontale regenintensiteit). 
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(a) (b) 

Figuur 3.9: Gebouw geometrie. Bron: (Blocken en Carmeliet, 2006). (a). Catch 
ratio positie nr. 1 (b). 

 
Volgorde om slagregenintensiteit te bepalen: 

1 windsnelheden bepalen waarvan de oriëntatie zuidwest is 
(openingshoek van 180° op de gevel). Hiermee wordt bedoeld de 
windsnelheden waarvan de windrichtingen liggen tussen noordwest 
en zuidoost (zie windroos 3.8b), 

2 windsnelheden uitrekenen loodrecht op de gevel volgens figuur 3.6 
en 

3 slagregenintensiteiten (Rwdr) bepalen uit horizontale regenintensiteiten 
(Rh), windsnelheden loodrecht op de gevel en met catch ratio’s uit 
figuur 3.9b. 

 
Voor 1979 is een windroos figuur 3.8a weergegeven en de bijbehorende 
windroos voor een gevel met zuidwest oriëntatie in figuur 3.8b. Tijdreeksen 
van uitgerekende windsnelheden loodrecht op een gevel met zuidwest 
oriëntatie staan in bijlage 3.5: windsnelheden 1979. De berekening om uit 
klimaatdata slagregenintensiteiten te bepalen is in bijlage 3.6 gegeven: 
Bepaling slagregenintensiteiten. 
Indien het gehele jaar 1979 in beschouwing wordt genomen geeft een 
horizontale regenintensiteit een zwaardere vochtbelasting (zie figuur 3.10a) dan 
slagregenintensiteit voor positie 1 op een gevel van een laag breed gebouw 
(zie figuur 3.10b). Dit blijkt ook uit de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 
1007 waarin horizontaal metselwerk (rollaag op muurafdekkingen) in de klasse 
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D valt met extreem hoge vochtbelasting t.o.v. een geïsoleerde 
spouwmuurconstructie die in de klasse C met hoge vochtbelasting valt (zie 
tabel 2.1). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de positie van de 
geïsoleerde spouwmuurconstructie niet wordt vermeld. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

Figuur 3.10: horizontale regenintensiteit voor 1979 (a). Slagregenintensiteit voor positie 1 
op de gevel van een laag breed gebouw (b). 

 
De randvoorwaarden aan de buitenzijde veranderen per case studies. Welke 
randvoorwaarde wordt gehanteerd per case studie, wordt verwezen naar §5.1: 
Omschrijving case studies. 
 

3.5 Model 

COMSOL lost gekoppelde partiële differentiaalvergelijkingen op die niet–lineair 
en tijdsafhankelijk kunnen zijn. De vergelijkingen en randvoorwaarden worden 
voor dit onderzoek in COMSOL ingevoerd volgens de z.g. coefficient form. In 
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Schijndel (2007) worden de algemene vergelijkingen in coefficient form 
weergegeven. 
Bij een geometrie dient een eindig elementen grid (mesh) gemaakt te 
worden. Het grid wordt gebruikt voor de discretisatie van het probleem. 
Initiële waarden voor de afhankelijke variabele (θ en Lpc) dienen opgegeven 
te worden. Voor het oplossen van het probleem bevat COMSOL verschillende 
oplossingsmethoden, zogenaamde solvers. Voor een uitgebreidere omschrijving 
wordt verwezen naar de Comsol documentatie (COMSOL AB, 1989-2008). 
Om 40 aaneengesloten jaren door te kunnen rekenen is het handig als de 
simulaties worden geautomatiseerd. Het is mogelijk een Comsolmodel in 
Matlab te implementeren door een m–bestand aan te maken. D.m.v. een teller 
kunnen meerdere simulaties per jaar na elkaar verricht worden. De 
automatisering van het Comsolmodel d.m.v. matlab-bestanden wordt 
omschreven in §5.4 Comsolmodel. 
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4 Verificatie warmte- en vochtmodel 

Voor de verificatie van het model worden twee studies omschreven welke 
gegeven zijn door 1) de benchmark NEN-EN 15026 en 2) de benchmark 
HAMSTAD nr. 1 (Heat, Air and Moisture STAnDardization). 
Het model van de Benchmark NEN-EN 15026 is in COMSOL ingevoerd. De 
numerieke resultaten voor zowel warmte- en damptransport komen overeen 
met de analytische oplossingen van de Benchmark, zie §4.1. 
Voor warmte-, damp- en vloeistoftransport is het model getest met de 
benchmark HAMSTAD nr. 1 door Schijndel (2008) en Uittenbosch (2012). Uit 
beide tests volgde dat de Lpc geschikt is als vochtpotentiaal, voor zowel 
damp- en vloeistoftransport, zie §4.2. 
 

4.1 Warmte- en damptransport 

Voor verificatie van het model is gebruik gemaakt van de Benchmark NEN-
EN 15026. Deze test is gebaseerd op een analytische oplossing voor 
thermisch en hygrisch transport in een homogeen, half–oneindig luchtdicht 
materiaal (20m). Bij aanvang is het systeem in evenwicht bij een temperatuur 
van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Op een bepaald tijdstip 
wordt de buitenzijde blootgesteld aan een stapfunctie: de temperatuur wordt 
dan 30°C en de relatieve luchtvochtigheid 95%. Overgangsweerstanden en 
vochtbronnen zoals regen worden volgens de Benchmark verwaarloosd. Echter, 
om het probleem op te kunnen lossen is het nodig om warmte- en 
vochtoverdrachtscoëfficiënten in het model op te nemen. De 
overdrachtscoëfficiënten zijn zodanig groot gekozen dat constante, opgedrukte 
condities aan de randen gegarandeerd zijn. De aannamen daarbij zijn: 
warmte-overdrachtscoëfficiënt is 100 W/m2K en de vocht-overdrachtscoëfficiënt 
is 2.10-8 s/m. In figuur 4.1.1 is de test schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.1.1: Schematische weergave van de randcondities en voorwaarden uit de 
Benchmark NEN-EN 15026. 

 
Veranderingen van temperatuur- en vochtverdelingen vinden plaats vanuit de 
buitenzijde naar de binnenzijde. Door het hygrothermische model worden 
temperatuur- en vochtprofielen na 7, 30 en 365 dagen berekend. De 
berekenden profielen moeten binnen een limiet van ± 2,5% van de 
analytische oplossing liggen, zie bijlage 4.1 NEN-EN 15026 limieten. Algemene 
data zijn gegeven in de Benchmark NEN-EN 15026 (zie tabel 4.1.1). 

 

Tabel 4.1.1: algemene data Benchmark NEN-EN 15026. 

Variabele Waarde Omschrijving Eenheid 

T = Tref 293,15 Initiële referentie temperatuur K 

ρw 1000 Dichtheid water kg/m3 

R 8,314 Universele gasconstante J/(mol·K) 

Mw 0,018 Molaire massa van water kg/mol 

 

Materiaaleigenschappen die bij de verificatie gebruikt worden in functievorm 
hieronder weergegeven. 

 

De relatie van de hygroscopische curve is uitgedrukt als functie van de 
capillaire druk en als functie van de relatieve vochtigheid 
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De vochtafhankelijke damppermeabiliteit is als volgt gedefinieerd: 

26,1 10
200

1 146

0,503 1 146 0,497
 

(4.4) 

 

De Benchmark geeft de volgende vergelijking voor de vochtafhankelijke 
waterpermeabiliteit: 

 

, , , , , ,  

 (4.5) 

 

De warmtegeleidingscoëfficiënt is eveneens afhankelijk van het vochtgehalte 
volgens: 

1,5
15,8
1000

 (4.6) 

 

De warmtecapaciteit is gelijk aan: 

1,824 10  (4.7) 
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De materiaaleigenschappen zijn geconverteerd in coëfficiënten voor de 
differentiaalvergelijkingen, zie figuur 4.1.2. De conversie staat in bijlage 4.2: 
NEN-EN 15026 conversie materiaaleigenschappen. 

Beperking: 

De NEN-EN 15026 staat verwaarlozing toe van de temperatuurafhankelijkheid 
van het vloeistoftransport http://www.wufi-pro.com/. Hierdoor is le gelijk aan 0 
J/kg en daardoor is de PDE coëfficiënt K12 gelijk aan nul. De laatste term in 
vergelijking (3.1) is daarmee ook gelijk aan 0: 0. 

 

 

Figuur 4.1.2: PDE-Coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen van 
materiaaleigenschappen uit de Benchmark NEN-EN 15026  als functie 
van temperatuur en Lpc. 

 

De dampspanning is uitgedrukt als een functie van T en Lpc volgens §3.3 
Materiaaleigenschappen. De modelinvoer van de benchmark NEN-EN 15026 in 
COMSOL staat in bijlage 4.3: NEN-EN 15026 modelinvoer COMSOL. 
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De resultaten van Benchmark NEN-EN 15026 staan gepresenteerd in figuur 
4.1.3. 

 

 (a)  (b) 

Figuur 4.1.3.: Temperatuur als functie van de positie in het semi – oneindig 
materiaal (a). Vochtgehalte als functie van de positie in het semi – 
oneindig materiaal (b). 

 

De warmte- en vochtprofielen zijn weergegeven voor 7, 30 en 365 dagen in 
respectievelijk de kleuren blauw, groen en rood. De marge van ± 2,5% van 
de analytische oplossing is aangegeven met zwarte cirkels. Uit de figuren 
volgt dat de profielen binnen de marge van ± 2,5 % vallen. 

Uit de Benchmark NEN-EN 15026 blijkt dat het model geldig is om als 
gereedschap te gebruiken voor het voorspellen van warmte- en damptransport 
in poreuze materialen van gebouwconstructies. 

 

Om te controleren of het model ook geldig is voor vloeistoftransport wordt de 
benchmark HAMSTAD nr. 1 behandeld in de volgende paragraaf. 
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4.2 Warmte-, damp- en vloeistoftransport 

 
De eerste benchmark van HAMSTAD, genaamd geïsoleerd dak, gaat over 
inwendige condensatie op het contactoppervlak tussen twee verschillende 
materialen. 
De constructie is als volgt opgebouwd vanaf de buitenzijde naar de 
binnenzijde: een dampdichte dakbedekking, 100 mm dragend materiaal en 50 
mm thermisch isolatiemateriaal (zie figuur 4.2.1.). 
 

 

Figuur 4.2.1: Dwarsdoorsnede van de geïsoleerde dakconstructie uit HAMSTAD 
benchmark nr. 1: Bron: (Hagentoft et al., 2004). 

 
De toegepaste materialen bezitten verschillende thermische en 
vochteigenschappen. Het dragend materiaal is capillair actief en het 
isolatiemateriaal is hygroscopisch maar capillair niet actief, d.w.z. een 
oneindige weerstand tegen vloeistoftransport. Er wordt aangenomen dat de 
constructie luchtdicht is. De volledige simulatie betreft 5 jaren met variërende, 
externe klimaatcondities. In Hagentoft et al. (2004) wordt een volledige 
omschrijving gegeven. 
De HAMSTAD benchmark nr. 1 met Lpc als vochtpotentiaal is uitgevoerd 
door Schijndel (2008) en Uittenbosch (2012). Uittenbosch toont aan dat 
inwendige condensatie optreedt tussen het dragend en thermisch isolerend 
materiaal. Inwendige condensatie is een gevolg van 1) de initieel hoge 
relatieve vochtigheid (99%) van het dragend materiaal, 2) de simulatie start in 
de winterperiode en 3) aan de buitenzijde van de constructie is een 
dampdichte dakbedekking aanwezig. Voor resultaten wordt naar beide artikelen 
verwezen. 
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Uit beide vermelde artikelen volgt dat de Lpc (logaritme van de capillaire 
druk) gehanteerd kan worden als vochtpotentiaal, zowel voor damp- en 
vloeistoftransport. 
 

4.3 Conclusie verificatie 

Uit de benchmark NEN-EN 15026 blijkt dat het model geldig is om als 
gereedschap te gebruiken voor het voorspellen van warmte- en damptransport 
in poreuze materialen van gebouwconstructies, zie §4.1 Warmte- en 
damptransport. Het testen van modellen op vloeistoftransport kan niet met de 
NEN-EN 15026. 

Het testen van modellen op warmte-, damp- en vloeistoftransport kan met de 
eerste benchmark van HAMSTAD. Dat de Lpc als vochtpotentiaal gehanteerd 
kan worden is aangetoond door Schijndel (2008) en Uittenbosch (2012), zie 
§4.2 Warmte-, damp- en vloeistoftransport. 
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5 Simulatie case studies 

 

Omschrijvingen van te creëren simulatiemodellen worden in onderstaande 
paragraven gegeven voor verschillende case studies waarmee wordt getest of 
mogelijk vorstschade kan ontstaan. In de case studies worden 
vochtafhankelijke materiaaleigenschappen omgezet naar coëfficiënten t.b.v. de 
differentiaalvergelijkingen. De gekoppelde differentiaalvergelijkingen met 
bijbehorende coëfficiënten en randvoorwaarde (klimaatcondities) vormen het 
model in Comsol. Het hygrothermisch model wordt geïmplementeerd in het 
softwarepakket Matlab om simulaties te kunnen automatiseren met 40 jaar 
klimaatcondities welke zijn verkregen van het KNMI en voorspeld met REMO. 
Simulatieresultaten met KNMI data geven een beeld van vorstschadewinters in 
het verleden en klimaatdata van REMO geven inzicht in het te verwachten 
toekomstbeeld van vorstschade. 

 

5.1 Omschrijving case studies 

Het optreden van mogelijke vorstschade wordt getest d.m.v. vier case studies. 
Er wordt uitgegaan van een model waarmee een horizontale constructie van 
kalkzandsteen met binnenisolatie wordt gesimuleerd: case studie 1 geeft de 
basissituatie weer, het zg. “eenvoudig” model. Het model wordt uitgebreid 
door toevoeging van verschillende fysische processen: case studie 2, het zg. 
“uitgebreid” model. In case studie 3 wordt uitgegaan van case studie 2 
(uitgebreid model), de oriëntatie van de gevel wordt echter gewijzigd van 
horizontaal naar verticaal en de kalkzandsteenconstructie heeft geen 
binnenisolatie. In case studie 4 is ook uitgegaan van case studie 2 
(uitgebreid model), de oriëntatie van de gevel is ook gewijzigd van 
horizontaal naar verticaal, echter de kalkzandsteenconstructie is wel voorzien 
van binnenisolatie. In tabel 5.1.1 is een overzicht van de case studies 
schematisch weergegeven. Een uitgebreidere omschrijving van de case studie 
1 tot en met 4 wordt gegeven onder het overzicht. 
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Tabel 5.1.1: Overzicht van de vier case studies. 
Case studie 1: basissituatie 
- eenvoudig model 
- horizontale constructie 
- constante overdrachtscoëfficiënten 

Case studie 2: 
- uitgebreid model 
- horizontale constructie 
- constante overdrachtscoëfficiënten 

  
Case studie 3: 
- uitgebreid model 
- verticale constructie 
- windafhankelijke overdrachtscoëfficiënten 

Case studie 4: 
- uitgebreid model 
- verticale constructie 
- windafhankelijke overdrachtscoëfficiënten 

  
 
In de basissituatie, dit is case studie 1, wordt voor een horizontale 
constructie gekozen. Een horizontale regenintensiteit geeft een zwaardere 
vochtbelasting dan slagregenintensiteit voor positie 1 op een gevel van een 
laag breed gebouw (zie figuur 3.10). Aan de binnenzijde wordt minerale 
isolatie aangenomen zodat de constructie aan de buitenzijde koud is t.o.v. 
een ongeïsoleerde constructie. Zo is de kans groot dat er vorstschade 
ontstaat, een zogenaamd “worst case scenario”. Er worden enkele aannamen 
gedaan waaronder alleen warmtetransport t.g.v. convectieve en 
stralingsoverdracht. Overgangscoëfficiënten worden constant verondersteld.  
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Case studie 1: basissituatie 

Een horizontaal georiënteerde kalkzandsteenconstructie welke aan de binnenzijde voorzien is 
van isolatiemateriaal, zie figuur 5.1.1. 

Randvoorwaarden: 

Totale warmtestroomdichtheid binnenzijde ⋅  (3.8) 

Totale vochtstroomdichtheid binnenzijde ⋅ , ,  (3.9) 

Totale warmtestroomdichtheid buitenzijde  (3.10) 

- Temperatuurverschillen ⋅  (3.11) 

Totale vochtstroomdichtheid buitenzijde  (3.21) 

- Dampspanningsverschillen , ,  (3.22) 

- Regen  (3.24) 

De vochtstroomdichtheid t.g.v. regen is de horizontale regenintensiteit in kg/(m2.s). 
De overdrachtscoëfficiënten zijn: 
hi = 7 W/(m2K)   he = 25 W/(m2K) 
βi = 2·10-8 s/m   βe = 2·10-7 s/m. 
 

 

Figuur 5.1.1: Uitwendige horizontale scheidingsconstructie van case studie 1 (basissituatie) 
waarin een eenvoudig fysisch model is gehanteerd. Overgangscoëfficiënten zijn 
constant verondersteld. 

 

Het model wordt omschreven in §5.4 Comsolmodel. 
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Voor case studie 2 zijn aan het model enkele fysische processen toegevoegd 
t.b.v. de randvoorwaarden: nachtelijke hemeluitstraling (langgolvige 
atmosferische straling), zonnestraling, latente warmte voor verdamping / 
condensatie van water en opwarming / afkoeling van de constructie t.g.v. 
regen. Case studie 2 heeft een horizontale constructie met constante 
overgangscoëfficiënten. In case studies 3 en 4 worden verticale constructies 
met slagregenintensiteiten gesimuleerd en overgangscoëfficiënten zijn afhankelijk 
van de windsnelheid. 
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Case studie 2: Een horizontaal georiënteerde kalkzandsteenconstructie welke aan de 
binnenzijde voorzien is van isolatiemateriaal, zie figuur 5.1.2. 

Totale warmtestroomdichtheid binnenzijde ⋅  (3.8) 

Totale vochtstroomdichtheid binnenzijde ⋅ , ,  (3.9) 

Totale warmtestroomdichtheid buitenzijde  (3.10) 

- temperatuurverschillen ⋅  (3.11) 

- langgolvige straling  (3.14) 

- verdamping , ,  (3.16) 

- regentransport  (3.19) 

- zonnestraling  (3.20) 

Totale vochtstroomdichtheid buitenzijde  (3.21) 

- dampspanningsverschillen , ,  (3.22) 

- regen  (3.24) 

De vochtstroomdichtheid t.g.v. regen is de horizontale regenintensiteit in kg/(m2.s). 
De overdrachtscoëfficiënten zijn 
hi = 7 W/(m2K)   he = 25 W/(m2K) 
βi = 2·10-8 s/m   βe = 2·10-7 s/m. 
 

 

Figuur 5.1.2: Uitwendige horizontale scheidingsconstructie van case studie 2 waarin het 
eenvoudige model is uitgebreid met verschillende fysische processen. 
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Case studie 3: Een verticaal georiënteerde kalkzandsteenconstructie, zie figuur 5.1.3. 

Totale warmtestroomdichtheid binnenzijde ⋅  (3.8) 

Totale vochtstroomdichtheid binnenzijde ⋅ , ,  (3.9) 

Totale warmtestroomdichtheid buitenzijde  (3.10) 

- temperatuurverschillen ⋅  (3.12) 

- langgolvige straling  (3.14) 

- verdamping , ,  (3.17) 

- regentransport  (3.19) 

- zonnestraling  (3.20) 

Totale vochtstroomdichtheid buitenzijde  (3.21) 

- dampspanningsverschillen , ,  (3.23) 

- regen  (3.24) 

De vochtstroomdichtheid t.g.v. regen is de slagregenintensiteit in kg/(m2.s). 
De overdrachtscoëfficiënten zijn afhankelijk van de windsnelheid: 

1,7 1,8 0,2 5,1 (3.13) 

7,7.10 3,06 ∗ 5,44  (3.18) 

Aanname: grondstraling is verwaarloosbaar 

 

Figuur 5.1.3: Uitwendige verticale scheidingsconstructie van case studie 3 met uitgebreid 
fysisch model. Overgangscoëfficiënten zijn afhankelijk van de wind. 
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Case studie 4: Een verticaal georiënteerde kalkzandsteenconstructie welke aan de binnenzijde 
voorzien is van isolatiemateriaal, zie figuur 5.1.4. 

Totale warmtestroomdichtheid binnenzijde ⋅  (3.8) 

Totale vochtstroomdichtheid binnenzijde ⋅ , ,  (3.9) 

Totale warmtestroomdichtheid buitenzijde  (3.10) 

- temperatuurverschillen ⋅  (3.12) 

- langgolvige straling  (3.14) 

- verdamping , ,  (3.17) 

- regentransport  (3.19) 

- zonnestraling  (3.20) 

Totale vochtstroomdichtheid buitenzijde  (3.21) 

- dampspanningsverschillen , ,  (3.23) 

- regen  (3.24) 

De vochtstroomdichtheid t.g.v. regen is de slagregenintensiteit in kg/(m2.s). 
De overdrachtscoëfficiënten zijn afhankelijk van de windsnelheid: 

1,7 1,8 0,2 5,1 (3.13) 

7,7.10 3,06 ∗ 5,44  (3.18) 

Aanname: grondstraling is verwaarloosbaar 

 

Figuur 5.1.4: Uitwendige verticale scheidingsconstructie van case studie 4 met uitgebreid 
fysisch model. Overgangscoëfficiënten zijn afhankelijk van de wind. 
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5.2 Materiaaleigenschappen 

Uit de materiaaleigenschappen van kalkzandsteen zijn de partiële 
differentiaalvergelijking coëfficiënten bepaald zoals omschreven in §3.3 
Materiaaleigenschappen. Op dezelfde wijze zijn ook voor minerale isolatie (iso) 
de PDE–coëfficiënten bepaald. De materiaaleigenschappen van minerale isolatie 
zijn afkomstig uit de WUFI-Pro Ver. 4.1 (2006) database. In figuur 5.2.1 zijn 
de coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen van isolatiemateriaal 
weergegeven. 
 

 

Figuur 5.2.1: PDE-Coëfficiënten van de partiële differentiaalvergelijkingen van 
isolatiemateriaal als functie van temperatuur en Lpc 

 

De gehanteerde materiaaleigenschappen van minerale isolatie uit WUFI staan 
weergegeven bijlage 5.1. De berekening staat in bijlage 5.2 en de 
tussenresultaten van de PDE-coëfficiënten staan in bijlage 5.3 weergegeven. 
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5.3 Klimaatcondities 

Binnencondities worden constant verondersteld: een luchttemperatuur van 20°C 
en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Buitencondities zijn waarden per 
uur afkomstig van het KNMI voor de jaren 1971 tot en met 2011. 
Klimaatdata afkomstig van REMO zijn voor de jaren 1971 tot en met 2011 
en van 2059 tot en met 2099.  
 

5.4 Comsolmodel 

Hieronder wordt de invoer van het model in Comsol voor de case studies 
besproken en de implementatie van het Comsolmodel in het softwarepakket 
Matlab. 
Met de invoer in Comsol per case studie kan één jaar worden gesimuleerd. 
De invoer van de case studies is gegeven in bijlage 5.4: Model in Comsol. 
Temperaturen en Lpc–waarden worden in de constructie verkregen. Omdat 40 
jaar met KNMI data en twee keer 40 jaar met REMO data worden 
gesimuleerd is het handig om de simulaties te automatiseren. Omdat voor elk 
jaar een nieuwe simulatie wordt gestart is het belangrijk om met de juiste 
initiële waarden te beginnen. De volgorde van automatisering is als volgt: 

1) Het model in Comsol, zoals in bijlage 5.4 is weergegeven, wordt 
gemaakt; 

2) De simulatie wordt in Comsol uitgevoerd, één jaar wordt 
doorgerekend; 

3) De berekende eindwaarden (tijd) van de constructie voor 
temperatuur en Lpc worden bewaard; 

4) In het Comsolmodel worden de initiële waarden voor T en Lpc 
(t=0s) gelijkgesteld aan de eindewaarde berekend in stap 3. Op 
deze manier wordt de volgende simulatie met de correcte T en Lpc 
gestart; 

5) De simulatie wordt voor de tweede keer in Comsol uitgevoerd; 
6) Opnieuw worden de eindwaarden voor temperatuur en Lpc bewaard; 
7) In Comsol wordt een matlab–bestand gecreëerd (m–bestand 2, 

Comsolmodel in matlab). Hierin staan in matlab code stap 1 tot en 
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met 6. Dit matlab–bestand wordt zodanig aangepast dat m.b.v. een 
teller alle jaren na elkaar kunnen worden gesimuleerd; 

8) In een nieuw matlab–bestand (m–bestand 1, matlab simulatie) wordt 
de teller om 40 jaar te kunnen simuleren gestart. Als eerste 
worden klimaatdata per jaar ingelezen, in de correcte eenheid 
uitgerekend en weggeschreven in tekstbestanden. M–bestand 2 wordt 
aangeroepen waarin de tekstbestanden (klimaatdata) worden 
ingelezen. De simulatie wordt uitgevoerd en de resultaten T en Lpc 
worden voor een geheel jaar bewaard in Comsol formaat. Daarna 
begint het volgende jaar; 

9) Voor de verwerking van de simulatieresultaten wordt elk jaar 
ingelezen (Comsol formaat), bewerkt (Lpc omgezet naar 
vochtgehalte), getoetst of temperatuur lager is dan 0°C en 
vochtgehalte hoger is dan het capillair vochtgehalte en grafisch 
weergegeven (= m–bestand 3, naverwerking). 

In bijlage 5.5: Model in matlab staan matlab–bestanden voor de case studies: 
1) matlab simulatie, 2) Comsolmodel in matlab en 3) naverwerking. Resultaten 
van Comsolmodellen welke m.b.v. Matlab zijn uitgevoerd worden hieronder 
besproken in §5.5. Resultaten case studies. 
 

5.5 Resultaten case studies 

Resultaten worden besproken aan de hand van case studie 1: een 
horizontaal georiënteerde constructie met een kalkzandsteen buitenblad welke 
aan de binnenzijde voorzien is van isolatiemateriaal. In figuur 5.5.1 is de 
geometrie van de constructie weergegeven, waarbij de linkerzijde buiten is en 
de rechterzijde binnen (dwarsdoorsnede). 
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Figuur 5.5.1: geometrie basissituatie (kalkzandsteen en isolatie). 
 
In figuur 5.5.2 is het volgende weergegeven over de doorsnede van de 
constructie op tijdstip t = 22,8 dagen in 1979: 1) de temperatuur (a), 2) de 
Lpc in de bovenste grafiek van figuur b, het vochtgehalte in de onderste 
grafiek van figuur b en 3) in grafiek c staat de temperatuur onder 0°C 
tegelijkertijd met het vochtgehalte boven het capillair vochtgehalte. Donker 
blauw wil zeggen dat bovenstaande situatie zich niet voordoet: er is geen 
kans op vorstschade. Rood wil zeggen dat de situatie zich wel voordoet: er 
is dus kans op vorstschade. 
 

Figuur 5.5.2a: de temperatuur op t = 22,8 dagen in 1979 voor kalkzandsteen en 
isolatie. 

 
Aan de buitenzijde van de constructie lijkt de temperatuur nabij de 0°C. Uit 
bestudering van de berekende temperaturen blijkt de temperatuur aan de 
buitenzijde onder de 0°C te liggen. 
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Figuur 5.5.2b: de Lpc (boven) en het vochtgehalte (onder) op t = 22,8 dagen in 
1979 voor kalkzandsteen en isolatie. 

 
Het vochtgehalte aan de buitenzijde van de constructie is nabij de 250 
kg/m3. 

 
Figuur 5.5.2c: de temperatuur onder 0°C en tegelijkertijd het vochtgehalte boven het 

capillair vochtgehalte op t = 22,8 dagen in 1979 voor kalkzandsteen 
en isolatie. Rood wil zeggen dat aan de situatie wordt voldaan: kans 
op vorstschade. Blauw wil zeggen dat niet aan de situatie wordt 
voldaan: geen kans op vorstschade. 
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In figuur 5.5.2c is te zien dat vorstschade in kalkzandsteen tot ± 6 mm 
diepte (in de x-richting) kan ontstaan. De kans op vorstschade treedt op net 
aan het buitenoppervlak van kalkzandsteen. 
 
In figuur 5.5.3 staan resultaten weergegeven van: de temperatuur (a) en het 
vochtgehalte (b) voor 1 mm in kalkzandsteen gezien vanaf het 
buitenoppervlak voor de maanden januari en februari van het jaar 1979. De 
positie van de condities in de constructie staat vermeld in figuur c. In de 
bovenste grafiek (a) staat de temperatuur in blauw aangegeven als functie 
van de tijd in dagen (doorgetrokken lijn). De rode lijn geeft de temperatuur 
van 0°C aan (streep stippen lijn). De middelste grafiek (b) geeft in blauw het 
vochtgehalte aan. De rode lijn is het capillaire vochtgehalte (streep stippen 
lijn). Voor kalkzandsteen is het capillair vochtgehalte gelijk aan 12 
massaprocenten dat overeenkomt met 228 kg/m3.  
In figuur d wordt aangegeven hoe diep in de constructie er kans is op 
vorstschade, gezien vanaf het buitenoppervlak. Weergegeven is de diepte in 
de constructie waarvoor geldt dat de temperatuur kleiner is dan 0°C en 
tegelijkertijd het vochtgehalte groter is dan het capillair vochtgehalte. 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

 

(d) 

Figuur 5.5.3: Weergegeven is op 1 mm diepte in kalkzandsteen gezien vanaf het 
buitenoppervlak voor de maanden januari en februari van 1979: de 
temperatuur in blauw, rood geeft 0°C aan (a) en het vochtgehalte in blauw, 
rood geeft het capillair vochtgehalte van 228 kg/m3 aan (b). In de constructie 
is de x-richting gezien vanaf het buitenoppervlak naar de binnenzijde (c). De 
diepte in de constructie is weergegeven waarvoor geldt dat de temperatuur 
kleiner is dan 0°C en tegelijkertijd het vochtgehalte groter is dan het capillair 
vochtgehalte (d). 
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Diverse keren is de temperatuur onder de 0°C en is het vochtgehalte boven 
het capillair vochtgehalte van kalkzandsteen. Echter 11 keer zijn de condities 
zodanig dat er een kans op vorstschade bestaat: dat is als de temperatuur 
onder 0°C is en tegelijkertijd het vochtgehalte boven het capillair 
vochtgehalte is (zie figuur 5.5.3d). 
De diepte waaronder de conditie vaak voorkomt (θ kleiner is dan 0°C en 
tegelijkertijd w groter is dan wcapillair) ligt in januari en februari van 1979 
tussen de 3,5 en 7 mm. Er is één uitschieter naar de 14 mm. Coppens en 
Nieuwenhuys (2012), respectievelijk adviseur voor en directeur van Vereniging 
Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), melden dat door versterking van 
vorst-dooicycli opeenvolgende korrellagen kunnen losraken (afzanding). Het 
materiaalverlies kan optreden tot op 5 tot 10 mm diepte. 
Interessant is om te kijken naar de buitencondities die optreden tijdens en 
net voordat de kans op vorstschade zich voor doet. In figuur 5.5.4 staat 
weergegeven de luchttemperatuur, de horizontale regenintensiteit en de 
maximale diepte in kalkzandsteen waar mogelijk vorstschade zich voordoet. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figuur 5.5.4: Luchttemperatuur (a), horizontale regenintensiteit (b) en de diepte in 
kalkzandsteen gezien vanaf het buitenoppervlak waar mogelijk 
vorstschade kan ontstaan (c) voor januari en februari van 1979. 
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Bij de uitschieter naar een diepte van 14 mm heeft het vooraf twee dagen 
(niet aaneengesloten) geregend met een luchttemperatuur die oploopt naar 
8°C. Direct na de regenbui daalt de luchttemperatuur in de vorstperiode naar 
-6,2°C. Terwijl bij de vorstperioden, waarbij de diepte ligt tussen de 3,5 en 7 
mm, het nauwelijks vooraf heeft gerekend. Voor nader onderzoek wordt 
aanbevolen om een correlatie proberen te zoeken tussen de diepte waar 
mogelijk vorstschade kan ontstaan en het buitenklimaat (luchttemperatuur en 
regenintensiteit) dat vooraf gaat aan de vorstperiode. 
 
Voor case studie 1 (basissituatie) zijn de maanden januari en februari van 
1979 besproken. In deze maanden zijn 11 keer de condities opgetreden dat 
er mogelijk vorstschade zou kunnen ontstaan. In tabel 5.5.1 staan voor case 
studie 1 winters weergegeven waarin er mogelijk kans is op vorstschade. 
Deze simulatieresultaten zijn verkregen met klimaatdata van voorgaande jaren 
van het KNMI (1971 tot en met 2011). Voor 1 mm onder het 
buitenoppervlak van kalkzandsteen zijn aangegeven het aantal keer dat de 
temperatuur onder 0°C is geweest en tegelijkertijd het vochtgehalte boven het 
capillair vochtgehalte. In kolom 1 staat het winternummer. Kolom 2 geeft het 
jaartal weer van het aantal vorstschadekansen van het najaar en kolom 3 
het aantal vorstschadekansen in het najaar. Kolom 4 en 5 geven 
respectievelijk hetzelfde weer als kolom 2 en 3 maar dan voor het voorjaar. 
Kolom 6 geeft het totaal aantal vorstschadekansen aan van de desbetreffende 
winter weer. Onderaan de tabel is de optelling van 40 winters gegeven. 
De met geel aangegeven winters zijn in de literatuur door van der Klugt 
(1999) aangeduid als werkelijk geconstateerde vorstschadewinters. 
Tabel 5.5.2 geeft de vorstschadekansen weer voor klimaatdata van REMO 
voor de jaren 1971 tot en met 2011 en tabel 5.5.3 voor de jaren 2059 tot 
en met 2099. 
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Tabel 5.5.1: Case studie 1, basissituatie, KNMI 1971–2011 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal vorstwinter

1 1971 0 1972 0 0

2 1972 0 1973 1 1

3 1973 8 1974 0 8

4 1974 0 1975 0 0

5 1975 0 1976 0 0

6 1976 2 1977 1 3

7 1977 1 1978 0 1

8 1978 3 1979 11 14 Klugt, 1999

9 1979 0 1980 0 0

10 1980 3 1981 1 4

11 1981 10 1982 0 10 Klugt, 1999

12 1982 0 1983 0 0

13 1983 0 1984 2 2

14 1984 0 1985 3 3

15 1985 1 1986 2 3

16 1986 0 1987 1 1

17 1987 0 1988 0 0

18 1988 0 1989 0 0

19 1989 0 1990 0 0

20 1990 0 1991 1 1

21 1991 0 1992 0 0

22 1992 0 1993 0 0

23 1993 1 1994 1 2

24 1994 1 1995 2 3

25 1995 0 1996 2 2

26 1996 0 1997 0 0

27 1997 0 1998 0 0

28 1998 1 1999 2 3

29 1999 0 2000 0 0

30 2000 1 2001 1 2

31 2001 1 2002 0 1

32 2002 0 2003 1 1

33 2003 1 2004 2 3

34 2004 0 2005 2 2

35 2005 1 2006 0 1

36 2006 0 2007 1 1

37 2007 0 2008 1 1

38 2008 0 2009 0 0

39 2009 5 2010 0 5

40 2010 6 2011 0 6

Totaal 46 38 84  
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Tabel 5.5.2: Case studie 1, basissituatie, REMO 1971–2011 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 

Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 
Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal

1 1971 0 1972 2 2

2 1972 0 1973 0 0

3 1973 0 1974 0 0

4 1974 0 1975 0 0

5 1975 0 1976 0 0

6 1976 0 1977 0 0

7 1977 2 1978 0 2

8 1978 0 1979 0 0

9 1979 0 1980 4 4

10 1980 1 1981 2 3

11 1981 0 1982 6 6

12 1982 0 1983 0 0

13 1983 0 1984 0 0

14 1984 0 1985 1 1

15 1985 0 1986 1 1

16 1986 0 1987 3 3

17 1987 0 1988 2 2

18 1988 0 1989 0 0

19 1989 0 1990 3 3

20 1990 0 1991 0 0

21 1991 0 1992 0 0

22 1992 0 1993 0 0

23 1993 5 1994 0 5

24 1994 0 1995 0 0

25 1995 0 1996 0 0

26 1996 1 1997 0 1

27 1997 0 1998 0 0

28 1998 0 1999 1 1

29 1999 3 2000 0 3

30 2000 0 2001 0 0

31 2001 1 2002 0 1

32 2002 0 2003 0 0

33 2003 0 2004 2 2

34 2004 0 2005 0 0

35 2005 0 2006 3 3

36 2006 0 2007 8 8

37 2007 0 2008 5 5

38 2008 0 2009 1 1

39 2009 0 2010 0 0

40 2010 0 2011 4 4

Totaal 13 48 61  
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Tabel 5.5.3: Case studie 1, basissituatie, REMO 2059–2099 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal

1 2059 0 2060 1 1

2 2060 0 2061 0 0

3 2061 0 2062 0 0

4 2062 0 2063 0 0

5 2063 0 2064 1 1

6 2064 0 2065 0 0

7 2065 0 2066 0 0

8 2066 0 2067 2 2

9 2067 0 2068 5 5

10 2068 0 2069 0 0

11 2069 0 2070 0 0

12 2070 0 2071 0 0

13 2071 0 2072 0 0

14 2072 0 2073 0 0

15 2073 0 2074 0 0

16 2074 0 2075 1 1

17 2075 0 2076 0 0

18 2076 0 2077 0 0

19 2077 0 2078 0 0

20 2078 0 2079 0 0

21 2079 0 2080 0 0

22 2080 0 2081 1 1

23 2081 0 2082 3 3

24 2082 0 2083 0 0

25 2083 0 2084 1 1

26 2084 0 2085 0 0

27 2085 0 2086 0 0

28 2086 0 2087 0 0

29 2087 0 2088 0 0

30 2088 0 2089 0 0

31 2089 0 2090 0 0

32 2090 0 2091 0 0

33 2091 0 2092 0 0

34 2092 0 2093 0 0

35 2093 0 2094 2 2

36 2094 0 2095 0 0

37 2095 0 2096 3 3

38 2096 0 2097 0 0

39 2097 0 2098 0 0

40 2098 0 2099 0 0

Totaal 0 20 20  
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Vorstschadekansen van case studie 1 uit de tabellen 5.5.1 tot en 5.5.3 zijn 
in figuur 5.5.5 grafisch weergegeven. 
 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figuur 5.5.5: Vorstschadekansen van case studie 1 voor de volgende klimaatdata: 
KNMI 1971 - 2011 (a), REMO 1971 - 2011 (b) en REMO 2059 – 
2099 (c). 

 
Conclusies die getrokken kunnen worden voor case studie 1 (basissituatie) 
worden behandeld in §5.7 Discussie en conclusie simulatie case studies. 
 
In tabellen 5.5.4 tot en met 5.5.6 wordt weergegeven voor case studie 2 met 
de horizontaal georiënteerde constructie met een kalkzandsteen buitenblad 
welke aan de binnenzijde voorzien is van isolatiemateriaal het aantal keer dat 
de temperatuur onder 0°C is geweest en tegelijk het vochtgehalte dat boven 
het capillair vochtgehalte is geweest. Het verschil tussen case studie 1 
(basissituatie) en case studie 2 (het zg. “uitgebreid” model) zijn de fysische 
modeltoevoegingen aan de randvoorwaarden: langgolvige atmosferische straling, 
zonstraling, latente verdamping / condensatie van water en opwarming / 
afkoeling van de constructie t.g.v. regenwater.  
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Tabel 5.5.4: Case studie 2, uitgebreid model, KNMI 1971–2011 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal vorstwinter

1 1971 0 1972 0 0

2 1972 0 1973 4 4

3 1973 14 1974 0 14

4 1974 0 1975 2 2

5 1975 0 1976 2 2

6 1976 3 1977 1 4

7 1977 1 1978 4 5

8 1978 7 1979 12 19 Klugt, 1999

9 1979 1 1980 3 4

10 1980 7 1981 6 13

11 1981 14 1982 0 14 Klugt, 1999

12 1982 2 1983 0 2

13 1983 1 1984 3 4

14 1984 0 1985 4 4

15 1985 4 1986 4 8

16 1986 1 1987 3 4

17 1987 0 1988 0 0

18 1988 0 1989 0 0

19 1989 0 1990 0 0

20 1990 0 1991 2 2

21 1991 0 1992 1 1

22 1992 0 1993 0 0

23 1993 2 1994 1 3

24 1994 1 1995 2 3

25 1995 1 1996 3 4

26 1996 0 1997 0 0

27 1997 0 1998 0 0

28 1998 5 1999 6 11

29 1999 1 2000 2 3

30 2000 2 2001 4 6

31 2001 1 2002 0 1

32 2002 0 2003 3 3

33 2003 0 2004 3 3

34 2004 0 2005 4 4

35 2005 2 2006 2 4

36 2006 0 2007 1 1

37 2007 0 2008 3 3

38 2008 1 2009 0 1

39 2009 6 2010 3 9

40 2010 5 2011 0 5

Totaal 82 88 170  
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Tabel 5.5.5: Case studie 2, uitgebreid model, REMO 1971–2011 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal

1 1971 0 1972 2 2

2 1972 0 1973 1 1

3 1973 0 1974 1 1

4 1974 1 1975 1 2

5 1975 0 1976 0 0

6 1976 0 1977 3 3

7 1977 2 1978 0 2

8 1978 0 1979 2 2

9 1979 1 1980 8 9

10 1980 3 1981 4 7

11 1981 0 1982 19 19

12 1982 0 1983 0 0

13 1983 0 1984 2 2

14 1984 1 1985 2 3

15 1985 0 1986 4 4

16 1986 0 1987 11 11

17 1987 0 1988 5 5

18 1988 0 1989 3 3

19 1989 0 1990 9 9

20 1990 0 1991 3 3

21 1991 0 1992 0 0

22 1992 0 1993 0 0

23 1993 6 1994 0 6

24 1994 0 1995 0 0

25 1995 0 1996 1 1

26 1996 4 1997 1 5

27 1997 0 1998 2 2

28 1998 0 1999 1 1

29 1999 5 2000 1 6

30 2000 2 2001 1 3

31 2001 1 2002 4 5

32 2002 0 2003 0 0

33 2003 0 2004 6 6

34 2004 0 2005 0 0

35 2005 8 2006 4 12

36 2006 0 2007 12 12

37 2007 0 2008 12 12

38 2008 2 2009 1 3

39 2009 1 2010 2 3

40 2010 2 2011 7 9

Totaal 39 135 174  
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Tabel 5.5.6: Case studie 2, uitgebreid model, REMO 2059–2099 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal

1 2059 1 2060 5 6

2 2060 0 2061 0 0

3 2061 0 2062 0 0

4 2062 0 2063 1 1

5 2063 0 2064 1 1

6 2064 0 2065 0 0

7 2065 0 2066 1 1

8 2066 0 2067 3 3

9 2067 2 2068 10 12

10 2068 2 2069 0 2

11 2069 0 2070 0 0

12 2070 1 2071 2 3

13 2071 0 2072 0 0

14 2072 0 2073 0 0

15 2073 0 2074 0 0

16 2074 0 2075 1 1

17 2075 0 2076 0 0

18 2076 1 2077 0 1

19 2077 0 2078 0 0

20 2078 1 2079 1 2

21 2079 0 2080 0 0

22 2080 0 2081 1 1

23 2081 0 2082 4 4

24 2082 0 2083 0 0

25 2083 0 2084 1 1

26 2084 0 2085 0 0

27 2085 0 2086 0 0

28 2086 0 2087 0 0

29 2087 0 2088 0 0

30 2088 0 2089 0 0

31 2089 0 2090 0 0

32 2090 0 2091 0 0

33 2091 0 2092 0 0

34 2092 0 2093 0 0

35 2093 0 2094 2 2

36 2094 0 2095 0 0

37 2095 0 2096 5 5

38 2096 0 2097 0 0

39 2097 0 2098 0 0

40 2098 0 2099 1 1

Totaal 8 39 47  
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Conclusies die volgen uit case studie 2 worden gegeven in §5.7 Discussie 
en conclusie simulatie case studies. 
 
Voor het aantal keer dat mogelijk vorstschade kan optreden per winter voor 
de case studies 3 en 4 wordt verwezen naar bijlage 5.6: Resultaten 
vorstschade case studies. In tabel 5.5.7 staat een overzicht weergegeven voor 
de vier case studies met daarin vermeld het totaal aantal keer dat er voor 
40 jaar een mogelijke kans is op vorstschade, temperatuur onder 0°C en 
vochtgehalte groter dan het capillair vochtgehalte. 
 
Tabel 5.5.7: Totaal aantal keer kans op vorstschade voor 40 jaar; temperatuur 

onder 0°C en tegelijkertijd het vochtgehalte gelijk aan of hoger dan 
het capillair vochtgehalte. 

Case 
studie 
nr. 

Oriëntatie Opbouw constructie Model KNMI 
1971 
- 
2011 

REMO 
1971 
- 
2011 

REMO 
2059 
- 
2099 

afname 
[%] 

1 Horizontaal kalkzandsteen+isolatie eenvoudig 84 61 20 67 
2 Horizontaal kalkzandsteen+isolatie uitgebreid 170 174 47 73 
3 Verticaal kalkzandsteen uitgebreid 1 0 0 0 
4 Verticaal kalkzandsteen+isolatie uitgebreid 19 14 4 71 
Opmerking: In case studie 1 en 2 zijn overdrachtscoëfficiënten constant. In case 

studie 3 en 4 zijn overdrachtscoëfficiënten windafhankelijk. 
 
Voor bijvoorbeeld case studie 1 is de procentuele afname gelijk aan: 
(61–20)/61*100%=67%. In §5.7 Discussie en conclusie simulatie case studies 
worden conclusie getrokken. 
 

5.6 Gevoeligheid model voor verdampingswarmte 

 
Om de gevoeligheid van het model voor verdampingswarmte in de constructie 
nader te onderzoeken is het warmte- en vochttransport voor case situatie nr. 
1 (eenvoudig model) nader bekeken. Dit onderzoek is gedaan omdat in het 
model voor warmte- en vochttransport (volgens differentiaalvergelijkingen 3.1 
en 3.2) de verdampingswarmte in de constructie altijd aan staat (zie term le 
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in coëfficiënt K12 in vergelijking 3.3c). Indien in de constructie geen water 
aanwezig is maar alleen waterdamp, mag niet met verdampingswarmte in de 
constructie worden gerekend (coëfficiënt K12 moet dan gelijk zijn aan nul). 
Om de gevoeligheidstest uit te voeren is de verdampingswarmte in de 
constructie uitgezet: le in vergelijking 3.3c is dan gelijk aan 0 J/kg. Hierdoor 
is K12 ook gelijk aan nul en de term K12 (Lpc) in vergelijking 3.1 wordt ook 
nul. 
 
Voor case studie nr. 1 uit tabel 5.5.7, staat de verdampingswarmte aan in 
de constructie. Voor de uitvoering van de gevoeligheidstest naar 
verdampingswarmte is case studie nr. 1 is opnieuw uitgerekend: dit is variant 
1a waarbij de verdampingswarmte aan staat. (Hierbij wordt d.m.v. matlab-
functies het vochtgehalte rechtstreeks afgeleid uit de Lpc-waarde). In case 
studie nr.1, variant b is de verdampingswarmte in de constructie uitgezet. In 
tabel 5.5.8 staan voor case studie 1, variant b winters weergegeven waarin 
er mogelijk kans is op vorstschade. De simulatieresultaten zijn verkregen met 
klimaatdata van het KNMI (1971-2011). De weer met geel aangegeven 
winters zijn in de literatuur door van der Klugt (1999) aangeduid als werkelijk 
geconstateerde vorstschadewinters. Voor het aantal keer dat mogelijk 
vorstschade kan optreden per winter voor klimaatdata van REMO (1971–2011 
en 2059–2099) wordt verwezen naar bijlage 5.7: Resultaten gevoeligheid model 
voor verdampingswarmte. 
In tabel 5.5.9 staat een overzicht weergegeven voor case studie nr.1, variant 
a en b met het totaal aantal keer dat er een mogelijke kans is op 
vorstschade; de temperatuur onder 0°C en tegelijkertijd het vochtgehalte groter 
dan het capillair vochtgehalte. 
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Tabel 5.5.8: Case studie 1, variant b, basissituatie, KNMI 1971–2011, le = 0 J/kg 
Horizontale constructie van kalkzandsteen met binnenisolatie 
Conditie: θ is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is w groter dan wcapillair 

Winter Jaartal Najaar Jaartal Voorjaar Totaal vorstwinter

1 1971 0 1972 0 0

2 1972 0 1973 1 1

3 1973 8 1974 0 8

4 1974 0 1975 0 0

5 1975 0 1976 0 0

6 1976 2 1977 1 3

7 1977 1 1978 0 1

8 1978 3 1979 12 15 Klugt, 1999

9 1979 0 1980 0 0

10 1980 3 1981 1 4

11 1981 10 1982 0 10 Klugt, 1999

12 1982 0 1983 0 0

13 1983 0 1984 2 2

14 1984 0 1985 4 4

15 1985 1 1986 1 2

16 1986 0 1987 1 1

17 1987 0 1988 0 0

18 1988 0 1989 0 0

19 1989 0 1990 0 0

20 1990 0 1991 1 1

21 1991 0 1992 0 0

22 1992 0 1993 0 0

23 1993 1 1994 1 2

24 1994 1 1995 1 2

25 1995 0 1996 3 3

26 1996 0 1997 0 0

27 1997 0 1998 0 0

28 1998 0 1999 2 2

29 1999 0 2000 0 0

30 2000 1 2001 2 3

31 2001 0 2002 0 0

32 2002 0 2003 1 1

33 2003 1 2004 2 3

34 2004 0 2005 3 3

35 2005 1 2006 0 1

36 2006 0 2007 1 1

37 2007 0 2008 1 1

38 2008 0 2009 0 0

39 2009 6 2010 0 6

40 2010 4 2011 0 4

Totaal 43 41 84  
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Tabel 5.5.9: Overzicht met aantal keer kans op vorstschade waarbij variant a met 
verdampingswarmte is gerekend in de constructie en variant b zonder. 
Case studie 1, variant a is dezelfde als case studie in in tabel 5.5.7. 

Case 
studie 
nr. 

Variant verdampingswarmte le 
[J/kg] 

KNMI 
1971 
- 
2011 

REMO 
1971 
- 
2011 

REMO 
2059 
- 
2099 

afname 
[%] 

1 a aan 2,5·106 85 60 20 67 
1 b uit 0 84 61 20 67 
 
Conclusies die volgen uit de gevoeligheidsstudie voor verdampingswarmte voor 
case studie 1: variant a en b worden gegeven in §5.7 Discussie en 
conclusie simulatie case studies. 
 
In case studie nr. 1 is verdampingswarmte in het model voor warmte- en 
vochttransport niet in de randvoorwaarden (RVW) opgenomen. In de case 
studie nummers 2 tot en 4 (uitgebreid model) is vergelijking 3.16 of 3.17 als 
RVW gehanteerd. Om de invloed van verdampingswarmte van de RVW te 
bekijken wordt aanbevolen om nog een gevoeligheidstest te verrichten. Dit 
kan door bijvoorbeeld in case studie 2 de verdampingswarmte in de RVW 
een keer uit te zetten. 
 

5.7 Discussie en conclusie simulatie case studies 

 
Discussie gevoeligheidsstudie van verdampingswarmte: 
In het model wordt altijd met verdampingswarmte gerekend: in de constructie 
(zie K12 vergelijking 3.3.c) en aan de rand (zie RVW q3e vergelijking 3.16 en 
3.17), ongeacht of de constructie of het oppervlak nat of droog is. Als de 
constructie of het oppervlak nat is, is het correct dat de extra 
warmtestroomdichtheid g3e wordt berekend. Indien de constructie of het 
oppervlak droog is wordt de extra warmtestroomdichtheid g3e onterecht 
berekend. Er wordt aanbevolen om de invloed van verdampingswarmte aan 
de rand (RVW) nader te onderzoeken d.m.v. een gevoeligheidstest. Beter is 
om in het model een test te bouwen of de constructie en/of de buitenzijde 
van de constructie nat is. 
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Conclusies die getrokken kunnen worden voor case studie 1 (basissituatie): 
1 De typische vorstschadewinters die werkelijk geconstateerd zijn 

1978/1979 en 1981/1982 (Klugt, 1999), komen overeen met de 
winters waarin het aantal keer dat er kans is op vorstschade 
met respectievelijk 14 en 10 keer. Dit volgt uit simulaties met 
klimaatdata van het KNMI voor de jaren 1971 tot en met 2011. 
De typische vorstschadewinters zijn met geel aangegeven in 
tabel 5.5.1. Dit is het antwoord op onderzoeksvraag 5. 

2 Het totaal aantal keer dat de temperatuur onder 0°C is geweest 
en tegelijkertijd het vochtgehalte boven het capillair vochtgehalte 
komen voor klimaatdata van het KNMI en REMO voor de jaren 
1971 tot en met 2011 niet echt overeen met respectievelijk 84 
en 61 keer. De verdeling van vorstschadekansen over de 40 
jaar is anders, vorstschadewinters treden met REMO klimaatdata 
niet echt op (zie tabel 5.5.1, 5.5.2 en figuur 5.5). 

3 Uit de simulaties met klimaatdata van REMO voor de jaren 
1971 tot en met 2011 (tabel 5.5.2) en voor de jaren 2059 tot 
en met 2099 (tabel 5.5.3) volgt een afname van de kans op 
vorstschade in de toekomst met respectievelijk 61 en 20 keer. 
Dit is een procentuele afname van 67%. Dit is het antwoord op 
onderzoeksvraag 1. 

 
Conclusies voor case studie 2 zijn nagenoeg hetzelfde als voor case studie 
1, echter: 

1 De typische vorstschadewinters kunnen wederom worden 
herkend. De winter van 1973/1974 geeft in de simulaties 14 
keer kans op vorstschade wat evenveel is als de winter van 
1981/1982, zie tabel 5.5.4. De winter van 1973/1974 is niet 
geconstateerd als typische vorschadewinter (onderzoeksvraag 5). 

2 De kans op vorstschade komt voor klimaatdata van het KNMI 
en REMO voor de jaren 1971 tot en met 2011 redelijk overeen 
met respectievelijk 170 en 174 keer. (zie tabel 5.5.4 en 5.5.5). 

3 Ook voor case studie 2 volgt een afname van de kans op 
vorstschade in de toekomst met een afname van 174 naar 47 
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keer (procentuele afname van 73%), zie tabel 5.5.5 en 5.5.6 
(onderzoeksvraag 1). 

 
Conclusies voor de case studie 3: 
Uit case studie 3 volgt dat een verticale constructie van kalkzandsteen met 
slagregenintensiteit i.p.v. horizontale regenintensiteit als bijbehorende 
vochtbelasting niet vorstgevoelig is. 
 
Conclusies voor de case studie 4: 
Case studie 4 bestaat uit een verticale constructie van kalkzandsteen met 
binnenisolatie. Als vochtbelasting is gesimuleerd met slagregenintensiteit. Uit 
deze case studie kan geconcludeerd worden dat uit de simulaties met 
klimaatdata van REMO voor de jaren 1971 tot en met 2011 en voor de 
jaren 2059 tot en met 2099 een afname van de kans op vorstschade in de 
toekomst volgt met 71%. 
 
Conclusie voor de gevoeligheidsstudie van verdampingswarmte in de 
constructie: 

1 De typische vorstschadewinters worden ook herkend voor case 
studie 1, variant b waarvoor de verdampingswarmte in de 
constructie is uitgezet, zie tabel 5.5.8 (onderzoeksvraag 5). 

2 Ook voor case studie 1, variant b volgt een afname van de 
kans op vorstschade in de toekomst met een afname van 61 
naar 20 keer (procentuele afname van 67%), zie tabel 5.5.9 
(onderzoeksvraag 1). 

3 In case studie 1, variant a (met verdampingswarmte) en b 
(zonder verdampingswarmte) zijn het totaal aantal mogelijke 
vorstschades voor 40 jaar nagenoeg hetzelfde (tabel 5.5.9). 
Hieruit blijkt dat simulatie met of zonder verdampingswarmte in 
de constructie geen invloed heeft op de mogelijke kans op 
vorstschade. 
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6 Analyse klimaatdata 

In §1.4 probleemstelling is een tegenstrijdigheid over het toekomstbeeld van 
vorstschade geformuleerd: door temperatuurstijging volgt een mogelijke kans 
op afname van vorstschade en er bestaat een mogelijke kans op toename 
van vorstschade t.g.v. een toename van extremere regenvalintensiteiten. In dit 
hoofdstuk, analyse klimaatdata, wordt gecontroleerd aan de hand van de 
klimaatdata voorspeld met REMO of daadwerkelijk de luchttemperatuur stijgt 
en regenvalintensiteiten toenemen in de toekomst. 
De simulaties van de case studies zijn uitgevoerd met klimaatdata van het 
KNMI en REMO beide voor de jaren 1971 tot en met 2011 en klimaatdata 
van REMO ook voor de jaren 2059 tot en met 2099. Voor winterperioden 
(oktober tot en met maart) zijn maandgemiddelden luchttemperaturen bepaald 
voor de vermelde jaartallen. Ook regenvalintensiteiten zijn per maand bepaald 
voor dezelfde winterperioden. Voor de periode 1971 tot en met 2011 en voor 
de periode 2059 tot en met 2099 zijn de maandgemiddelde luchttemperaturen 
van de klimaatdata afkomstig van REMO weergegeven in figuur 6.1. Voor 
dezelfde perioden is de regenvalintensiteit per maand in figuur 6.2 
weergegeven. 

 
Figuur 6.1: maandgemiddelde luchttemperaturen voor wintermaanden als functie van 

de tijd voor de jaren 1971 – 2011 en 2059 – 2099. Klimaatdata zijn 
afkomstig van REMO. 
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Figuur 6.2: regenintensiteit per maand voor wintermaanden als functie van de tijd 

voor de jaren 1971 – 2011 en 2059 – 2099. Klimaatdata zijn 
afkomstig van REMO. 

 
In de periode 2059 tot en met 2099 geldt voor de wintermaanden oktober 
tot en met maart: 

- een gemiddelde stijging van de maandtemperatuur met 1,4°C in 40 
jaar (zie figuur 6.1) en 

- een stijging van de regenintensiteit per maand met 17 mm in 40 
jaar (zie figuur 6.2). 

Regressie is toegepast door met een lineaire functie te fitten. 
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7 Discussie 

Hieronder volgt een opsomming van punten die ter discussie gesteld kunnen 
worden: 

- Vorstschade 

Volgens Noah’s Ark (2007b) nemen in de toekomst jaarlijkse regenintensiteiten 
in mm per jaar toe. Het vochtgehalte in steen, historisch gesteente en 
zandsteen, zou in de toekomst afnemen (Noah’s Ark, 2007a). Discutabel is 
de afname van het vochtgehalte in steen in de toekomst hoewel jaarlijks 
meer regenval wordt verwacht. Mogelijkerwijs is droging door buitenlucht 
toegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de regenintensiteit per maand voor 
wintermaanden toeneemt in de toekomst (zie figuur 6.2). Voor vorstschade is 
de temperatuur en het vochtgehalte aan de buitenzijde van de steen 
belangrijk. Vorstschade zal namelijk als eerste optreden aan het 
buitenoppervlak van een steen. Daarbij komt dat vorstschade kan ontstaan 
door pieken (korte duur verschijnselen) in het klimaat: heftige regenval 
gevolgd door een vorstperiode. 

 

- Capillair vochtgehalte 

Sedlbauer en Künzel (2000) geven aan dat in kalkzandsteen bij ongeveer 12 
massaprocenten of hoger mogelijk vorstschade ontstaat. In het onderzoek van 
Prepens (1991) is dit bij 12,5 massaprocenten. In dit onderzoek is 12 
massaprocenten aangehouden. 

 

- Materiaaleigenschappen kalkzandsteen 

Kalkzandsteen gebruikt door Sedlbauer and Künzel (2000) is mogelijk een 
ander type kalkzandsteen dan in Prepens (1991) onderzoek. De 
materiaalgegevens van kalkzandsteen gehanteerd in dit onderzoek zijn 
afkomstig uit WUFI-Pro Ver. 4.1 (2006), wat mogelijk andere 
materiaaleigenschappen weergeeft dan in Prepens (1991) onderzoek of dat 
van Sedlbauer and Künzel (2000). 
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- Smelt- en stollingswarmte 

Het model voor vorstschade is gemaakt zonder ijsvorming erbij te betrekken. 
Vries–dooi verschijnselen treden niet op in de simulaties. Er wordt geen 
rekening gehouden met smelt- en stollingswarmte (333,7 kJ/kg). In het 
warmte- en vochtmodel wordt rekening gehouden met verdampings- en 
condensatiewarmte (2255,5 kJ/kg). De hoeveelheid vocht in de constructie met 
een temperatuur lager dan 0°C is daarom een indicatie voor het optreden 
van vorstschade. 

 

- Latente condensatie- en verdampingswarmte 

In het model wordt altijd met verdampingswarmte gerekend, ongeacht of de 
constructie of het oppervlak nat of droog is. Het rekenen met 
verdampingswarmte in de constructie heeft geen invloed op het aantal 
mogelijke vorstschades. Dit is niet bekend voor verdampingswarmte waarmee 
in de randvoorwaarden (RVW) wordt gerekend. 
 

- Vochtvereffeningscoëfficiënt (Dw) 

WUFI-Pro Ver. 4.1 (2006) hanteert twee functies voor de 
vochtvereffeningscoëfficiënt (in WUFI vochttransportcoëfficiënt genaamd): 1) voor 
wateropzuiging (suction) en 2) voor de herverdeling van het water 
(redistribution). In de Comsol simulaties is gekozen voor de functie 2) 
herverdeling van het water (redistribution). De invloed van de 
vochtvereffeningscoëfficiënt voor het opzuigen van water kan nog worden 
onderzocht. 

 

- Randvoorwaarden warmte- en vochttransportsimulaties 

In case studie 1 en 2 is uitgegaan van constante, afzonderlijke warmte- en 
vochtoverdrachtscoëfficiënten voor een horizontale constructie. Voor het 
buitenoppervlak kunnen de warmte-overdrachtscoëfficiënten aan 
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vochtoverdrachtscoëfficiënten gekoppeld worden door de Lewis relatie te 
hanteren omdat moleculaire diffusie veel kleiner is dan de convectie. Ook kan 
in het model van case studie 1 en 2 de overdrachtscoëfficiënten afhankelijk 
worden gemaakt van de windsnelheid, net zoals in de case studies 3 en 4. 

 

- Vergelijking van vorstschadekansen uit klimaatdata van KNMI en REMO 

Uit case studie 1 volgt dat het totaal aantal kansen op vorstschade niet echt 
overeenkomen voor klimaatdata van het KNMI en REMO voor de jaren 1971 
tot en met 2011 met respectievelijk 84 en 61 keer. Vorstschadewinters treden 
met REMO klimaatdata niet echt op, zie tabel 5.5.1, 5.5.2 en figuur 5.5. 
Voor case studie 2 komen het totaal aantal kansen op vorstschade beter 
overeen met respectievelijk 170 en 174 keer, zie tabel 5.5.4 en 5.5.5. Hieruit 
volgt een vraag hoe het zit met bijvoorbeeld de verdeling en extremen van 
vorstschadekansen uit klimaatdata van het KNMI en REMO. Om 
vorstschadekansen verkregen uit de klimaatdata van KNMI en REMO verder 
te analyseren kan mogelijk beschrijvende statistiek worden toegepast voor het 
o.a. grafisch presenteren van tijdgrafieken, e.d. In dit onderzoek is dit niet 
verder uitgewerkt. 

 

- Volumetoename t.g.v. ijsvorming 

De diepte in de constructie, die door het hygrothermisch model d.m.v. 
simulaties bepaald is, waar zich de conditie kan voordoen met mogelijk 
vorstschade (d.w.z. de temperatuur is kleiner dan 0°C en tegelijkertijd is het 
vochtgehalte groter dan het capillair vochtgehalte) hoeft in de praktijk niet 
gelijk te zijn aan de diepte van het ijsfront. Dit omdat geen rekening is 
gehouden met de volumetoename van 9% t.g.v. de fase–overgang van water 
naar ijs. 
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Voor het beantwoorden van de vraag of er een toe- of afname is op de 
kans op vorstschade t.g.v. klimaatverandering (onderzoeksvraag 1) d.m.v. 
simulaties met de case studies kan de onderstaande opmerking gemaakt 
worden. Onderstaande opmerking heeft betrekking op de discussiepunten: 
materiaaleigenschappen, capillair vochtgehalte waarboven vorstschade kan 
optreden, smelt- en stollingswarmte, latente condensatie- en 
verdampingswarmte, vochtvereffeningscoëfficiënt en randvoorwaarden. Voor de 
vermelde discussiepunten geldt dat de exacte absolute getallen niet 
noodzakelijk zijn om een uitspraak over het toekomstbeeld van vorstschade te 
verkrijgen. Exacte temperaturen en vochtgehalten in constructies zijn niet 
nodig omdat het toekomstbeeld van vorstschade relatief wordt bekeken. Er is 
gekeken met voorspelde klimaatdata van REMO wat er in de toekomst 
gebeurt (2059 tot en met 2099) t.o.v. het verleden tot het heden (1971 tot 
en met 2011). Dit blijkt ook uit case studie 1, het meest eenvoudige model 
en uit case studie 2 en 4 waarin diverse fysische processen zijn toegevoegd 
om een uitgebreid model te ontwikkelen. De eindconclusie blijft zonder en 
met modeltoevoegingen hetzelfde (zie hoofdstuk 8: conclusie, onderzoeksvraag 
1). 
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8 Conclusie 

Het primaire doel van dit onderzoek is: een uitspraak te kunnen doen of de 
kans op vorstschade toe- of afneemt in een vorstgevoelige uitwendige 
scheidingsconstructie t.g.v. klimaatverandering door gebruik te maken van 
hygrothermische modelvorming (zie §1.5). In dit hoofdstuk worden de 
onderzoeksvragen (zie §1.6) herhaald en beantwoord die aan het begin van 
het onderzoek zijn geformuleerd. 

 

1) Neemt t.g.v. klimaatverandering de kans op vorstschade af in een 
vorstgevoelige uitwendige scheidingsconstructie door continu stijgende 
temperaturen of neemt de kans op vorstschade toe doordat een 
constructie langer nat blijft t.g.v. extreme regenval? 

Uit de case studies met een vorstgevoelige, uitwendige scheidingsconstructie 
kan een afname van de kans op vorstschade in de toekomst geconcludeerd 
worden. Het aantal keer dat de temperatuur in de constructie onder 0°C is 
geweest en tegelijkertijd het vochtgehalte dat zich boven het capillair 
vochtgehalte bevond wordt in de toekomst minder. De kans op vorstschade 
neemt af voor: a) case studie 1 met 67%, b) case studie 2 met 73% en c) 
case studie 4 met 71%. Deze conclusie volgt uit simulaties met een 
hygrothermisch model. De toekomstige klimaatdata zijn voorspeld met REMO 
voor de jaren 1971 tot en met 2011 en voor de jaren 2059 tot en met 
2099.  

 

2) Wanneer is een materiaal gevoelig voor vorstschade, welk type 
materiaal is vorstgevoelig en wat zijn de bijbehorende fysische 
materiaaleigenschappen? 

Uit een (buiten) testopstelling van het Fraunhofer instituut in Holzkirchen blijkt 
metselwerk van kalkzandsteen met een defecte verflaag aan de buitenzijde 
een voorbeeld van een vorstgevoelige constructie te zijn. Er is schade 
opgetreden in de winter van 1998/1999 (Sedlbauer en Künzel, 2000). 
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Empirisch is bepaald dat bij vochtgehalten groter dan 12,5 massaprocenten 
voor kalkzandsteen na 25–35 vries–dooi wisselingen schade was opgetreden 
(Prepens, 1991). De steensoort waarbij dit is opgetreden is in bijlage 2.1: 
Kengetallen kalkzandsteen met Ga aangeduid, waarbij tevens de 
materiaaleigenschappen zijn weergegeven. 

Uit de simulaties met alleen kalkzandsteen volgt dat deze constructie niet 
vorstgevoelig is (case studie 3). Geconcludeerd kan worden dat vorstschade 
ook afhankelijk is van de samenstelling van de constructie. Kalkzandsteen met 
isolatie aan de binnenzijde geeft wel kans op vorstschade (case studies 1, 2, 
en 4). Dit is te verwachten omdat de buitenoppervlaktetemperatuur afneemt. 
Ook bijbehorende randvoorwaarden hebben invloed op de kans op 
vorstschade, zoals regenintensiteit (wat voor zich spreekt). 

 

3) Wat zijn de optredende condities in poreuze materialen, zoals 
temperatuur en vochtgehalte waardoor vorstschade ontstaat en na 
hoeveel keer bevriezen van het poreus materiaal ontstaat schade? 

Water dat in poriën gevangen zit kan bevriezen als de temperatuur lager is 
dan het vriespunt van water. De temperatuur hoeft daarbij niet exact 0°C te 
zijn. Capillaire drukken in poriën (en/of aanwezigheid van verontreinigingen) 
beïnvloeden het vriespunt van water in poriën t.o.v. het vriespunt bij een vrij 
wateroppervlak. Tegelijkertijd moet het vochtgehalte in de vorstgevoelige steen 
nabij of hoger liggen dan capillaire verzadiging. Voor kalkzandsteen is dat bij 
12,5 massaprocenten, 80 % van het maximale vochtgehalte (Prepens, 1991). 
D.m.v. laboratoriummetingen is vastgesteld dat schade optreedt bij 25 tot 35 
vries–dooiwisselingen. 

 

4) Wat is het buitenklimaat waarbij in het vorstgevoelig materiaal 
vorstschade ontstaat (de randvoorwaarden)? M.a.w. wat is het 
typische kenmerk van een winter waarin vorstschade optreedt, een 
zogenaamde vorstschadewinter? 
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Vorstschade aan gevels komt voor als metselwerk zeer nat is door een 
langdurige regenperiode waarna direct strenge vorst volgt. Typische 
vorstschadewinters zijn de winters van: 1962/1963, 1978/1979 en 1981/1982 
(Klugt, 1999). Sedlbauer en Künzel (2000) hebben geconstateerd dat er een 
grotere kans is op vorstschade bij minder strenge winters door het hoger 
vochtgehalte dan bij strenge winters. Voor simulaties hebben zij voor 
kalkzandsteen gegevens uit het software programma WUFI gehanteerd. 
In dit onderzoek is het volgende niet nader bekeken: 1) of vaker vorstschade 
kan ontstaan bij minder strenge winters en 2) of dat komt door het hogere 
vochtgehalte t.o.v. bij strenge winters. 

 

De geldigheid van het gekoppeld warmte- en vochtmodel is aangetoond met: 

a) de benchmark NEN-EN 15026; hieruit blijkt dat het model kan 
worden gebruikt voor voorspellen van warmte- en damptransport in 
poreuze materialen, zie §4.1 Warmte- en damptransport en 

b) de 1e benchmark van HAMSTAD; hiermee is aangetoond dat het 
model gehanteerd kan worden voor het voorspellen van warmte-, 
damp- en vloeistoftransport, zie §4.2. Warmte-, damp- en 
vloeistoftransport. 

 

5) Kunnen typische vorstschadewinters uit simulaties met klimaatdata 
van voorgaande jaren bepaald worden en komen deze overeen met 
werkelijke geconstateerde vorstschadewinters? 

Het aantal keer dat de temperatuur onder 0°C en tegelijkertijd het 
vochtgehalte boven het capillair vochtgehalte is geweest volgt uit case studies 
1 en 2 met klimaatdata van het KNMI voor de jaren 1971 tot en met 2011. 
Typische vorstschadewinters die werkelijk geconstateerd zijn (1978/1979 en 
1981/1982 (Klugt, 1999)), komen overeen met winters waarin het meeste 
aantal keer dat er kans is op vorstschade. Dit geldt voor case studies 1 met 
respectievelijk 14 en 10 keer (zie tabel 5.5.1) en voor case studies 2 resp. 
19 en 14 keer (zie tabel 5.5.4). De typische vorstschadewinters zijn met geel 
aangegeven in de tabellen. 
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Conclusie gevoeligheid model voor verdampingswarmte 

Uit de gevoeligheidsstudie van verdampingswarmte in de constructie volgt voor 
case studie 1, variant a (met verdampingswarmte) en b (zonder 
verdampingswarmte) dat het totaal aantal mogelijke vorstschades hetzelfde is 
(zie tabel 5.5.9). Hieruit blijkt dat simulaties met of zonder verdampingswarmte 
in de constructie nagenoeg geen invloed hebben op de mogelijke kans op 
vorstschade. Tevens volgt uit case studie 1, variant b (zonder 
verdampingswarmte) ook de typische vorstschadewinters en neemt de kans op 
vorstschade ook af, net als bij case studie 1, variant a (met 
verdampingswarmte). 

 
Conclusie analyse klimaatdata: 

In de toekomst nemen luchttemperaturen en regenintensiteiten toe voor 
winterperioden. Dit blijkt uit een analyse van klimaatdata die zijn voorspeld 
door REMO, zie hoofdstuk 6: Analyse klimaatdata. 
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9 Aanbevelingen 

Hieronder volgen aanbevelingen voor mogelijk nader onderzoek. 

- De analyses van de simulatieresultaten van de case studies kunnen 
worden uitgebreid met: 
1) het bepalen van de tijdsduur van vorstschade in steen; 
2) het kwantificeren van buitencondities tijdens het optreden van 

mogelijke vorstschade; 
3) het trachten te leggen van een correlatie tussen de diepte waar 

mogelijk vorstschade kan ontstaan in de steen ten tijde van 
vorstschade en de buitenluchttemperatuur en de regenintensiteit net 
voor het optreden van vorstschade. Op deze manier kan getracht 
worden om vorstschade te voorspellen met buitencondities; 

4) het vochtgehalte tot een bepaalde diepte in kalkzandsteen voor de 
toekomst te onderzoeken om een uitspraak te kunnen doen over 
de tegenstrijdigheid: toename van de regenintensiteit (Noah’s Ark, 
2007b) en afname van het vochtgehalte in historisch gesteente en 
zandsteen (Noah’s Ark, 2007a). 

 
- Het grootste aantal vries–dooicycli wordt het meest ervaren in klimaten 

die schommelen om de 0°C. Volgens Grossi et al. (2007) kunnen 
noordelijke en bergklimaten in de toekomst meer frequent vries–dooicycli 
ervaren. Het ontwikkelde hygrothermische model kan gebruikt worden 
om onderzoek te verrichten naar mogelijk vorstschade in andere 
gebieden in Europa, dus door het toepassen van andere klimaatdata. 

 

- Het thermohygrisch model valideren m.b.v. metingen met als doel 
temperaturen, vochtgehalten en vries-dooicycli vast te leggen. Indien 
metingen worden verricht aan vorstschade kan de steen na elke 
meting naast een visuele inspectie getest worden op sterkte. In de 
huidige vries-dooiproef met 24 (12+12) cycli vindt alleen visuele 
inspectie plaats na 12 cycli. Na elke vries-dooicyclus kan een 
sterkteproef uitgevoerd worden. 
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- Uitbreiding van het thermohygrisch model met: 
1) een test waarmee wordt gekeken of het in de constructie nat is 

en/of aan het buitenoppervlak om in de situatie dat water aanwezig 
is met verdampingswarmte te rekenen. Voor het buitenoppervlak kan 
ook een gevoeligheidstest worden verricht om de invloed te 
bekijken van verdampingswarmte aan de rand van de constructie. 
Dit kan door bijvoorbeeld in case studie 2 de verdampingswarmte 
in de RVW een keer uit te zetten; 

2) de Lewis relatie voor de horizontale constructie in case situatie 1 
en 2. Warmte- en dampovergangscoëfficiënten kunnen worden 
uitgerekend m.b.v. de Lewis relatie zodat deze gecorreleerd met 
elkaar zijn. De overdrachtscoëfficiënten kunnen ook afhankelijk van 
de windsnelheid gemaakt worden, zoals in case studie 3 en 4; 

3) grondstraling voor de verticale constructie in case studie 3 en 4 
(Janssen et al., 2007); 

4) smelt- en stollingswarmte van ijs (Wardeh en Perrin, 2008); 
5) mechanische spanningen (Wardeh en Perrin, 2008) en (Scherer en 

Valenza II, 2005); 
6) 2D en 3D warmte- en vochttransport; 
7) mortel. Uitbreiding van het model met mortel is wenselijk omdat 

mortel invloed heeft op de droging van steen (Brocken, 1998). 
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Nomenclatuur: 

 

Warmte 

Symbool Grootheid Eenheid 

C warmtecapaciteit J/m2K 
c soortelijke warmte J/kgK 
h warmteoverdrachtscoëfficiënt W/(m2K) 
le soortelijke verdampings- of condensatiewarmte J/kg 
q warmtestroomdichtheid W/m2 
T thermodynamische temperatuur K 
λ warmtegeleidingscoëfficiënt W/mK 
ρ soortelijke massa of massadichtheid kg/m3 
θ temperatuur °C 
 
Vocht 

Symbool Grootheid Eenheid 

D vochtvereffeningscoëfficiënt m2/s 
g vochtstroomdichtheid kg/m2s 
K waterpermeabiliteit s 
Lpc logaritme van de capillaire druk Pa 
M molaire massa kg/mol 
pv partiële waterdampdruk Pa 
psat verzadigingsdampspanning Pa 
pc capillaire druk Pa 
R universele gasconstante J/molK 
Rh horizontale regenintensiteit kg/m2s 
RWDR slagregenintensiteit kg/m2s 
w vochtgehalte kg/m3 
β dampovergangscoëfficiënt s/m 
δ dampgeleidingscoëfficiënt (δa=1,8·10-10s) s 
φ relatieve vochtigheid (RH=φ 100%) - 
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Lucht 

Symbool Grootheid Eenheid 
U10 windsnelheid en richting (vector) in een 

onverstoord veld op 10m hoogte 
m/s 

Ulr windsnelheid loodrecht op een gevel m/s 
γ hoek tussen U10 en Ulr ° 
η catch ratio - 
 
Straling 

Symbool Grootheid Eenheid 
α absorptiefactor - 
qz irradiantie van de zon W/m2 
Eat atmosferische langgolvige straling W/m2 
Fij zichtfactor, geometrische factor - 
N gedeelte van de hemel bedekt met wolken - 
ε emissiefactor - 
σ Stefan-Boltzmann constante W/m2K4 
 

Tijd 

Symbool Grootheid Eenheid 
t tijd s 

 
index index 
i binnenzijde (interior) z zon 
e buitenzijde (exterior) e verdamping (evaporation) 
s oppervlak (surface) 0 droog materiaal 
a lucht (air) sat verzadiging (saturation) 
cv convectie (convection) kzs kalkzandsteen 
r straling (radiation) iso minerale isolatie 
v waterdamp (vapor) lr loodrecht 
cap, c capillair WDR wind driven rain 
w water h horizontaal 
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Klimaatverandering zal voor Nederland ’s winters een stijging 
van luchttemperatuur en een toename van regenintensitei-
ten tot gevolg hebben volgens het KNMI. Omdat klimaat-
verandering ook zeker invloed zal hebben op ons cultureel 
erfgoed wordt in het Europese project “Climate for Culture” 
(CfC) onderzoek verricht naar de impact ervan. Niet alleen 
het interieur en collectie zijn belangrijk om voor toekomstige 
generaties te behouden, maar ook monumentale gebouwen 
zelf. Door de stijging van de luchttemperatuur wordt de kans 
op vorstschade aan een uitwendige scheidingsconstructie 
kleiner. Echter de kans op vorstschade wordt groter doordat 
een constructie langer nat zal blijven t.g.v. de toename van 
regenintensiteiten. In dit onderzoek zal een uitspraak worden 
gedaan over deze tegenstrijdige vorstschade effecten. Onder-
zoek wordt gedaan naar het type materiaal dat vorstgevoelig 
is, onder welke condities in het materiaal schade ontstaat, 
wat de buitencondities zijn (vorstschadewinters) en of het 
mogelijk is om met een hygrothermisch model de kans op 
vorstschade te voorspellen.
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