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San'lenvatting 

TUle t clmisdle 
unHll'r5i~1I 

tind-.n 

Objecten die deel uitmaken van een vaste tentoonstelling staan 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bloot aan het 

binnenklimaat. Onder binnenklimaat wordt, in dit verband, de combinatie verstaan van temperatuur, relatieve 

vochtigheid, lichtintensiteit en verontreinigingen (stof en schadelijke gassen) in de lucht. Veel tentoongestelde objecten 

hebben qua temperatuur en relatieve vochtigheid een zo constant mogelijk bmnenklimaat nodig. In monumentale 

gebouwen kan dit constante klimaat niet altijd gewaarborgd worden, omdat de kwaliteit van de gebouwschil 

(bouwfysisch gezien) vaak te wensen over laat. 

Het toepassen van vitrines kan in deze situatie een goed alternatief vormen. Vitrines kunnen bij de bescherming van 

objecten een belangrijke rol spelen . Ze vormen niet alleen een barrière tegen fysiek contact, maar kunnen vocht, stof en 

schadelijke gassen tegenhouden . 

Aan de hand van een variërend omliggend klimaat wordt in dit onderzoek gekeken in hoeverre het mogelijk is deze 

klimaatveranderingen op te vangen met een vitrine . Uitgaande van een vitrine die niet ondersteund wordt door 

klimaatregelende apparatuur. 

Voor dit onderzoek is een meetvitrine ontworpen, vervaardigd en in gebrUik genomen. Met deze vitrine worden 

metingen uitgevoerd in zowel stationaire als dynamische situaties. Met deze metingen wordt inzicht verkregen in het 

thermische en hygrische gedrag van de vitrine. 

Bij de materialisatie van de vitrine is er bewust rekening mee gehouden dat de gebruikte materialen niet-permeabel zijn 

voor vocht en lucht. Hierdoor heeft de vitrine zelf geen aandeel in het hygrische gedrag. Eventuele onzekerheden, wat 

betreft materiaaleigenschappen, worden hierdoor vermeden. Door de materialisatie is infiltratie de enige mogelijkheid 

tot luchtuitwisseling met het omliggend klimaat. 

Door het klimaat rondom de vitrine te veranderen wordt gekeken wat de invloed hiervan is op het klimaat,jn de vitrine . 

De resultaten van de metingen dienen ter kalibratie van het model in de vorm van invoergegevens en uitgangspunten. Zo 

is de U-waarde van het glas bepaald op 3,8 W / m2K en wordt er in het model gebrUik gemaakt van een ZT A-waarde van 

0,28. Een ventilatievoud van 0,025h- 1 zorgt ervoor dat luchtuitwisseling kan plaatsvinden tussen de vitrine en de 

omliggende ruim te. 

Uit het modelonderzoek zijn goede, bruikbare resultaten voortgekomen die, in een stationaire situatie, nog geen 1,0% 
verschillen met de gemeten waarden. 

Bij dynamische situaties volgen de gesimuleerde de gemeten waarden zodanig dat een goed inzicht verkregen is in de 

klimaattechnische prestaties van de vitrine bij een wisselend omliggend klimaat. Vanuit dit model zijn aanpassingen 

gemaakt die een goed beeld geven met betrekking tot de gevolgen voor de luchttemperatuur , relatieve en absolute 

luchtvochtigheid in de vitrine . Er kan in dit modelonderzoek uitgegaan worden van een gevalideerd model. 

Bij zowel het meetonderzoek als het modelonderzoek zijn hygrische aspecten van de vitrine zelf buiten beschouwing 

gelaten. De vitrine die zelf geen invloed heeft op het hygrische klimaat, kan veranderingen in het klimaat opvangen. Mits 

rekening gehouden wordt met bovengenoemde aspecten en er uitgegaan wordt van thermische veranderingen in het 

on liggende klimaat. Door toevoeging van thermische massa wordt zowel het thermische als hygrische klimaat in de 

vitrine constanter. Het veranderen van het gebruikte materiaal en eventueel toevoeging van bufferend materiaal leidt ook 

tot een constanter klimaat in de vitrine . De aanwezige objecten worden behouden voor de veranderingen in het 

omliggende klimaat door het creëren van een constanter klimaat in de vitrine _ 
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Abstract 

TUle 'cctmi>ch~ UnM'l1ilU!lt 

Indhov~n 

Objects that are part of a permanent exhibition are 24 hours a day, 365 days a year exposed to the interior. The indoor 

climate can be described as the temperature, relative humidity, light intensity and contamination (dust and harmful gases) 

in the air. The exhibits need a constant climate regarding temperature and relative humidity. Historic buildings cannot 

always guarantee a constant environment, because the quality of the building envelope (from building physical point of 

view) is of ten unsatisfactory. 

The use of display cases in trus situation can be a good alternative. Showcases play an important role in protecting the 

objects within. They are not just a barrier against physical contact, but can stop moisture, dust and harmful gases . For 

this study, a showcase has been designed, manufactured and used regarding measurements. 

Using a changing surrounding environment , this study examined if it is possible to cope these climate change with the 

showcase. Assuming that the showcase is not supported by climate-regulating equipment. 

Measurements with this showcase are performed in both stationary and dynamic situations . These measurements will 

give insight into the behavior of the thermal and hygric showcase. For the materialization of the showcase is deliberately 

taken into account that the used materials are non-permeable to moisture and air. Trus means that the showcase itself 

does not influence its hygric behavior. Any uncertainties, of the material properties , are being avoided trus way . The only 

possibility for air exchange with the surrounding environment is by infiltration, thanks to the materialization . The ability 

to change the dimate around the showcase gives the opportunity to study the impact on the dimate in the showcase . 

The results of the measurements serve to the calibration of the model in the form of input data and assumptions. 

Therefore the U-value of glass is set at 3.8 Wlm'K and the model has an SF-value of 0.28. A ventilation ra te of 0.025 h·' 
allows air exchange to occur between the showcase and the surrounding environment. The results of the model research 

are good and useful, and, in a stationary position, the)' differ less than 1.0% from the measured values . In dynamic 

situations the simulated values follow the measured values good. They give an insight in the technica I performance of the 

climate in a showcase with changing surrounding environment. From this model, changes are made that give a good 

insight on the impact on air temperature, relative and absolute humidity in the showcase. In this research it can be 

assumed that the model is a validated model. 

The hygric aspects of the showcase are being ignored in both measuring and modeling research. The showcase wruch does 

not affect the climate hygric can neutralize changes in dimate. But only if the above aspects are taken into account and 

with therm al changes in the surrounding dimate. By adding thermal mass, both the therm al and hygric climate in the 

showcase will be more constant. Changing the used material and possibly the addition of buffering material also leads to a 

more constant climate in the showcase. The present objects are preserved for the changes in the surrounding 

environment by creating a more constant climate in the showcase. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

TUle l~thJll ",he 
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In gebouwen staat alles wat deel uitmaakt van de inrichting 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bloot aan het 

binnenklimaat. Onder binnenklimaat wordt hier de combinatie verstaan van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, 

lichtintensiteit en verontreinigingen in de lucht. Dit houdt in dat objecten en interieur constant bloot staan aan mogelijke 

schadelijke invloeden van het binnenklimaat. 

Naast het behouden van de collectie hebben musea meerdere functi es: het conserveren van de collectie, het exposeren 

van de collectie en het restaureren van de collectie. Het bewaren van de eolfectie vindt plaats in depots, mede omdat de 

collectie vaak veel groter is dan in de expositiezalen tentoongesteld kan worden. Naast de collectie herbergt een museum 

vaak een bibliotheek, kantoren, museumwinkel, restaurant, entreehal met balie, garderobe etc. Kortom een museum 

bestaat uit verschillende ruimten met sterk uiteenlopende klimaatcisen. 

Het optimale kJimaat in depots is goed gedefinieerd, maar bij expositieruimten is dit niet altijd het geval. Allereerst heeft 

men te maken met de comforteisen van de bezoekers die vaak tegenstrijdig zijn aan de eisen voor de tentoongestelde 

objecten. Verder is er een fluctuerende belasting ten gevolge van bezoekers, invloeden van het buitenklimaat en invloed 

van zoninstraling in de ruimte . Bij tentoonstellingen kan dit een bedreiging zijn voor de handhaving van de vereiste 

binnenklimaatcondities. [Anonymous, 1999) 
Over de optimale omstandigheden wordt vaak gespeculeerd omdat niet alle (deel)collecties dezelfde eisen stellen. Zeker 

wanneer er sprake is van een gemengde collectie wordt er vaak uitgegaan van een compromis. 

Er is iets te doen aan de problemen van het klimaat in de museale binnenruimte. In de enorme inspanningen van het 

Deltaplan voor het Cultuurbehoud stond als eerste prioriteit aangegeven de passieve consel'l'erin8 ' Bij passieve conservering 

gaat het om het creëren van bewaaromstandigheden die de levensduur van objecten verlengen . 

Hier speelt niet alleen mee het ontbreken van klimaatregelingen (of aanwezigheid van verkeerde, te oude of defecte 

installaties), maar ook het ontbreken aan kennis over de lastige relatie tussen collectie en museumgebouw . En vooral 

wanneer dit gebouw een monument is. 

Daar komt bij dat het probleem zich vaak lokaal voordoet. Ieder gebouw, en zelfs iedere ruimte en/ of vitrine, vertoont 

zijn eigen karakteristieken. Is het op de ene plaats goed, dan kan het wat verderop mis zijn. 

Tegenwoordig wordt er meer gesproken van preventieve conservering, omdat er heel actief moet worden voorkomen 

dat de zaken binnen het museumklimaat verder uit de hand lopen. Immers; 

"Voorkomen is beter dan Benezen" Uütte, 1994] 

Een vitrine is in eerste instantie een ideale oplossing voor het behoud van een collectie. Ze vormt niet alleen een barrière 

tegen fysiek contact, maar kan ook vocht en schadelijke gassen tegenhouden. Een vitrine is in principe apart te 

klimatiseren en hierdoor kan een object optimaal beschermd worden. Klimaatveranderingen zijn bij de meeste collecties 

wel toegestaan, mits deze niet te snel optreden. 

Onderzoek naar de toepassing en het gebrUik van vitrines wordt al uitvoerig besproken in de literatuur, zie o.a. [Tobo/, 

1999), [Michalski , 1994), [Camtif{o 2000), [Pac!f1eld, 1966], [Pac!f1eld, 1984], [Pa c!f1 eld, 1985], [Lony 2008], [Ritmeijer. 2008]. 
Een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten is opgenomen in bijlage B4. 



Hoofdstuk 1: Inleiding 

1 . 1 Aanleiding 

Dit afstudeerproject is voortgekomen uit een tweetal onderzoeken. Het eerste onderzoek is een onderzoek naar het 

binnenklimaat in musea. [Martens, 2006) In dit onderzoek wordt het binnenklimaat in verschillende musea onder de loep 

genomen, beoordeeld en gecategoriseerd. Er wordt uitgegaan van een globale verdeling in musea waarbij onderscheid 

gemaakt wordt in bouwfysische en installatietechnische eigenschappen van de gebouwen. Afhankelijk van deze twee 

aspecten kan het binnenklimaat niet altijd aan vooraf gestelde klimaateisen voldoen. Met andere woorden: een klimaat 

dat mogelijk niet gewenst is in de museumruimten. Daar komt bij dat musea objecten tentoonstellen die, afhankelijk van 

de materialisatie, ieder hun eigen klimaateisen stellen. 

Het tweede onderzoek is een onderzoek naar vitrines in een museale omgeving. [Lony,2008) Lony's onderzoek bestaat uit 

twee delen : een meetonderzoek en een modelonderzoek. In beide onderzoeken wordt uitgegaan van een vitrine die 

ondersteund wordt door installaties die het klimaat in de vitrine stabiel houden. 

Het onderzoek richt zich op het thermische en hygrische gedrag van de vitrine na het uitvallen van de k1imaatinstal\atie. 

Hierbij wordt uitgegaan van storingen in de klimaatinstal\atie van de vitrine versus storingen in de k1imaatinstallatie van 

de ruimte er omheen. 

In beide onderzoeken speelt het binnenklimaat een belangrijke rol m.b.t . het behoud van de aanwezige collectie. 

1.2 Probleemstelling 

Bij het onderzoek van Lony kan de vitrine , bij het falen van de k1imaatinstallatie van de ruimte, toch een stabiel klimaat 

behouden in de vitrine zelf. Dit omdat de vitrine een k1imaatinstallatie heeft die deze veranderingen op kan vangen. In 

het ergste geval kan ook de k1imaatinstal\atie van de vitrine uitvaJlen. Zonder de hulp van een klimaatinstallatie wordt het 

klimaat in de vitrine beïnvloed door het omringende binnenklimaat. In dit geval zal de vitrine zelf veranderingen in het 

klimaat moeten opvangen . 

Een te snelle verandering in het binnenklimaat, te hoge en te lage klimaatwaarden, kan leiden tot beschadigingen en 

degradatie van de collectie . Bij de veranderingen in het klimaat moet vooral gedacht worden aan veranderingen in: 

relatieve vochtigheid, temperatuur, licht en luchtkwaliteit. Deze klimaatveranderingen kunnen ontstaan door 

verscheidene handelingen en situaties : mensen, het weer, installaties, apparatuur, planten en meubilair. Deze 

veranderingen hebben in eerste instantie effect op de ruimte, maar kunnen (in)direct weer effect hebben op de vitrine . 

Een vraag die vaak gesteld is; of de vitrine geventileerd moet worden. Een geheel gesloten vitrine vormt de beste 

bescherming tegen vocht en schadelijke gassen die hun bron buiten de vitrine hebben. Als objecten of de vitrine zelf een 

bron vormen, is ventilatie juist gewenst. 

1 .3 Onderzoeksvragen 

Uitgaande van een veranderend klimaat kan de volgende hoofdvraag worden gesteld: 

"In hoeverre kan een vitrine veranderinnen in het om/innende klimaat opvannen"? 

Het is de bedoeling dat de vitrine zonder behulp van apparatuur een aanpassingsvermogen heeft opdat vooraf 

gestelde streefwaarden niet overschreden worden. 

Om dit te bepalen zijn enkele factoren van belang en dit heeft geleid tot de volgende deelvragen, namelijk; 

2 

"welke veranderinsen in de ruimte zorsen voor klimaatveranderinsen in de vitrine"? 

Hier wordt onder andere naar de worst case scenario's gekeken; situaties waar extreme waarden bereikt worden . 

Deze extreme waarden worden bepaald uit situaties van bestaande musea. 

"In welke mate hebben objecten invloed op het klimaat in de vitrine"? 

De invloed wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid objecten in de vitrine (beladingsgraad) en de 

materialisatie van de objecten. 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

"Wat zijn de eioenschappen van de oebruikte vitrine"? 

TUle :ctmii(h 
l!mve15itt.û 
eindhoven 

Er is een onderscheid te maken in vitrines. Dit onderscheid zit hem vooral in de mate van detail, materialisatie 

en de luchtdichtheid van de vitrine. Omdat er een vitrine voor dit onderzoek vervaardigd is, is het belangrijk te 

weten wat de eigenschappen van deze vitrine zijn. 

"Welke streifwaarden zijn maatoevend, m.b.t. modelleren"? 

Afhankelijk van de ingestelde waarden zal het model meer overeenkomen met de werkelijke metingen. 

Wanneer zoveel mogelijk onzekerheden vermeden worden dan zal het model betere resultaten geven, 

waardoor het model gevalideerd kan worden. 

"Welke aanpassinoen aan de vitrine leiden tot verbeterino van het klimaat in de vitrine"? 

Met het modelonderzoek zal antwoord worden gegeven op deze vraag. Dit zal gebeuren aan de hand van een 

variantenstudie. 

Doelstelling 

In dit onderzoek wordt bekeken of in de vitrine een stabiel klimaat gecreëerd kan worden zonder de toevoeging van 

klimaatinstallaties. 

Met deze vitrine worden metingen uitgevoerd om het thermische en hygrische gedrag van de vitrine te bepalen bij een 

veranderd klimaat in de ruimte. Naast dit meetonderzoek wordt een modelonderzoek uitgevoerd waarbij het ingevoerde 

model gekalibreerd wordt aan de hand van de resultaten van de metingen. Met dit model worden vervolgens 

aanpassingen doorgevoerd. Aan de hand van deze aanpassingen wordt de invloed op het thermische en hygrische gedrag 

van de vitrine bekeken. 

Onderzoeksmethodologie 

In dit onderzoek zal eerst een meetonderzoek en vervolgens een modelonderzoek plaatsvinden. Het meetonderzoek 

fungeert mede als kalibratie voor het modelonderzoek. 

In dit onderzoek is de volgende opzet gevolgd: 

Literatuurstudie 

• Musea 

• Vitrine 

Ontwikkelen van de vitrine 

Meetonderzoek 

Modelonderzoek 

Algemeen besluit 

Met de literatuurstudie wordt aan de ene kant ingegaan op de eventueel optredende problemen die kunnen optreden in 

het museumklimaat (Bijlage B4). 

Aan de andere kant zal literatuurstudie een ondersteunende functie hebben met betrekking tot de ontwikkeling van de 

vitrine. Vanuit de literatuur zal bekeken worden welke aspecten van de vitrine maatgevend zijn en daardoor extra 

aandacht verdienen (Bijlage B5) 

Het meet- en modelonderzoek worden gebruikt om de gesignaleerde problemen uitgebreid te kunnen onderzoeken en 

om een goed beeld te krijgen hoe de vitrine functioneert in verschi llende omstandigheden. 

De gesignaleerde problemen worden uiteindelijk geanalyseerd. Als het mogelijk is, worden maatregelen voorgesteld om 

deze problemen op te lossen of om de invloed ervan te verminderen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Overzicht 

Het eindwerk heeft de volgende structuur; 

Het totale verslag bestaat uit vijf hoofdstukken gevolgd door de lijst van figuren, de lijst van tabellen en uiteindelijk de 

literatuurlijst. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de inleiding van het verslag. Hier worden aanleiding en probleemstelling gesignaleerd. 

Onderzoeksvragen worden geformuleerd waar uiteindelijk antwoord op gegeven moet worden. 

Het tweede hoofdstuk behandelt het proces van de ontwikkeling van de vitrine. In dit hoofdstuk wordt bepaald waar de 

vitrine voor bedoeld is en vanuit welke benadering dit bekeken wordt. Verder wordt het proces van ontwerp, 

ontwikkeling en realisatie behandeld. Dit gebeurt vanuit een literatuurstudie op basis vanuit eigen onderzoek en wat al in 

de literatuur beschreven is. De fysische aspecten van dit onderzoek worden besproken met betrekking tot de 

ontwikkelde vitrine. Vervolgens wordt de realisatie van de vitrine besproken waar het resultaat te zien is van de 

ontwikkelde vitrine. Afgesloten wordt met metingen ter ondersteuning van de literatuurstudie en zullen de 

eigenschappen van de ontwikkelde vitrine gegeven worden. 

De uitgevoerde metingen worden besproken in het derde hoofdstuk. Na de inleiding volgt een overzicht van de gedane 

metingen. 

Vervolgens worden metingen besproken die gebruikt zullen worden ter kalibratie van het vitrinemodel. De resultaten 

van deze metingen geven een inzicht hoe het hygrische en thermische gedrag is van de vitrine in stationaire en 

dynamische situaties. 

Het vierde hoofdstuk behandelt de uitgangspunten van het model dat ontwikkeld is. Vervolgens wordt het model 

gekalibreerd en uiteindelijk gevalideerd aan de hand van de gedane metingen. 

Aansluitend hierop worden aanpassingen doorgevoerd in het vitrinemodel. Verschillende aspecten worden bekeken en 

aangepast om een inzicht te krijgen in het thermisch en hygrisch gedrag bij veranderingen aan het model. 

In het vijfde hoofdstuk wordt het algemeen besluit gegeven. Hierin worden conclusies getrokken met betrekking tot het 

gehele onderzoek. Na de conclusies volgen aanbevelingen die gedaan worden op grond van de bevindingen in dit 

onderzoek. 

Het eindwerk wordt afgesloten met de bijlage. 

4 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

Hoofdstuk 2 

De meetvitrine 

2.1 Inleiding 

U/e 
Iec.llnlitlle 
un,vrf irell 
.indllovon 

In dit onderzoek zal de ontwikkelde vitrine gaan functioneren als een meetvitrine. Belangrijk hierbij is dat het mogelijk 

moet zijn om meetapparatuur in de vitrine te plaatsen. Er wordt van uitgegaan dat de vitrine zelf zo min mogelijk tot 

geen invloed heeft op het klimaat in de vitrine. Niet alleen de vorm is maatgevend; vitrines komen voor in alle maten en 

vormen, afhankelijk van de toepassing en het gebruik (Figuren 3.0 1 t / m 3.03). De materialisatie en mate van detail zijn 

mede noodzakelijk om bruikbare resultaten te verkrijgen . 

Vooronderzoek in eerder verricht onderzoek, literatuur en productinformatie heeft geleid tot de keuze van een vitrine 

met een traditionele vorm. Dit omdat in verschillende musea deze vorm, of een verschaling ervan, terug te vinden is. 

Met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek is er bij het realiseren van de meetvitrine extra rekening gehouden met 

de detaillering . Er is voor gekozen om een vitrine te maken met zowel een boven- als een onderbak. Zo ontstaat een 

vitrine die veelzijdig en toe te passen is in meerdere scenario' s. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van de meetvitrine. Allereerst wordt het verschil tussen een passieve 

en een actieve vitrine beschreven. Aansluitend hierop wordt ingegaan op de fysische aspecten die van belang zijn in dit 

onderzoek. Vervolgens komt de realisatie van de meetvitrine aan bod . 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met additionele metingen . Deze zijn uitgevoerd om uitsluitsel te geven over de 

categorisering van de vitrine. 

Figuur 2.01: traditionele vorm Figuur 2.02: aanBepaste vorm Figuur 2.03: uifelmodel (compleet BIas) 
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Hoofdstuk 2 : De meetvitrine 

2.2 Passief vs Actief 

Een passief systeem wordt niet ondersteund door klimaatregelende apparatuur terwijl dat bij een actief systeem wel het 

geval is . 

In de praktijk komen beide soorten vitrines voor. De afweging voor een passieve of actieve vitrine hangt af van een aantal 

aspecten: 

vereist het tentoongestelde object een gecontroleerd microklimaat 

welke functie heeft de vitrine 

hoe is de samenstelling van de vitrine (materialisatie, mate van detail) 

de vitrine is zelf een museumstuk (aanpassingen in het materiaal zijn niet toegestaan) 

financieel aspect (het museum kan zich de duurdere actieve vitrine niet veroorloven) 

Een geheel gesloten vitrine vormt de beste bescherming tegen vocht en schadelijke gassen die hun bron buiten de vitrine 

hebben. Als de objecten of de vitrine zelf een bron vormen, is ventilatie juist gewenst. Zeker bij een passieve vitrine is 

het belangrijk om na te gaan of er geventileerd moet worden afhankelijk van het soort object in (of materialisatie van) de 

vitrine. Een passieve vitrine geniet namelijk niet de extra hulp van installaties om het klimaat te regelen . 

Vaak wordt gebruik gemaakt van een dubbele bodem (Figuur 2 .04) . Deze bodem kan materialen bevatten die de vitrine 

ondersteunen m . b . t. het verkrijgen van een constant klimaat. Dit bufferend (hygroscopisch) materiaal zorgt ervoor dat 

vocht aan de lucht wordt toegevoegd of juist ontnomen. Hierdoor wordt het object in de vitrine ontlast en zal minder 

schade ondervinden door invloed van te grote schommelingen in de relatieve vochtigheid. 

Deze bodem zorgt ook voor de verhoging van de vitrine om het object op de gewenste tentoonstelhoogte te krijgen. 

Bij actieve vitrines wordt vaak eenzelfde dubbele bodem gebruikt, maar met het doel om apparatuur in de vitrine te 

verwerken (Figuur 2.05). Een luchtdichte schil is hier vereist om een gesloten microklimaat te creëren. De installatie 

wordt zo ingesteld dat de lucht de juiste waarden bevat m .b .t. het tentoongestelde object. Een nadeel van installaties is 

dat deze warmte genereren waardoor de vitrine (en het tentoongestelde object) van onderaf verwarmd wordt. Deze 

inwendige verwarming is vaak niet gewenst, zeker wanneer het object op de bodemplaat ligt. 

FiBuur 2.04: passieve I'itrine FiBuur 2.05: actieve vitrine 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

2.3 Fysische aspecten 

TUle I ehnlidl. 

IInIVel{ll.lI 

eind noor" 

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele uitgangspunten van het onderzoek. De belangrijkste parameters komen aan 

bod. Deze parameters zijn de bepaling van de luchtdichtheid, de optredende warmteoverdrachten en het effect van 

zoninstraling. Er wordt vermeld waar in dit onderzoek vanuit is gegaan en waarom voor een bepaalde parameter gekozen 

is . De bekeken parameters zijn aan de ene kant belangrijk om de vervaardigde vitrine te categoriseren . Aan de andere 

kant geeft het randvoorwaarden waarnaar onderzoek verricht gaat worden en waar het model uiteindelijk aan moet 

voldoen. 

2.3. 1 Verversingsgraad 

Veel vitrines in musea bestaan uit een houten frame met daartussen glasplaten. Dit levert meestal een vitrine op die niet 

volledig luchtdicht is. Hierdoor staat het klimaat in de vitrine direct in contact met het kljmaat in de ruimte. Dit 

geschiedt door kieren, gaten of spleten (een vitrine die lastig is om goed te definiëren). Deze openingen zorgen voor een 

luchtuitwisseling tussen de vitrine en de omliggende ruimte. Deze luchtstroom wordt uitgedrukt in een 

verversingsgraad, welke de mate van luchtdichtheid weergeeft (Tabel 2.01). 

Tabel 2.01: mate van luchtdichtheid; verversin8saraad 

Degree of case seal Air-exchange rate 

I Unsealed One per I hour or less 
11 Moderately-sealed One per 24-36 hours 
JIJ WelJ-sealed One per 72 hours or more 
IV Hermetically-sealed No air-exchange 

Bron : Exhtbtt ConscrvatlOn Gutdcltn~s (EeG) 

De meeste vitrines zijn te definiëren in categorie I en categorie !I. Vitrines van categorie 111 vereisen speciale aandacht in 

zowel de ontwerp- als de realisatiefase. Metingen moeten uitsluitsel geven over de mate van luchtdichtheid. Hermetisch 

afgesloten vitrines (categorie IV) worden alleen gemaakt voor situaties waar objecten van buitengewoon significantie zijn 

(bijvoorbeeld het tentoonstellen van nationale schatten). Dit als gevolg van de financiële en de technische moeilijkheid 

van het bereiken van de vierde categorie. 

In Bijlage C4.01 zijn de karakteristieken van de verschillende mate van luchtdichtheid opgenomen. Aan de hand van deze 

karakteristieken wordt de mate van luchtdichtheid kwalitatief beoordeeld . Geconcludeerd kan worden dat de 

ontwikkelde vitrine overeenkomt met een mate van luchtdichtheid van categorie 111. 

De mate van luchtdichtheid kan kwantitatief vastgesteld worden door metingen. Lekdetectie kan bepaald worden met 

ultrasone detectie apparatuur. Maar tegenwoordig worden er door musea en fabrikanten van vitrines testen uitgevoerd 

t.b .v. de verversingsgraad . Dit kan door het onder druk zetten van de vitrine om de lekkage te bepalen. Of het bepalen 

van het ventilatievoud van de vitrine door de invoering van een gas en het meten van de afname van de concentratie, die 

gemeten wordt in parts per mi/lion (ppm). 

Uit de snelheid van afname kan het ventilatievoud worden berekend, ervan uitgaande dat er sprake is van volledige 

menging (overal in de ruimte dezelfde concentratie). Hiervoor wordt de volgende formule gebrUikt: 

Waarin: = de concentratie op tijdstip t 

= de aanwezige concentratie buiten 

= tijd 

= ventilatievoud 

[ppm) 

[ppm) 

[hl 
[hiJ 

(2.01) 

'vVanneer de concentratie op 1/ e van de beginconcentratie is aangekomen, dan is eenmaal het volume van de ruimte aan 

verse lucht binnengekomen. Bijlage A3 geeft een uitgebreide bepaling van de afname van de concentratie. 
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Hoofdstuk 2: De meetvitrine 

Bij een tracergasmeting wordt, in NEN 1087, uitgegaan van de bekende.'e tracergassen: lachgas (N20), Helium (He) of 

zwavelhexafluoride (SF6). Tabel 2.02 geeft een overzicht van de verschillende dichtheden. Tevens is hier koolstofdioxide 

(C0 2) aan toegevoegd omdat in dit onderzoek dit gas gebruikt is. 

Tabel 2.02: tracer8as vs lucht 

Omstandigheden 1,013baren 15°C 1,0 13 bar en 2 IOC 

Dichtheid Verhouding t.o.v. lucht 

[kg/m'] 

Lucht , 1,202 1.000 

Lachgas Np 1,872 1.530 

Helium He 0,169 0.138 

Zwavelhexafluoride SF" 6,270 5.114 

Koolstofdioxide COl 1,870 1.521 

Bron: encyclopcdia.airliquide.com 

Zoals tabel 2.02 laat zien komen de waarde van lachgas en CO) goed overeen. De CO) wordt de vitrine ingeblazen via de 

luchttoevoeren in de tussenplaat. Dit gebeurt via een tweetal openingen om zo een betere menging te creëren. 

Meetapparatuur is in de vitrine geplaatst om de afname van de concentratie in ppm te kunnen meten. De verversingsgraad 

wordt bepaald vanuit de gevonden meetdata (Bijlage C4). Deze komt overeen met de gegeven waarde uit tabel 2.01, 
namelijk eens per 72 uur of meer. 

Wanneer er een afname in de concentratie van het gas is, komt dit doordat er lekken aanwezig zijn (Figuur 2.06). Door 

de impermeabiliteit van de gebruikte materialen (voor de vitrine) wordt er verwacht dat deze afname laag zal zijn. Mede 

omdat alle naden van siliconenrubbers voorzien zijn. Dit zorgt ervoor dat lekken zo goed als afgedicht worden bij de 

aansluiting van de verschillende onderdelen. Ondanks deze aanpassingen kan er toch uitwisseling plaatsvinden tussen de 

vitrine en zijn omgeving. 

Er zijn een drietal manieren van lekkages mogelijk: 

Dampdiffusie door lucht in openingen 

Damp permeabiliteit door vaste wanden 

Infiltratie (plus exfiltratie) van lucht/ damp/deeltjes menging door openingen [Michalski, 1994) 

Bij de afgesloten vitrine is het, gezien deze opties, alleen maar mogelijk om een lek te hebben via infiltratie. De eerste 

twee mogelijkheden zijn niet van toepassing op deze vitrine. Dit is te verIdaren door de eerder genoemde 

impermeabiliteit van materialen en het gebruik van siliconenrubbers. 

Door invloed van temperatuurverschillen kan er een overdruk ontstaan in de vitrine. Hierdoor wordt de glazen bovenbak 

enigszins opgelicht en is de mogelijkheid tot infiltratie aanwezig. Bij een onderdruk zuigt de vitrine zich vast in de 

siliconenrubbers waardoor de kans op infiltratie aanzienlijk kleiner tot n~hil wordt. 

Deze infiltratie zal via de naden en openingen, die voorzien zijn van siliconenrubbers, plaatsvinden. De reden dat dit 

mogelijk is komt omdat de siliconenrubbers droog in de naden verwerkt zijn. Zou er gebrUik gemaakt zijn van een 

smeermiddel dan zou de vitrine zo goed als hermetisch verzegeld zijn. 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

2.3 .2 VVarmteoverdracht 
Wat veroorzaakt temperatuursvariaties in een vitrine? Om antwoord 

te geven op deze vraag kan er een indeling gemaakt worden in drie 

verschillende warmteoverdrachten : 

Geleiding 

Straling 

Convectie 

Alle drie de vormen van warmteoverdracht kunnen voorkomen, met 

gevolg dat de vitrine opwarmt of afkoelt. Dit heeft het meeste effect 

op een gesloten (luchtdichte) vitrine. Het opwarmen/ afkoelen van 

een vitrine wordt veroorzaakt door een drietal oorzaken: 

TUle tem", <he: 
unNtfsill!ll 

eind"ov " 

bulten -. ----._~------ - binnen 
0. 

) °l 

wermtestroom warmtestroom warmtestroom 

door straling door geleiding do 'r straling 

waJmtastroom 
door gedWÓngen 
convectie"- _ ___________ _ 

warm 88troom 
door vrije 
convectill 

Fi8uur 2.07: type warmteoverdrachten 

1. De positie in de tentoonstelruimtej wanneer een vitrine geplaatst is nabij een ventilatierooster of 

verwarmingselement aan/ in de muur, direct tegen een (ongeïsoleerde) buitenmuur, te dicht bij een 

deuropening of raam waardoor zoninstraling mogelijk is. 

2. Lichtontwerp; wanneer lampen zich in de vitrine bevinden met onvoldoende afscheiding of ventilatie, verkeerde 

lampen of fittingen zijn gebruikt, de lichtzolder verkeerd ontworpen is. 

3. Het Bebruik van aanBrenzende apparatuurj de vitrine wordt blootgesteld aan warmte van in de buurt staande 

elektrische apparatuur . Denk hierbij aan voorschakelapparatuur van aanwezig kunstlicht, glasvezelkabels, HVAC 

units of computers. Dit kan leiden tot een fluctuerende temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. 

In dit onderzoek wordt het lichtontwerp en het gebruik van aangrenzende apparatuur niet meegenomen. Het onderzoek 

richt zich op klimaatveranderingen als gevolg van de positie in de ruimte. 

2.3.3 lrradiantie in de ruimte 

Om de invloed van de zon op de luchttemperatuur te bepalen is met behulp van een pyranometer de irradiantie van de 

zon gemeten. In eerste instantie worden de verzamelde gegevens geanalyseerd met betrekking tot het effect op de 

luchttemperatuur in de ruimte. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt naar de vitrine . Deze gegevens zullen ook 

gebruikt worden als inputdata voor het model. 

Door de grootte van de pyranometer is ervoor gekozen deze niet in de vitrine te plaatsen . De pyranometer van Kipp & 

Zonen, type CM 11 (Figuur 2.08) meet de irradiantie a.d.h.v. de volgende formule: 

Waarin : 

ou 111. Cl. 

E 
Uemf 

S 

E = Uem[ 
S 

= irradiantie van de zon 

= output van de pyranometer 

= gevoeligheid van de sensor (=0,00465) 

[W/m2
] 

[Jl V] 

[Jl V m2fW] 

Fi8uur 2.08: pyranometer, Kipp ~Zonen CM 11 Fi8uur 2.09: pyranometer,joto 

(2.02) 
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Hoofdstuk 2: De meetvitrine 

Door de resultaten van de meting te vergelijken met de resultaten van de luchttemperatuur wordt gekeken wat de 

invloed van de irradiantie is op de luchttemperatuur in de ruimte. Dit wordt gedaan door de luchttemperatuur op een 

locatie te meten waar geen zoninstraling aanwezig is en de invloed van de klimaatinstallaties (toevoer van koelere lucht) 

niet merkbaar is. Met andere woorden een luchttemperatuur die representatief is voor de luchttemperatuur in de gehele 

ruimte : droge bol temperatuur. 

Tot slot wordt de invloed van de irradiantie vergeleken met de resultaten van de luchttemperatuur in de vitrine. Hier 

wordt er van uitgegaan dat de gemeten horizontale irradiantie gemeten in de ruimte in relatie staat tot de irradiantie op 

de bodemplaat. Deze waarde is namelijk niet alleen representatief voor deze situatie, omdat deze irradiantie nog door het 

glas van de vitrine heen moet. Deze waarde zal daarom vermenigvuldigd moeten worden met een correctiefactor door 

invloed van het glas van de vitrine. 

2.3.4 Zonnestraling in de vitrine 
Bij de vitrine is sprake van meerdere transparante vlakken, waardoor zonnestralen de vitrine kunnen binnentreden. Hier 

moet gelet worden op de invalshoek waarin de zonnestralen op de vitrine vallen. Dit is erg seizoensafhankelijk i.v.m. de 

stand van de zon en bijkomende weersinvloeden (Figuur 2.11). Maar over het algemeen komen de zonnestralen 

grotendeels via diffuse straling op een oppervlak terecht. 

Wanneer twee identieke zonnestralen op de bovenste glasplaat vallen, kunnen ze (door invloed van O.a. de brekingsindex 

van glas) een verschillend effect hebben. De ene straal valt in de vitrine, terwijl de andere straal de vitrine door een 

zijvlak weer verlaat (Figuur 2.10). Hoe meer zonnestralen op deze manier de vitrine binnenkomen des te meer het 

klimaat hierop zal reageren. 

Om de exacte invallende straling te bepalen is een lastige benadering. Zeker wanneer rekening gehouden moet worden 

met de reflectie en adsorptie in de zijpanelen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een correctiefactor die deze 

reflecties zal benaderen. Deze correctie wordt bepaald door de vitrine te zien als één aangestraald vlak, namelijk de 

tussenplaat. Hierbij wordt de instraling bepaald op het horizontale vlak en wordt deze vermenigvuldigd met een 

correctiefactor . 

Deze correctiefactor wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: 

Waarin: Aaan8estraald 

Atowa / 

ZT A . = Aaangestraald 
correctle Atotaal 

= aangestraaid vlak: de tussenplaat (0,53 m2
) 

= alle glasvlakken samen (2,0 m 1
) 

Wanneer in het model gekeken wordt naar de ZTA dan moet deze overeenkomen met de formule; 

ZT A mode/ = ZT Ag/as X ZT Acorrectie 

(2.03) 

(2.04) 

De ZTA modei moet overeenkomen met een waarde van 0,21. Deze ZTA mode/ wordt verkregen door de berekende 

ZTAcoITeClie van 0,265 (formule 2.03) samen met de ZTA
8

/
uS 

in te vullen in formule 2.04. Uitgaande van een ZTA
8

/as 

waarde van normaal vensterglas van 0,8 [TUI el. 

Bron: Weeronline.nl 

Figuur 2.10: im·/oed brekingsindex Figuur 2.11: vermogen im·allend daglicht 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

2.4 Realisatie 
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TNO en het bouwfysisch lab in Vertigo zijn betrokken bij het ontwikkelen van de vitrine . Bij TNO is de glazen bovenbak 

vervaardigd als één geheel. Vervolgens zijn in het bouwfysisch lab de tussenplaat en de onderbak vervaardigd. 

Bij dit onderzoek komen verschillende situaties aan de orde. Omdat er gebruik wordt gemaakt van één vitrine is het 

belangrijk dat deze in zoveel mogelijk situaties toegepast kan worden. Hierdoor is arleen het vitrine gedeelte niet genoeg. 

Veel vitrines bevatten, zoals beschreven in paragraaf 2.2, een dubbele bodem waarin hygroscopisch materiaal of 

installaties zitten. Door middel van een rooster of geperforeerde bodemplaat vindt luchtuitwisseling plaats. 

Er is, met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek, een vitrine gecreëerd die kan functioneren als een passieve enlof 
een actieve vitrine. Dit is mogelijk doordat rekening gehouden is met onder andere de materialisatie en de detaillering. 

2 .4.1 Vormgeving 

Zoals eerder vermeld, is voor een vitrine gekozen die, qua vormgeving, in meerdere musea voorkomt. Met betrekking 

tot het meetonderzoek en het modelleren is gekozen voor een betrekkelijk eenvoudig hanteerbare vorm; rechthoekig. 

De vitrine bestaat uit drie onderdelen zoals weergegeven in tabel 2.03: de bovenbak, tussenplaat en de onderbak. In de 

tussenplaat is een gat gemaakt dat afgedekt kan worden met een verwisselbare plaat. Deze plaat is geplaatst met het oog 

op vervolgonderzoek met de mogelijkheid tot luchtuitwisseling tussen de onderste en de bovenste bak. In dit onderzoek 

wordt er uitgegaan van een dichte plaat. 

Tabe12.03: BeBevens vitrine 

Lengte Hoogte Dikte Inhoud rml] Matf'riaall Bevestigingsmf'thode 

Imm) [mm] [mm] (gemonteerd) 

Bovenbak 

2 koppanelen 510 510 10 vensterglas 

2 zijpanelen 1010 510 10 vensterglas 

bovenplaat 1020 520 10 vensterglas 

0,250 Verlijmd 

Tussenplaat 
buitenring 1200 700 20 PVC 

middenstuk 874 324 5 staal 

n. V.t. Vastgezet op rubbers 

Onderbak 
2 koppanelen 362 370 12 PVC 

2 zijpanelen 862 370 12 PVC 

bodemplaat 874 374 12 PVC 

0,104 Verlijmd +geschroefd 

Zoals in tabel 2 .03 weergegeven heeft de bovenste bak een inhoud van een kwart kubieke meter en de onderbak een 

tiende kubieke meter . Dit verschil in volume is niet alleen gekozen om de vereenvoudigde rekenkundige waarde, maar 

ook ten opzichte van de bruikbaarheid van de vitrine. Door dit verschil ontstaat er rondom het gat van de tussenplaat een 

ring van 110 mm breed (rode arcering figuur 2.13). Deze ring maakt het mogelijk om kabels door te voeren van o.a. 

sensoren en meetapparatuur. Op deze manier kan aanstuurapparatuur buiten de vitrine geplaatst worden opdat deze geen 

invloed hebben op het binnenklimaat. De werktekeningen van de vitrine zijn toegevoegd in bijlage AI. 

FiBuur 2.12: schets FiBuur 2.13: ontwerp FiBuur 2.14: realisatie 
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Hoofdstuk 2: De meetvitrine 

FiBuur 2.15: cifdichtina d.m. v. re vetten FiBuur 2.16: middenstuk FiBuur 2.17: I'entilatieopenina 

2.4.2 Materialisatie 

[n tabel 2.03 zijn de verschillende materialen weergegeven die gebruikt zijn voor de vitnne. Er wordt gekeken naar de 

invloed van externe en interne invloeden op het klimaat in de vitrine. En dan vooral de invloed op de relatieve 

luchtvochtigheid. Het is van belang dat de vitrine zelf minimaal tot geen invloed heeft op het klimaat in de vitrine. 

Er zijn materialen gekozen die niet hygroscopisch zijn; hierdoor hebben de materialen een verwaarloosbare invloed op de 

relatieve vochtigheid. De permeabiliteit van de materialen is nihil zodat infiltratie door de materialen uitgesloten is . 

De diktes van de materialen zijn voornamelijk vanuit een constructief oogpunt bepaald . De gekozen diktes zorgen ervoor 

dat het geheel een stevige, handelbare constructie wordt. Zo heeft de onderbak een dikte van 12mm en is de dikte van de 

tussenplaat bewust dikker gekozen (20mm). Omdat de boven- en onder bak niet boven elkaar zitten ontstaat er een 

moment waardoor de tussenplaat kan doorbuigen. Door de tussenplaat dikker te maken is deze doorbuiging te 

verwaarlozen. Het glas heeft een dikte van lOmm, welke voorkomt in soortgelijke vitrines met alleen glas. (figuur 2.03) 

2.4.3 Detaillering 
De detaillering is van belang om de luchtdichtheid te waarborgen die overeenkomt met een categorie gegeven in 

paragraaf 2.3.1. De vitrine is volgens strikte specificaties ontworpen, daarbij rekening houdend met eventueel 

vervolgonderzoek. De bedoeling is om de vitrine zo luchtdicht mogelijk te maken. Dit is onder andere gebeurd door alle 

naden te voorzien van een siliconenrubber (Figuur 2 . 19). Deze naden zijn de contactpunten van de verschillende 

onderdelen en bevinden zich alle drie in de tussenplaat: 

I. bovenbak - tussenplaat, 

II. onderbak - tussenplaat, 

III. middenstuk - tussenplaat. (Figuur 2.18) 

De verschillende doorvoeren voor kabels van meetsensoren en apparatuur zijn met behulp van wartels, voorzien van 

siliconenrubbers, vervaardigd. Dit zijn er in totaal twaalf; zes met een diameter van 12mm en zes met een diameter van 

16mm . Door het aandraaien van de wartels sluit de siliconenring om de kabel zodat de luchtdichtheid gewaarborgd 

wordt. Eveneens zijn speciale sluitingen t. b. v. de luchtdoorvoer geïnstalleerd, deze zijn voorzien van snelsluiters (Figuur 

2.20). Wanneer de mondopening ingedrukt wordt kan er een luchtbuis ingevoerd worden . Bij loslaten sluit de opening 

door een interne siliconenring de luchtbuis af. In totaal zijn er tien snelsluiters gemonteerd t.b. v. de verdeling van een 

eventuele opgelegde ventilatie. 

FiBuur 2.18: vert. doorsnede BB' (fiauur 2.20) FiBuur 2.19: rubber FiBuur 2.20: doorl'oer 
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Bij verwisselbare onderdelen en deuren is het van belang dat er gebruik gemaakt wordt van speciale afdichtingen en 

siliconenrubbers die eventuele luchtlekken voorkomen. In de vitrine komt dit voor op één plaats, namelijk ; de afdichting 

van middenstuk en tussenplaat. Rondom het gat in de tussenplaat is een inkeping uitgefreesd. Hierop bevindt zich een 

siliconenrubber waar het stalen middenstuk op vastgezet kan worden. Deze wordt door revetten en moeren (Figuur 

2.15) op zijn plaats gehouden. 

In de paragraaf 2 .4 .2 is behandeld dat de materialen van de vitrine niet-hygroscopisch en niet-permeabel zijn . Hierdoor is 

het niet mogelijk dat lucht en/ of waterdamp door de constructiematerialen heen komt . 

Tot slot moet de gehele constructie geschikt zijn om een microklimaat te waarborgen. Hierdoor is het mogelijk om in de 

vitrine een apart klimaat te creëren zonder dat eventuele drukverschillen de vitrine kunnen beschadigen . Dit wordt 

voornamelijk gewaarborgd door de dikte van de gebruikte materialen en de manier van bevestigen. 

2.5 Posities sensoren 

Het klimaat in de ruimte wordt gemeten, evenals het klimaat in de vitrine . Voor de interpretatie van de meetresultaten 

en de simulatie van het klimaat in de vitrine is een goede monitoring van het klimaat van de ruimte onmisbaar. 

Permanente metingen worden uitgevoerd om gedurende de gehele periode de condities in de ruimte en de vitrine vast te 

leggen. Deze gehele periode kan verschillen van een dag tot enkele dagen, afhankelijk van het soort meting. 

Bij de ruimte geldt dat de meeteenheid in de te monitoren ruimte wordt geplaatst . Het is van belang dat deze eenheid op 

een representatieve plaats in de ruimte hangt. Dat wil zeggen op een plaats waarvan de gemeten luchtcondities een goede 

indicatie geeft voor de luchtcondities van de gehele ruimte. De fysische grootheden die bepaald worden zijn de 

oppervlaktetemperatuur , de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. 

Bij de vitrine zijn enkele permanente fysische grootheden opgesteld om een duidelijk beeld te krijgen van het gehele 

klimaat in de vitrine. Een matrix van acht meeteenheden (Figuur 2.21) is in een vlak geplaatst om een uitspraak te 

kunnen doen over de verdeling van de luchttemperatuur in de vitrine en om stratificatie vast te stellen. Deze matrix staat 

haaks op de lange zijde in het midden van de vitrine. Drie koppels zijn aangebracht die de luchttemperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid meten . Deze drie koppels staan haaks op de korte zijde in het midden van de vitrine . Twee 

bevinden zich op eenzelfde hoogte, waaronder een in de eerder genoemde matrix . De derde bevindt zich bovenin de 

vitrine . (Figuur 2 .22) . 

Oppervlaktetemperatuursensoren worden in de vitrine geplaatst. Op ieder vlak komt een sensor te zitten en op de 

maatgevende vlakken twee. Dit is gedaan om de meetnauwkeurigheid te vergroten. Deze twee vlakken zijn het 

aangeschenen verticale glazen vlak en de tussenplaat . 

De ontvangen meetwaarden van alle meeteenheden worden in een datalogger opgeslagen. 

Zij aanzichten 
~----------------------, 

• Id1755 

.---
lil llJ'Jl1 • 

• • 
Idl684 'd I 8 • 

37 ,5 cm 

Fi8uur 2.21: T-sensoren matrix Fi8uur 2.22: positie koppels 

Bovenaanzichten 

25.0 cm 25.0 cm 4---" 
• lüt ',J II 

I 
• , 

I • 

t • '. _____________________ --I 

Fi8uur 2.23a: Topp tussenplaat 

~====~======~. '. IJl' O'i 50.() c'T1 j{ l lj!l~ 

·-,l,-':_' ·~_:_'_~ _____ ~,~===so,=o=cm==~ 
Fi8uur 2.23b: Topp alasvlakken 
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Hoofdstuk 2: De meetvitrine 

2.6 Additionele metingen 

In aanvulling op de gedane metingen in dit onderzoek zijn er een aantal additionele metingen uitgevoerd. Enerzijds om 

inzicht te krijgen in bepaalde meetmethoden/uitgangspunten met betrekking tot het vervaardigen van de vitrine. 

Anderzijds ter bevestiging van gevonden theoretische benaderingen. 

In deze paragraaf wordt in het kort aangegeven welke additionele metingen uitgevoerd zijn. In bijlage C4 is een 

uitgebreide omschrijving te vinden van deze metingen. 

2.6.1 Stratificatie 
Doordat warme lucht een kleinere dichtheid heeft dan koude lucht en daardoor opstijgt, kan er in de vitrine een verschil 

in luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid over de hoogte ontstaan. Het is van belang om de mate van stratificatie 

te weten. Zeker wanneer er gekeken wordt naar een in verhouding klein volume. 

Deze kennis is van belang om de permanente monitoring juist te interpreteren. In de vitrine zijn met de koppels op drie 

verschillende posities de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten. De matrix van negen meetpunten 

geeft een dUidelijk beeld over hoe de temperatuur zich gedraagt over een verticaal vlak in de vitrine. De sensoren zijn 

geplaatst op posities waar de directe invloed van eventueel aanwezige inblaaslucht verwaarloosbaar klein is. 

2.6.2 Infraroodthermografie 
Bij de eerste meting met gedeeltelijke zoninstl'aling, is gebrUik gemaakt van een infrarood (IR)-camera. Deze camera had 

als doel om de oppervlaktetemperatuur van de buitenzijde- van de vitrine te monitoren (witte omlijning, figuur 3. 31b). 

En dan vooral de verandering hiervan. De resultaten W,1ren niet bruikbaar omdat het oppervlakte te veel spiegelde. Hier 

kwam bij dat het raam voor extra spiegeling zorgde. 

Het beoogde vlak was een opdeling van enkele vlakken of hier en daar een heldere punt (lampen). Dit verstoorde de 

proef zodanig dat deze niet bruikbaar is. Bij het weghalen en terugzetten van het schot verschilde de beoogde 

oppervlaktetemperatuur nauwelijks of was niet merkbaar. Bij de tweede meting is de IR-camera buiten beschouwing 

gebleven. Infrarood is wel gebruikt bij de materiaalkeuze van de bovenbak. Dit wordt behandeld in de volgende 

paragraaf. 

2.6.3 Luchtstroming 
Met behulp van rookproeven is getracht om de luchtstroming visueel. te beoordelen. Deze meting is uitgevoerd om te 

bepalen of het nodig was om de luchtsnelheden in de vitrine te meten. Dit zou van belang kunnen zijn om het gedrag in 

de vitrine te bekijken. Maar ook om te bepalen of het mogelijk is om een laminaire luchtstroming te creëren langs de 

zijden van de vitrine. Om hier antwoord op te kunnen geven is gekeken of de luchtstroom in eerst~ instantie zichtbaar 

gemaakt kon worden. Dit is gebeurd door het gebrUik van een rookbuisje; met behulp van een blaasbalg kan een 

gedoseerde hoeveelheid rook de vitrine ingeblazen worden. 

Er kan geconcludeerd worden dat de luchtstroom zichtbaar gemaakt kan worden en dat deze ook te sturen is. Maar het is 

niet simpelweg een geperforeerde buis toevoegen en vervolgens lucht toevoeren. Om dit precies te laten gebeuren, zoals 

in eerste instantie gewenst is (laminair), zal verder onderzoek uitsluitsel moeten geven. Immers het inbrengen van lucht 

duidt meer op een actieve manier van ventileren. Wanneer uitgegaan zou worden van passief ventileren dan zouden de 

luchtsnelheden zo minimaal worden, dat ze buiten het bereik vallen van de meetsensoren. Hierdoor wordt in eerste 

instantie uitgegaan dat de vitrine, mits alle doorvoeren zijn gedicht, luchtdicht is en er geen ventilatie optreedt. 

FiBuur 2.24a: positie camera FiBuur 2.24b: thermoBrcifie I'itrine 

14 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

Hoofdstuk 3 

Metingen aan de vitrine opstelling 

3. 1 Inleiding 
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In de ontwikkelde vitrine zijn verschillende metingen verricht die van belang zijn voor het onderzoek naar het 

binnenklimaat. De metingen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn uitgevoerd met behulp van de vitrine en op 

basis van de keuzes beschreven in hoofdstuk 2. 

Gedurende het project zijn er metingen uitgevoerd in het laboratorium van de unit BPS, de kleine klimaatkamer van de 

unit SDCT, en de zwarte doos, alle gelegen in het Vertigo gebouw van de TU Eindhoven. 

De verrichte metingen betreffen de luchttemperatuur (T IOC]), oppervlakte temperatuur (Tupp rC]) en de relatieve 

vochtigheid (RV [%]. Deze zijn verricht met zestien temperatuursensoren (ntc's) en drie koppels die per meting op 

dezelfde plaats zitten. Verder zijn er enkele metingen gedaan met betrekking tot de zonnestraling [W!m2
] en een COz 

meting om het ventilatievoud (n [h-I]) te bepalen. Deze zijn respectievelijk uitgevoerd met een pyranometer en een CO2 

meter. Tevens zijn er bij de metingen buiten de vitrine sensoren (T en R V) geplaatst om het omliggende klimaat van de 

vitrine te monitoren. 

De gebruikte meetapparatuur bestond voornamelijk uit apparatuur van Squirrel. Voor de T, Topp en RV metingen in de 

vitrine is, naast de sensoren, een datajogger gebruikt . Deze slaat gemeten waarden op, waarden die via Squirrel view op 

een laptop! pc direct uitgelezen kunnen worden. Hetzelfde is gedaan door een datalogger van ELTEK bij de COz 
meting . 

De statistieken en grafieken van de sensoren zijn in bijlage Cl toegevoegd . 

Er zijn naast de temperatuur, oppervlaktetemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid nog drie type metingen die 

gedaan kunnen worden om inzicht te krijgen t.b. v. het klimaat in een vitrine: het ventilatievoud, de luchtsnelheid! 

luchtstroming en het CO2 gehalte . Deze metingen geven voornamelijk uitsluitsel over de luchtdichtheid van de vitrine. 
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Hoofdstuk 3: Metingen aan de vitrineopstelling 

3.2 Overzicht 

Bij de verschillende metingen die uitgevoerd zijn is uitgegaan van een lege vitrine . Dit is bewust gedaan om uiteindelijk 

goed gedefinieerde metingen te hebben die ter validatie kunnen dienen voor het model.. Wanneer over een lege vitrine 

gesproken wordt dan moet er wel een kanttekening gemaakt worden. De aanwezige meetsensoren en eventuele 

meetapparatuur worden als niet aanwezig beschouwd. Met andere woorden de invloed van de aanwezige sensoren, 

meetapparatuur en kabels is te verwaarlozen. Deze invloed beschrijft enerzijds de ruimte die de apparatuur opneemt; het 

volume van de bovenbak is eigenlijk minder dan 0,5m 3
. Anderzijds is er een warmteontwikkeling die de verschillende 

onderdelen produceren. 

Dit laatste is zoveel mogelijk voorkomen door in de tussen plaat meerdere doorvoeren aan te brengen t. b . v. de doorvoer 

van kabels. Hiermee wordt de lengte van de kabels in de vitrine aanzienlijk verkort . 

De overige gebruikte hulpmaterialen (waaronder de steunen) t.b.v. de sensor~n zijn zo gekozen dat deze geen invloed 

hebben op het klimaat. Ze zijn universeel uitgevoerd zodat deze overal in de vitrine inzetbaar zijn. Door de gekozen 

materialen staal en perspex zijn de steunen slank uitgevoerd. Hierdoor nemen ze zo min mogelijk ruimte in beslag. Het 

effect van minder volume zal hierdoor geen invloed hebben op de resultaten. 

De metingen die uitgevoerd worden met een lege vitrine zijn weergegeven in tabel 3.01. 

Ta bel 3.01: overzicht meetonderzoek 

Varianten Tijdsperiode Methode Opmerkingen 

Permanente metinaen 

1 Directe zoninstraling 8 uur Dynamisch Opstelling in zwart.e doos, lounge. 
Heldere dag 

2 Indirecte zoninstraling 2 uur Dynamisch Opstelling in zwarte doos, lounge. 
Heldere dag 

3 t!T in één stap 22 uur Statisch/ Dynamisch Directe stap van -10°C 

4 t! T in meerdere stappen 5 ';" uur Statisch/ Dynamisch Stappen van 2°C/uur 

Additionele metinaen 

5 COz 1 week Dynamisch Gebruik twee COl-meters 

6 Verversingsgraad n.v.t Numeriek Bepaling ventiliatievoud 

7 Luchtstroming 2,5 uur Empirisch m.b.v . rookbuis en camera 

8 Glas vs Perspex 2,5 uur Numeriek/ Empirisch m.b.v. IR-camera en proefstukken 
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3 . 3 Zoninstraling 
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Om de directe zoninstraling te meten is er een ruimte gebruikt waar de vitrine volledig door de zon aangestraaid wordt. 

De lounge ruimte naast de filmzaal in de zwarte doos is gebruikt als meetruimte (Figuur 3.01). Deze ruimte is bruikbaar 

omdat hier grote hoeveelheden glasoppervlakten aanwezig zijn (Figuur 3.02). 

De oriëntatie van deze ruimte is op het zuiden gericht waardoor het directe zonlicht op een bepaald moment haaks op de 

vitrine staat. Dit kan beschouwd worden als een "worst case scenario" en zal in de praktijk te allen tijde voorkomen 

moeten worden. Maar voor dit onderzoek komt deze oriëntatie weer ten goede omdat tijdens onderzoek het beste 

uitgegaan kan worden van de slechtste situatie. 

Een kanttekening moet hier wel gemaakt worden dat de oriëntatie van het glas wel het minst gunstig is, maar het type 

glas is dat in deze situatie niet. In deze ruimte is gebruik gemaakt van thermisch isolerend glas, voor specificaties zie 

bijlage C3. 

3.3.1 Overzicht 

Er zijn een tweetal metingen uitgevoerd met betrekking tot zoninstraling. Bij de eerste meting was er sprake van een 

gedeeltelijke zoninstraling. Bij de tweede meting is een volledige zoninstraling bekeken . 

In tabel 3.02 zijn de uitgangspunten weergegeven van beide metingen 

Tabel 3.02: o\·erzicht metingen zoninstraling 

Volledige zoninstraling Gedeeltelijke zoninstraling 

Meetdatum 18-09-2009 08-09-2009 

Locatie Zwarte Doos. lounge Zwarte Doos, lounge 

Oriëntatie raam Zuid Zuid 

Oriëntatie vitrine Zuid Zuidwest 

Tijdsduur meting 12:30 - 16:00 16.,00 - 17:30 

Buitenklimaat Heldere hemel, 23°C - 29°C* Heldere hemel, 26°C - 27°C* 

* Gegevens verkregen van weeronline.nl 

De eerste meting met een gedeeltelijke zoninstraling is weliswaar een oriënterende meting, maar de resultaten zijn toch 

bruikbaar voor dit onderzoek. In deze situatie is er een gedeeltelijke zoninstraling door toedoen van de constructie 

(Figuur 3.03). In een echte situatie komt het bijna nooit voor dat een vitrine achter zoveel glas staat. Wanneer de 

zoninstraling afhangt van de grootte van het raam zal bij een kleiner raam de 'kans groter zijn dat gedeeltelijke 

zoninstraling optreedt. Naast de gedeeltelijke zoninstraling (die het meest zal voorkomen in de praktijk) is er een meting 

uitgevoerd met slechtere omstandigheden. In deze situatie staat de vitrine volledig achter glas (Figuur 3.04). 

In bijlage C2 zijn de meetprotocollen van deze proeven te vinden. 

Filmzaal I gard81 

D 

Fiauur 3.01: overzicht meetruimte/ -opstelling Fiauur 3.02: overzicht glasgevel 
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Om tijdens de metingen het effect van plotselinge zoninstraling te creëren wordt in eerste instantie het raam afgedekt 

met een kartonnen schot. Dit is een beginsituatie waar de vitrine dezelfde temperatuur heeft als de ruimte. Wanneer het 

karton wordt weggehaald zal de temperatuur stijgen omdat zoninstraling mogelijk is. Wanneer het karton terug geplaatst 

wordt zal de temperatuur weer zakken. Door dit te herhalen kan een half bewolkte hemel nagebootst worden waar de 

zon af en toe doorbreekt. Uiteindelijk zal door het weglaten van het karton een maximum temperatuur bereikt worden. 

Hierna zal, wanneer het karton wordt teruggeplaatst, de temperatuur uiteindelijk terug zakken naar de temperatuur van 

de ruimte. 

Figuur 3.03: gedeeltelijke zoninstra/ing Figuur 3.04: vo//edige zoninstra/inB 
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Figuur 3.05: cifgeschermd Figuur 3.06: niet cifgeschermd 

Figuur 3.07: kartonnen cifscherming 

3.3.2 Resultaten 

Bij de resultaten is er door de hoeveelheid meetgegevens een overzicht gecreëerd die de voornaamste resultaten laten 

zien. De resultaten hebben betrekking op de luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, en 

de zonnestraling van beide metingen. 

Vervolgens worden deze resultaten onderling besproken en worden, daar waar nodig, extra meetgegevens getoond. Dit 

zijn de resultaten van onder andere de luchttemperatuur van de koppels, en de absolute luchtvochtigheid . 
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Fiauur 3.08: aemeten luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, relatieve luchtvochtiaheid in de vitrine en de zonnestralina in de ruimte, bij een 

vollediae - en een aedeeltelijke zoninstralina. De pieken zijn het aevo1a van het weahalen / teruazetten van een cifscheidina tussen vitrine en raam 
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Luch ttem pera tu ur 

Omdat het hier gaat om het meten van de luchttemperatuur , is het noodzakelijk de sensoren af te schermen om directe 

zoninstraling op de sensoren te voorkomen. De luchttemperatuur wordt in deze situatie in eerste instantie door 

zoninstraling beïnvloed. Maar zoals gebleken in paragraaf 2 .6. 3 heeft de warmteopslag van materiaal ook invloed hierop. 

Wat meteen opvalt bij de meetresultaten zijn de pieken die gecreëerd zijn door het weghalen en terugzetten van het 

schot. Bij de directe zoninstraling is goed te zien dat drie maal het schot is weggehaald en drie maal het schot is 

teruggezet. Het effect van het weghalen en terugzetten heeft direct gevolg op de luchttemperatuur. 

De eerste twee pieken zijn identiek terwijl de derde piek groter is. Dit komt doordat bij de laatste piek gewacht is tot 

een maximum temperatuur. In deze situatie begint de luchttemperatuur af te nemen tussen 13:40 en 13:50. Om 14:00 is 

ervoor gekozen het schot terug te zetten (stippellijn in figuur 3.08). 

In figuur 3.08 zijn de meetresultaten van de ntc's te zien. Verder zijn er nog drie T & RV meters waar de gemeten 

waarden van de luchttemperatuur in figuur 3 .09 te zien zijn. Een aantal veranderingen vallen op: 

1. Hier zie je de verwachte verdeling waarbij id 132 2 en id 1324 ongeveer dezelfde waarde hebben en id 1321 een 

hogere waarde i. v.m. stratificatie 

2 . Hier zijn de waarden van idl322 en idl324 meer gestegen dan id1321. De bodemplaat neemt warmte op en 

straalt deze ook weer uit. Er treedt reflectie op omdat de tussenplaat van staal is met een lichte coating. Deze 

extra warmteontwikkeling is goed te zien aan de oppervlaktetemperatuur van de tussenplaat (Figuur 3.08). 

3. De invloed van de tussenplaat is goed te zien. Idl322 heeft de hoogste waarde, omdat deze rondom meer wordt 

aangestraald. Id 1324 wordt in mindere mate aangestraaid, maar het effect is duidelijk waarneembaar. Id 1321 

ondervindt het minste invloed van de tussenplaat. De waarde van deze sensor geeft de luchttemperatuur in de 

vitrine het beste weer. Deze waarde komt overeen met de waarden van de ntc's (Figuur 3.08). 

Oppervlakte temperatuur 

Er zijn in de gehele vitrine acht oppervlaktetemperatuursensoren geplaatst. Op elke zijde van het glas zit een sensor, op 
het lange vlak aan de "voorkant" zitten er twee. Deze zijde wordt gebruikt om het geheel aan te stralen en staat 

evenwijdig aan het raam . De overige twee sensoren zijn bevestigd op de bodemplaat. 

Wanneer in figuur 3.08 gekeken wordt, dan vallen er twee meetresultaten meteen op, omdat deze boven de andere 

resultaten uitstijgen . Dit zijn de twee oppervlaktetemperatuursensoren idl908 en id1909 . In de resultaten van deze 

sensoren( weergegeven in figuur 3.11) zijn drie pieken dUidelijk zichtbaar van het weghalen en terugzetten van het schot. 

De eerste twee pieken zijn identiek qua afwijking (+/- 0,5 uC) terwijl de derde piek afwijkt tot bijna IOC. Er is een 

verklaring voor deze afwijking, namelijk: de zonnestand. 
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De zonnestand is een verklaring, omdat de zon van positie verandert na verloop van tijd. In dit geval meer 

rechts t.O . v. van de vitrine . De kans op interreflectie (wederzijdse reflectie tussen twee reflecterende 

oppervlakken) wordt hierdoor vergroot bij sensor Id 1908. Dit leidt tot een hogere oppervlakte temperatuur ten 

positie van sensor Id1908. 

• 

.a 29.00 ~ 

" ~ 2'.00 
c-
i 27.00 ... 

26,00 

2S,OD 

14.00 

23,00 

.d1324 r 

- ruimte-

1ijd.sduur [min) 

Fiauur 3.09: aemeten luchuempuawur, koppels Fiauur 3.10: zijaanzicht vitrine + positie sensoren 
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Finuur 3.11: aemeten oppervlakte temperatuur, bodemplaat 

(toevoeaina is bovenaanzicht I'an vitrine) 

Finuur 3.12: aemeten oppervlaktetemperatuur, a1as (toevoeaina is 

bovenaanzicht I'an vitrine) 

IJ . Dat de zonnestand effect heeft op de sensoren is goed te zien wanneer gekeken wordt naar de 

oppervlaktetemperatuur van de tussenplaat. Wanneer op alle drie de pieken wordt ingezoomd kan gezien 

worden dat de pieken van id 1908 hoger uitkomen dan die van id 1909. 

Bij de oppervlaktetemperaturen van het glas is een verdeling te zien die verwacht wordt. De sensoren die aan de 

raamzijde zitten geven hogere waarden aan dan degene die aan de andere zijde zitten. Echter zijn hier wel enkele 

aandachtspunten die genoemd moeten worden . 

1. Aan het begin van de meting staat de vitrine achter het schot. De voorste zijde wordt al enigszins aangestraald 

door het opwarmen van het schot en de hogere waarden die id1904 en id1905 weergeven wordt hier dan ook 

verwacht. (Figuur 3.12) 

2 . Wanneer het schot voor de eerste keer weggehaald wordt de zijde van id1907 beschenen door de zon. Wat 

hier opvalt, is dat id 1911 een hogere waarde heeft dan id1907. Terwijl de zijde van id 1911 tegenover het vlak 

van idl907ligt. De hoogste waarden verwacht je op het vlak dat direct beschenen wordt door de zon . 

3. In de loop van de middag draait de zon verder totdat deze haaks tegenover de vitrine staat. Na het weghalen 

van het schot gebeurt wat er verwacht wordt; id 1907 stijgt meer dan id 1911 . 

4. Na het terugzetten van het schot zakt id 1911 steeds minder snel. Dit is te verklaren doordat de ruimte naast dit 

vlak nu via twee zijden (zuidkant en oostkant) verwarmd wordt. 

Relatieve luchtvochtinheid 
De relatieve vochtigheid wordt op drie plaatsen gemeten. Dit gebeurt aan de hand van sensoren die zowel de 

temperatuur als de relatieve vochtigheid meten. Door op meerdere plaatsen te meten kan gezien worden of de relatieve 

vochtigheid overal in de vitrine hetzelfde gedrag vertoond . Meerdere sensoren zorgen ervoor dat gevonden meetwaarden 

betrouwbaarder zijn en de meetnauwkeurigheid bevorderd wordt . Omdat de relatieve vochtigheid als maatgevend gezien 

wordt, zijn deze meerdere sensoren noodzakelijk. 

In figuur 3.08 kan gezien worden dat ondanks de redelijke constante relatieve vochtigheid van de ruimte de relatieve 

vochtigheid van de vitrine bij zoninstraling een grillig verloop krijgt . 

Wanneer de figuren 4.16 en 3.08 naast elkaar gelegd worden dan volgen deze eenzelfde patroon . Dit komt omdat 

temperatuur en relatieve vochtigheid niet los van elkaar gezien kunnen worden. Verandering in de temperatuur heeft 

invloed op de relatieve luchtvochtigheid. In het begin van de meting heeft id 1321 de hoogste temperatuur en de laagste 

relatieve luchtvochtigheid. Id 1324 heeft echter de laagste temperatuur en de hoogste relatieve vochtigheid. Het weghalen 

van het schot heeft als gevolg dat de temperatuur van id1322 het hoogste wordt maar ook dat de relatieve 

luchtvochtigheid het laagste wordt. 

Gekeken wordt naar het verloop van de relatieve luchtvochtigheid bij het weghalen en terugzetten van het schot. Het valt 

op dat bij sensoren id 132 2 en id 1324, op het moment van het weghalen van het schot, een grillig verloop vertonen in de 

vorm van een aantal pieken . Hoger in de vitrine bij id1321 is geen sprake van dit verloop. De relatieve luchtvochtigheid 

zakt bij het weghalen en stijgt weer bij het terugzetten. 

Over het algemeen kan gezegd worden dat id1322 en id1324 allebei op eenzelfde manier variëren, maar id1322 doet dit 

met een grotere amplitude . /d1321 varieert op een meer geleidelijke manier. 
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Absolute luchtvochtiBheid 
In figuur 3.13 zijn de meetresultaten van de koppels te zien. De gegevens van de luchttemperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid zijn omgezet in de absolute luchtvochtigheid. Een aantal veranderingen vallen op: 

1. Eenzelfde verdeling kan gezien worden als bij de relatieve luchtvochtigheid (Figuur 3.08). Daar heeft id 1321 

een meer constanter verloop in tegenstelling tot idl322 en id 1324 die een meer grillig verloop vertonen. 

2. De waarden van idl322 en idl324 zijn meer gestegen dan id1321. Dit komt doordat de temperatuur hoger is 

onder in de vitrine (Figuur 4.16), en hierdoor kan de lucht meer vocht bevatten. 

3. Na het terugzetten van het schot zakken de waarden weer naar een stationaire situatie. In deze zelfde situatie 

vertonen de relatieve vochtigheid eenzelfde verdeling, waar id 1324 de hoogste relatieve vochtigheid weergeeft. 

Deze resultaten vallen op omdat in eerste instantie een constante absolute luchtvochtigheid verwacht wordt. Wanneer de 

invloed van de zoninstraling niet meer van toepassing is, komen deze resultaten overeen met een constante waarde. De 

resultaten van idl322 vallen op omdat verwacht wordt dat deze, net als id1324, boven die van idl321 uitkomen in een 

stationaire situatie. Dat dit niet gebeurt wordt verklaard doordat id 1324 van drie zijden invloed ondervindt. De invloed 

heeft te maken met de aanwezige infiltratie door de naden met siliconenrubbers. 

ZonnestralinB 
In figuur 3.08 is te zien dat door het weghalen en terugzetten van het schot, de zonnestraling varieert. Dit komt doordat 

het schot zelf zonnestraling reflecteert/ absorbeert. Door het weghalen van het schot vervalt deze reflectie en daalt de 

hoeveelheid zonnestraling. In deze situatie wordt ervan uitgegaan dat deze hoeveelheid de ruimte binnenkomt en op de 

vitrine valt. 

Uitgaande van de gemeten waarden en het feit dat het glas 24% procent van de zonnestraling doorlaat (bijlage C3), was 

de maximale zonnestraling buiten op 18-09-2009; 170/0,24 = 708 W /m2
. 

Ondanks dat de zoninstraling een gemiddelde waarde heeft, is de invloed van deze zoninstraling aanzienlijk. Wanneer het 

schot aanwezig is dan stijgt de hoeveelheid zonnewarmte door invloed van reflectie. De temperatuur zal stijgen tussen 

het glas en het schot. Door deze hogere temperatuur wordt de achterliggende constructie (het schot) warmer. Deze 

warmte wordt uiteindelijk weer afgestraald naar de ruimte. Dit kan m.b. t. de meetnauwkeurigheid problemen opleveren 

wanneer de vitrine te dicht tegen het schot staat. Doordat het schot warmte afstraalt kan het schot invloed hebben op het 

klimaat in de vitrine. Om deze reden is de vitrine ongeveer 300 mm van het schot af geplaatst. 
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3.3 .3 Conclusies 
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De resultaten van de metingen laten zien dat wanneer de vitrine een lichte ondertemperatuur heeft ten opzichte van de 

ruimte er een redelijk stabiel klimaat heerst in de vitrine. Een stabiel klimaat dat zich langzaam aanpast aan het klimaat 

van de omgeving. De voorkomende horizontale en verticale temperatuursgradiënt vallen binnen 2°C/min . Aangezien de 

temperatuur als volgend beschouwd wordt in dit onderzoek, is dit een goede waarde met betrekking tot het enigszins 

constant houden van de temperatuur. 

Wanneer de vitrine een overtemperatuur heeft ten opzichte van de omgeving ontstaat er een minder stabiele situatie 

voor de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid in de vitrine. Het handhaven van stabiele condities is moeilijker 

vanwege het niet kunnen gebrUiken van een ventilatiesysteem in de vitrine. Temperatuursschommelingen (en hierbij 

gekoppelde schommelingen in relatieve vochtigheid) zijn in deze situatie onvermijdelijk. Het is echter noodzakelijk dat 

deze schommelingen voorkomen worden. Dit kan d.m.v. aanpassingen aan de ruimte en/of vitrine. In deze situatie 

heerst een constant klimaat in de ruimte; een temperatuursverandering van + / - 2 °C en verandering van + / - 2 % 
relatieve luchtvochtigheid in drie-en-een-half uur. 

Het gebrUik van materiaal is belangrijk m.b.t. het klimaat in de vitrine. Er is gebrUik gemaakt van blank glas en een 

tussenplaat van staal. Vervangen van het blanke glas door warmtewerend glas zal de temperatuurstijging aanzienlijk doen 

afnemen. Hoeveel dit precies is zal behandeld worden in het simulatieonderzoek. Het vervangen van de tussenplaat door 

een materiaal dat zonnestraling minder snel absorbeert (en hierdoor zelf een stralingsbron wordt) zal een positieve 

invloed hebben op het klimaat onderin de vitrine. 

De invloed van stratificatie in de vitrine is meetbaar en door het verschil van 0,1 oe - 0,2°C niet te verwaarlozen. Hier 

moet van een stationaire situatie uitgegaan worden . In dit geval is dat een stabiel omgevingsklimaat. Bij veranderingen 

van het klimaat in de vitrine door externe factoren is deze stratificatie wel te verwaarlozen . Dit komt doordat andere 

invloeden, zoals invallen en reflectie van zonnestraling, maatgevend worden . 

De beste optie is het gebrUik van buitenzonwering omdat hierbij de oorzaak van het probleem (zonnestraling) verholpen 

wordt. Het komt voor dat in musea de ramen worden afgetimmerd om zo meer ruimte te creëren om kunstobjecten op 

te hangen/ neer te zetten. Zoals blijkt uit de meting zorgt het schot ervoor dat de zonnewarmte wordt gereflecteerd en 

de zonnewarmte zich concentreert tussen het raam en de constructie. In de meting is eenzelfde effect meetbaar. 

Wanneer het schot wordt teruggeplaatst stijgt de hoeveelheid zonnewarmte. Met het gevolg dat de luchttemperatuur 

hier zal gaan stijgen. Het schot wordt daardoor aan deze zijde meer verwarmd en zal deze warmte gaan opslaan. 

Hierdoor wordt het schot een stralingsbron en zal deze het kunstobject en/ of vitrine die achter dit schot staat 

verwarmen. Ondanks dat de zonnewarmte gehinderd wordt, zal dit uiteindelijk leiden tot een temperatuursverhoging 

achter het object en/ of in de vitrine. 
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3.4 Temperatuursvariatie 

Om deze meting uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van een klimaatkamer van de unit SDCT. Dit is de kleine 

klimaatkamer gelegen op vloer 0 van Vertigo. Deze ruimte is groot genoeg om de vitrine in te plaatsen en is er de 

mogelijkheid om de temperatuur en relatieve vochtigheid apart te regelen. In bijlage Cl is een uitgebreide 

meetopstelling (posities, afstanden, gebruikte meetapparatuur, etc .) terug te vinden . 

De oriëntatie van de vitrine is gekozen vanuit de meting van de zoninstraling, de voorzijde is de zijde met de twee 

meetpunten (oppervlaktetemperatuur) . In deze meting zal de.ze zijde ook als voorzijde dienen . De inlaat van de installatie 

bevindt zich op de achterzijde van de klimaatkamer. De vitrine is bij deze metingen met de "voorzijde" richting de inlaat 

van de installatie gezet. 

De temperatuur en de relatieve vochtigheid worden bij deze metingen apart gemeten met een losse T en RV meter. 

Deze wordt boven de vitrine geplaatst (boven in de klimaatkamer) om het klimaat in de klimaatkamer te monitoren. Dit 

is van belang om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken over de relatie van het klimaat in de vitrine met het 

veranderende klimaat in de klimaatkast. 

3.4 .1 Overzicht 

Er zijn een tweetal metingen uitgevoerd met betrekking tot temperatuursvariatie. Bij de eerste meting is sprake van een 

grote temperatuursvariatie van t.IO"C. Bij de tweede meting zijn temperatuursvariaties van t.2"C/uur bekeken. In tabel 

3.03 zijn de uitgangspunten weergegeven van beide metingen 

In bijlage C2 zijn de meetprotocollen van deze proeven te vinden . 

Tabel 3.03: ol'erzicht metin8en tempcratuuTSl'ariatie 

I stap stapsgewijs I 

Meetdatum 30-09-2009 tot 02 -10-2009 02-10-2009 I 
Locatie Verti80 doer 0, klimaatkamer Verti80 .,Joer 0, klimaatkamer 

Gemeten parameters T, RV, Topp T, RV, Topp 

Aangepaste parameter Temperatuur klimaatkast Temperatuur klimaatkast 

Tijdsduur meting 11 :00 tot 09:00 (22 uur) 12:45 - 18:00 

startklimaa t 22 DC-50% RV 22 DC - 50% RV I 
temperatuursstap t::..lO°C t::..2°C/uur 

3.4.2 Resultaten 

Bij de resultaten is er door de hoeveelheid meetgegevens een overzicht gecreëerd die de voornaamste resultaten laten 

zien . De resultaten hebben betrekking op de luchttemperatuur ,oppervlaktetemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en 

absolute luchtvochtigheid van beide metingen. 

In figuur 3. 15 worden de resultaten van drie ntc' s weergegeven. Dit is gedaan omdat de acht ntc' s nauwelijks van elkaar 

verschillen . De drie ntc's zijn de sensoren die zich aan de voorzijde van de vitrine bevinden. Bij de oppervlakte

temperaturen zijn ook drie sensoren gekozen om dezelfde reden als bij de ntc's. De sensoren die gekozen zijn bevinden 

zich aan de voorzijde, de bovenkant en de achterzijde van de vitrine. 

Vervolgens worden deze resultaten onderling besproken en, daar waar nodig is, extra meetgegevens getoond. Dit zijn de 

l'esultaten van onder andere de luchttemperatuur van de koppels en de vergelijking van de oppervlakte temperaturen. 
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Fiauur 3.15: Bemeten klimaat bij een veranderinB van de temperatuur in I stap en in meerdere kleinere stappen, uitBevoerd in een klimaatkamer 
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Fiouur 3.16: gemeten luchttemperatuur koppels, 1 stap. 

(toevoeging is zijaanzicht \'an vitrine) 

Fiouur 3.17: gemeten luchttemperatuur koppels, stapsgewijs. 

Luchttemperatuur 

Bij de metingen is uitgegaan van een begintemperatuur van 22°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Voordat er met 

de metingen gestart wordt, is de vitrine in de klimaatkamer geplaatst. Vervolgens is er gewacht tot alle sensoren de 

gewenste waarden bereikt hadden. Hierna is de instelling van de temperatuur veranderd. 

Wat meteen opvalt bij de meetresultaten zijn de pieken die gecreëerd zijn door het veranderen van de temperatuur. Aan 

de ene kant snel door de grote stap van IO"C. Aan de andere kant de wat meer rustigere afname door het verlagen in 

kleinere stappen van 2"C. In figuur 3.15 zijn de meetresultaten van de ntc' s te zien. 

Van de koppels zijn de gemeten luchttemperatuur in de figuren 3. 16 en 3.17 te zien. Hier is ingezoomd op het moment 

dat er van koelen overgegaan wordt naar verwarmen. Deze gegevens behoren tot de eerste meting waarbij van een grote 

temperatuursverandering is uitgegaan. Een aantal veranderingen vallen op : 

1. Een verwachte verdeling is waar te nemen waarbij iJ 1322 en iJ 1324 ongeveer dezelfde waarden hebben en 

iJ1321 lagere waarden heeft. Dit komt omdat de vitrine van bovenaf gekoeld wordt waardoor de bovenste 

sensoren sneller afkoelen dan de onderste. 

2 . Naarmate de streef temperatuur bereikt is in de klimaatkamer, wordt de invloed van de temperatuurs

verandering minder. Dit is te zien aan de metingen omdat hier de waarden van de verschillende sensoren naar 

elkaar toe kruipen. Er ontstaat als het ware een stationaire situatie waar de temperatuur van de klimaatkamer 

bijna geLjk is aan de temperatuur in de vitrine. 

3 . Wanneer vervolgens weer verwarmd wordt is het tegenover gestelde waarneembaar. Nu geeft iJ1321 boven in 

de vitrine een hogere waarde dan de andere twee. Eveneens stijgen iJ 1322 en iJ 1324 met ongeveer dezelfde 

waarde. 

lJ1321 is in dit geval de maatgevende sensor omdat deze eerder reageert op de temperatuursverandering. Vervolgens 

wordt naar dezelfde situatie gekeken bij de andere meting waarbij de temperatuursverandering mindel' abrupt is (Figuur 

3.17). 

Het effect is hier minder waarneembaar, maar wanneer voldoende wordt ingezoomd dan 

is eenzelfde effect waarneembaar. Bij deze meting is iJ 1321 wederom maatgevend. 

Wanneer gekeken wordt naar de luchttemperatuur in de klimaatkamer (Figuur 3. 15), dan 

geeft deze een enigszins dempend effect weer. Dit is het gevolg van een instelling van de 

klimaatkamer waarbij deze naar de ingestelde waarde toewerkt zonder deze te 

overschrijden . Dit zorgt ervoor dat het klimaat in het begin sterk daalt/ stijgt, maar 

naarmate de ingestelde waarde bereikt wordt deze zorgt voor een geleidelijke benadering. 

Hierdoor ontstaat een geleidelijk af-/toenemend klimaat. Dat is te zien aan de 

temperatuur gemeten in de vitrine. Het grillige verloop van de gemeten temperatuur is te 

wijten aan de positie van de sensor, deze bevindt zich op het plafond op 1, 5m van de 

inlaat van de klimaatinstallatie. Wanneer lucht wordt ingeblazen dan wordt deze door de 

sensor direct gemeten, dit is nodig om de ingestelde waarde niet te overschrijden. 
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Fiouur 3.18: sensor 
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Oppervlakte temperatuur 
Wanneer in figuur 3.15 gekeken wordt, dan vallen twee meetresultaten op. Dit zijn de twee oppervlaktetemperatuur

sensoren id /908 en id /909. Deze twee sensoren volgen de andere sensoren nadat een temperatuursverandering is 

opgetreden. De verklaring zit hem in het feit dat deze sensoren op een oppervlakte bevestigd zijn die geheel in de vitrine 

zit. Hierdoor heeft de temperatuur van de klimaatkamer geen direct gevolg voor de temperatuur van dit oppervlak. Dit 

vertraagde effect is goed waar te nemen in figuur 3.19, waar de id /908 en id /909 pas beginnen te stijgen als de andere 

sensoren al enkele minuten aan het stijgen zijn. 

Dit vertraagde effect wordt alleen maar vergroot wanneer de temperatuursverandering geleidelijker optreedt; zoals uit 

de tweede meting blijkt (Figuur 3.15). Bij ieder stap lopen de sensoren die op het glas zitten uit op id /908 en id /909. 

Hieruit blijkt dat id/908 en id/909 een kleinere ~T per tijdseenheid ondervindt dan de andere sensoren. Wanneer 

uiteindelijk weer verwarmd wordt dan blijkt dat de sensoren id /908 en id /909 pas later reageren. Was dit bij de eerste 

meting na 3 minuten; bij de tweede meting volgde de sensoren pas na 9 minuten. 

Bij de luchttemperatuur werd al aangekaart dat de sensoren hoger in de vitrine eerder reageerde dan de sensoren lager in 

de vitrine. Hier wordt geconcludeerd dat de inlaat van de klimaatinstallatie bepalend was voor dit effect. Wanneer deze 

theorie doorgezet wordt naar de oppervlaktetemperaturen dan wordt verwacht dat sensor id /906 als eerste gaat 

reageren. Dit komt omdat deze op de bovenste glasplaat bevestigd is en zich hierdoor het dichtst bij de inlaat bevindt. 

Deze theorie wordt bevestigd wanneer gekeken wordt naar de onderlinge verschillen van de sensoren. In figuur 3.20 

worden alle sensoren vergeleken met sensor id /904. Deze sensor is vergeleken omdat bij deze sensor verwacht werd dat 

deze het langzaamst reageert. Er wordt gekeken naar de tweede meting waar stapsgewijs de temperatuur verlaagd is. 

Wanneer de absolute percentages van de sensoren vergeleken worden vallen een aantaL dingen op: 

1. Hier is nog sprake van een stationaire situatie en geven de sensoren eenzelfde waarde aan. 

2. Wanneer de eerste ~T van 2"C wordt ingesteld dan wordt de eerste verwachting al bevestigd; id /906 schiet 

omhoog. Dit effect is te verklaren doordat de koude lucht die ingeblazen wordt een koudeval veroorzaakt. Deze 

koude lucht komt boven op de vitrine terecht en zorgt ervoor dat sensor id/906 als eerste reageert. 

3. Direct hierna reageert id /9/0 met een stijging. Dit effect zou verklaard kunnen worden doordat de koude lucht 

die op de vitrine valt er aan de achterkant weer afglijdt. Dit effect is ook enigszins merkbaar aan de zijkanten bij 

sensoren id /907 en id /9//. Wanneer dit proces herhaald wordt komen dezelfde pieken iedere keer terug. Om 

dit te ondersteunen is in figuur 3.21 de verwachte luchtstroom bij koeling weergegeven. 

Na een aantal keren de temperatuur met 2°C te verlagen, wordt er met 2°C verwarmd. Deze overgang is weergegeven 

met de stippellijn. Nogmaals, er is uitgegaan van absolute waarden. 
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4. Na de eerste keer verwarmen ontstaat er een heel ander beeld. De zijkanten en de achterkant schieten nu 

omhoog. Dit heeft te maken met het feit dat de warme lucht niet meteen naar beneden valt maar pas wanneer 

het aan de andere kant van de klimaatkamer is. Wanneer de lucht tegen de achter- en zijkanten van de 

klimaatkamer komt zal deze naar beneden gedrukt worden. Figuur 3.22 geeft deze luchtstroom weer haaks op 

de inlaat van de klimaatkamer. Doordat de aanwezige koudere lucht tijd nodig heeft om de warmere lucht af te 

koelen valt deze niet meteen naar beneden op de bovenkant van de vitrine. 
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Figuur 3.19: aemeten opperv/aktetemperatuur, bodemplaat 

(taevoeaina is bovenaanzicht van vitrine) 
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Figuur 3.20: veraeliJkina oppervlakte temperaturen 
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111"11 

Verticale door;ncde Verticale doorsnede Horizontale doorsnede 

Fiauur 3.21: luchtstroom bij koeling Fiauur 3.22: luchtstroom bij l'envarmen Fiauur 3.23: klimaatkamer, hor. doorsnede 

5. Bij de tweede keer dat de temperatuur met 2"C verhoogd wordt treedt er weer een ander effect op . Bij deze 

situatie stijgen de waarden van id1907, id1910 en id1911 niet meer zo veel, maar id1906 des te meer. Dit is te 

verklaren door het feit dat de lucht in de klimaatkamer al warmer is. Wanneer een tweede keer een warmere 

temperatuur wordt ingeblazen zal deze temperatuur minder afkoelen. De lucht wordt bovenin de klimaatkamer 

eerder warm met het gevolg dat id 1906 ook warmer wordt. 

6. Tot slot wordt er ook nog naar id1905 gekeken. Zoals gezien kan worden in figuur 3.20 komt deze waarde bijna 

de gehele tijd overeen met id1904. Hieruit kan geconcludeel-d worden dat de luchtstroom op deze twee 

sensoren nauwelijks invloed heeft ten opzichte van de andere sensoren. 

Relatieve luchtvochtiBheid 
Bij de metingen wordt de relatieve vochtigheid van de klimaatkamer op 50% gehouden. [n figuur 3.15 kan gezien 

worden dat door deze instelling de relatieve vochtigheid in de vitrine zich erg albankelijk gedraagt ten opzichte van de 

temperatuur. 

Wanneer de twee metingen vergeleken worden met elkaar dan valt de amplitude op waarmee de relatieve vochtigheid 

stijgt in de vitrine. Zo heeft de eerste meting een amplitude van 35% en de tweede meting een amplitude van 15%. Deze 

twee waarden kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat de uiteindelijke ~T in beide metingen anders is . 

Wel kan gekeken worden naar het gedrag van de sensoren. 

Zoals in beide figuren gezien kan worden beginnen beide metingen met de laagste waarde voor id 1321. De sensoren 

id1322 en id 1324 hebben nagenoeg eenzelfde waarde . Dit heeft alles te maken met het verhaal over luchttemperatuur . 

Omdat er vrijwel in heel de vitrine een eenduidig klimaat heerst qua temperatuur, zal deze eenduidigheid zich ook 

spiegelen aan de relatieve vochtigheid. 

Absolute luchtvochtiBheid 
In figuur 3. 15 zijn de meetresultaten van de koppels te zien . Hier zijn de gegevens van de luchttemperatuur en de 

relatieve luchtvochtigheid omgezet in de absolute luchtvochtigheid. Een aantal veranderingen valt op: 
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1. De eenduidigheid van de temperatuur en de relatieve vochtigheid is ook te zien in de absolute vochtigheid. 

2 . De eerste meting geeft aan dat het absolute vochtgehalte daalt, wanneer de temperatuur in een keer 10u C 

wordt. Dit kan duiden dat het aanwezige vocht condenseert door de plotselinge temperatuurwisseling. Dit zou 

meteen de hoge relatieve vochtigheid verklaren. 

3 . Wat ook op valt is dat de absolute vochtigheid in het begin van de meting hoger is dan aan het einde van de 

meting. Dit kan verklaard worden door het verrijdbare onderstel waarop de vitrine staat. Omdat deze gemaakt 

is van onder andere staal en hout, kan het zijn dat dit hout vocht heeft opgenomen. 

4. Het bij 3 genoemde lijkt ook op te treden bij de tweede meting . Maar omdat hier vroegtijdig met de meting 

gestopt moest worden zou de waarde nog op zijn gelopen. Hier kan uitgegaan worden van een gelijk absoluut 

vochtgehalte in het begin en aan het einde van de meting. 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

3.4.3 Conclusies 

TUle téd1" is~~~ 
U"î: ... ~(.tI 

ftl"dho\l'" 

De resultaten van de metingen laten zien dat wanneer de vitrine een lichte ondertemperatuur heeft ten opzichte van de 

klimaatkamer er een redelijk stabiel klimaat heerst in de vitrine. Een stabiel klimaat dat zich langzaam aanpast aan het 

klimaat van de klimaatkamer. De voorkomende horizontale en verticale temperatuursgradiënt vallen binnen 2°C/ min. 

Aangezien er bij aanvang een constante temperatuur gewenst is wordt de vitrine in de klimaatkamer gezet, net zolang tot 

alle sensoren eenzelfde waarde vertonen; stationaire situatie. 

Wanneer de vitrine een overtemperatuur heeft ten opzichte van de omgeving ontstaat er een minder stabiele situatie 

voor de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid in de vitrine. Het handhaven van stabiele condities IS in deze 

situatie aan te passen via de klimaatinstallatie van de klimaatkamer. Temperatuursschommelingen (en hierbij gekoppelde 

schommelingen in relatieve vochtigheid) zijn echter onvermijdelijk, maar wel belangrijk. Bij het opleggen van deze 

veranderingen kan gemeten worden hoe het gedrag van het klimaat in de vitrine is. Deze gegevens zullen uiteindelijk 

belangrijke informatie zijn voor het model. De gemeten gegevens kunnen namelijk als inputdata dienen voor het model. 

Wanneer vervolgens resultaten van het model vergeleken worden met de metingen, kan validatie plaatsvinden. 

Een belangrijk gegeven is dat de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de klimaatkamer apart ingesteld kunnen 

worden. In dit onderzoek wordt alleen gekeken wanneer de temperatuur een verandering ondergaat, de relatieve 

vochtigheid is op 50% gehouden. De ingestelde waarden worden niet overschreden maar er wordt naar toe gewerkt. 

Het gebruik van materiaal is belangrijk m.b.t. het klimaat in de ruimte en de vitrine. In deze situatie is de vitrine wel 

gemaakt van niet-hygroscopische materialen, maar dat is bij het onderstel zeker niet het geval. Bij dit onderstel is gebruik 

gemaakt van hout en dit is wel een hygroscopisch materiaal. Door invloed van dit materiaal is het mogelijk dat deze de 

gemeten waarden heeft beïnvloed. Dit is vooral merkbaar wanneer naar de absolute luchtvochtigheid gekeken wordt. 

Een andere onzekere factor is de luchtstroom die de installatie creëert tijdens de metingen. Aan de hand van de 

resultaten van de metingen is getracht dit in kaart te brengen. Dit is slechts een benadering en zal door eventueel 

vervolgonderzoek bevestigd moeten worden. Vooral wanneer er gekoeld wordt, ontstaat er een duidelijk beeld over hoe 

de luchtstroming plaatsvindt in de klimaatkamer. Deze valt als een koude val op de vitrine waardoor idl906 als eerste 

reageert. Aan idl 32 1 , idl 322, en idl324 is vervolgens te zien dat deze koudeval ook optreedt in de vitrine. De bovenste 

sensor idl 32 1 geeft eerder een lagere waarde aan dan de andere twee sensoren. 

Over het algemeen geven de resultaten een heel dUidelijk beeld over het klimaat dat in de vitrine ontstaat. Deze gegevens 

geven een verwacht beeld bij een stapsgewijze verlaging en verhoging van de temperatuur in vergelijking met een variatie 

in één grote stap. De f:J. relatieve luchtvochtigheid is door invloed van de luchttemperatuur veel te hoog. Er zal gekeken 

moeten worden hoe deze verlaagd kan worden. Het modelonderzoek zal hier uitsluitsel over geven. 
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Hoofdstuk 4 

Modelonderzoek 
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Naast een meetonderzoek heeft binnen dit afstudeerproject een modelonderzoek plaatsgevonden. In dit modelonderzoek 

is een computermodel aangepast voor de passieve klimaatvitrine. De doelen van het simulatieonderzoek zijn: 

Het simuleren met een gekalibreerd passief vitrinemodel, kalibratie a.d .h. v. meetresultaten. 

Het onderzoeken van het thermische en hygrische gedrag van de vitrine in een museale omgeving 

Voorspellingen doen a.d.h.v. het gevalideerde model 

Aan de ene kant is het model verklarend; de gemeten situatie wordt vergeleken met de gesimuleerde situatie, waarna het 

resultaat getoetst kan worden. Aan de ander kant heeft het model een voorspellende functie; eventuele aanpassingen aan 

vitrine kunnen in het model worden aangebracht. De bijdrage van de ingevoerde parameters kan afzonderlijk bekeken 

worden. 

4. 1 Inleiding 
Bij modellering spelen onderwerpen als luchtvochtigheid en warmteoverdrachten in en rond het gebruikte object 

(kunstvoorwerpen, ruimtes en in dit geval een vitrine) vaak een centrale rol. Instituut Collectie Nederland 

(Ankersmit,2009) doet al jaren onderzoek naar deze onderwerpen door middel van onderzoek in klimaatkamers. De 

verkregen waarden worden vervolgens gecontroleerd aan de hand van fysisch gecalculeerde modellen. Het komt vaak 

voor dat een grote diversiteit aan modellen uitgaat van dezelfde principes. Een model dat is ontwikkeld voor een 

specifieke situatie kan vaak herschreven worden tot andere situaties. De relevantie van deze gecalculeerde modellen is 

zeer interessant bij het maken van bijvoorbeeld verbeteringsvoorstellen. Met een gekalibreerd model kan snel en 

goedkoop antwoord gegeven worden op specifieke problemen/ vraagstukken. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar 

een model met andere materialisatie, er kunnen vochtbronnen worden toegevoegd, of het model kan in een eigen 

ingevoerd klimaat worden gezet. 

Aan de hand van literatuur, metingen, tekeningen, foto's en andere hulpmiddelen wordt een model gemaakt in 

HAMBASE. Dit is in feite een verzameling files, die draaien onder het programma MATLAB. Het is de bedoeling om 

met dit model resultaten te verkrijgen die overeenkomen met de waarden die verkregen zijn aan de hand van de 

meetgegevens. Wanneer de verkregen waarden van het model gekalibreerd zijn, kan er verder gegaan worden met het 

doorvoeren van aanpassingen in het model. Vervolgens kan er met deze resultaten een uitspraak gedaan worden of de 

aanpassingen daadwerkelij k verbeteringen zijn. 

4.1.1 Het programma 

De basis van HAMBASE is een fysisch model van een gebouw. Het model is een benadering van de werkelijkheid. Het is 

de bedoeling dat deze benadering zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid ligt. Oppervlakten van vlakken, materialisatie, 

oriëntatie, klimaat, gebruik, etc. spelen een grote rol in het benaderen van de werkelijkheid. 

Het bouwkundig model is te verdelen in verschillende zones die omsloten zijn met de eerder genoemde vlakken. Aan 

deze zones worden vervolgens eigenschappen toegekend. Zo worden volumes, oppervlakten, scheidingsconstructies, 

beglazing, schaduwobjecten in de omgeving, interne warmte- en vochtbronnen en andere interne objecten gekoppeld aan 

een zone. Het is mogelijk om een installatie en een dagindeling aan de zones te koppelen. Ten slotte wordt er een 

klimaatfile, veelal een KNMI-file (Bijlage 02), aan het bouwkundig model gekoppeld, waarmee de warmte- en 

vochtstromen berekend worden door MATLAB. De output van het model bestaat per zone onder andere uit 

luchttemperaturen, relatieve vochtigheden, oppervlaktetemperaturen en comforttemperaturen . Daarnaast bevat de 
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output zaken als energieverbruik, t.ransmissieverlies, ventilatieverlies, interne warmtelast en opwarming als gevolg van 

de ingegeven zoninst.raling. 

Er moet een kanttekening geplaatst worden met betrekking tot het gebruik van het programma. Dit programma wordt 

vaak gebruikt om een gebouw en/ of ruimte in te voeren als model. Het gaat hier over het gebruik van een model dat 

vele malen kleiner is. Het model zal met grotere precisie ingevoerd moeten worden. De invloeden van verkeerde 

invoergegevens zullen grote gevolgen hebben voor de resultaten. 

4.2 Overzicht 

Het modelonderzoek is van belang omdat met een gevalideerd model, snel en goedkoop een advies gegeven kan worden. 

Het is mogelijk om bepaalde parameters snel numeriek te vervangen, waardoor tal van situaties gemodelleerd kunnen 

worden. Zo kunnen er materiaalgegevens aangepast worden zodat het model uitrekent wat de invloed is van deze 

aanpassingen. Deze manier van aanpassen kan er toe leiden dat onbekende parameters achterhaald kunnen worden. 

Hiervoor zijn de resultaten van de metingen van belang omdat dit gebeurt door de instellingen af te stellen totdat de 

gemodelleerde resultaten overeenkomen met de resultaten van de metingen. Het is aan te raden om zoveel mogelijk 

onzekere parameters te vermijden of te meten bij de metingen. Zo hoeft er bij het modelleren geen rekening meer mee 

gehouden te worden of kunnen de gemeten waarden ingevoerd worden. 

Omdat er gemeten is met een lege vitrine zal dit als basisvariant dienen om het model te kalibrel·en. Deze zal ten eerste 

gekalibreerd worden met behulp van een stationaire situatie voordat deze vergeleken wordt met een dynamische meting . 

Dit gebeurt om eventuele onbekende parameters niet over het hoofd te zien.Op het moment dat er een bijvoorbeeld een 

hygrisch object in de vitrine geplaatst wordt, kan door klimaatveranderingen in de vitrine het object vocht opnemen en 

afstaan. Het object kan hierdoor, afhankelijk van het materiaal, een dempende werking hebben op de vochtbalans in de 

vitrine. Ditzelfde treedt op wanneer er thermische en hygrische schommelingen in het omgevingsklimaat van de vit.rine 

optreden . In dit onderzoek wordt het thermische en hygrische gedrag van een vitrine in een museum omgeving 

onderzocht, en hygrische objecten hebben hier invloed op . Hierdoor is de hygroscopische werking van objecten niet 

wenselijk en is de plaatsing van objecten in eerste instantie niet meegenomen. 

De varianten die uitgevoerd worden met behulp van het model, zijn weergegeven in tabel 4.01. De varianten 1 t/m 3 

worden in eerste instantie bekeken. Dit in verband met de kalibratie van het model. 

Tabel 4.01: overzicht mode/onderzoek 

Varianten Aantal Methode Opmerkingen 

Basis uit8aande van Ieee vitrine 

1 ÓT in één stap 1 Statisch/ Dynamisch t .b.v. kalibratie 

2 ÓT in meerdere stappen 1 Statisch/ Dynamisch t.b.v. kalibratie 

3 Directe zoninstraling 1 Dynamisch Uitgaande diffuse straling op vitrine . 
Basisvariant 100% = gemeten waarden 

Aunpassingen m.b.c. vitrine 

+ \'. ,H'r rug 'T I.lel + ')1.'11 b [)YTl 1111', II \.fI1!," n lil. hltlllll i 1I11~ 

\.11 1 •• 1\1. ", 11. 1. Itl 'l] ((1(1 

l BI·llc/in!.! QI.Mrt h t ,Ild.,îhll ulmllr B.I'I~\ Irl'lOt tI'l" = h ~I' IInn\' 

\ 1'1\, -" I' -u '; ~\I -0' I ~\rf.,tl', n; I," It. _ ., IJ, _ IJ ("l) '1 t • • 

l1 IhenlllS! lil' ('lgl'IU II'lP[1I'11 ~ l)yn.IIlll' 1\ l:l, , !"'I IIl'X . 111 It'r"( Ilj\.:' II! Ililt 

1I11IUO·l"Il·b..'~f • " , IIlp" I" 11' /,' <\lil \l,'II. 

7 'n , I"IlIi'llll.' ~lr.\ llIIg ·1 ~I,"lf' Id Ihll.lIl tl,dl \ '" I ,Jll 11 : 111)" , ~tJ .. 'J. ) 'i" "lil" , 1'11 (j'; " 

'i Dl' unlh rh.lk 3 SI.111~d, [)\1I,lnllS< h h, \. rl.!' hrl.lIl:! 11'" ,I, I"'Hllh"k 
') lutll'lll \\,Irlllt, 1.1 ~1 3 \i1l1l1~l ld "I'I'Jriltlll,r lIJ J .. 'ilrllU 

32 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

4.3 Modelvorming 
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Bij het bepalen van de vlakken voor het model is voornamelijk uitgegaan van de werktekeningen (Bijlage A I) die gemaakt 

zijn bij het ontwikkelen van de vitrine . De afmetingen in deze werktekeningen zijn overgenomen in het model. 

Er ontstaat een model dat opgebouwd is uit twee aparte zones, namelijk : de bovenbak en de onderbak. Deze twee zones 

worden gescheiden door de tussenplaat die uit twee vlakken bestaat. De oppervlakten van de vlakken van de tussenplaat 

zijn bepaald aan de hand van een percentage van het gehele vlak omdat er sprake is van twee verschillende materialen. 

Dit houdt in dat de vitrine uit 12 vlakken bestaat. Voor zowel de bovenbak als de onderbak zijn vijf vlakken gedefinieerd . 

De vier verticale vlakken hebben in beide gevallen eenzelfde oriëntatie gekregen. De bovenste en onderste plaat hebben 

een tegengestelde oriëntatie gekregen . Dit is gedaan om te voorkomen dat het programma de binnenkant van de 

bodemplaat beschouwd als aangeschenen vlak. 

4 .3. 1 Systeemomschrijving 
Het model van de vitrine kan gezien worden als een black box waarin warmte- en vochtuitwisseling plaatsvindt. 

Warmteoverdracht kan via de drie eerder beschreven manieren (geleiding, convectie en straling) plaatsvinden tussen de 

omgeving en de vitrine. Omdat het hier een passieve vitrine betreft vindt in eerste instantie warmte-uitwisseling plaats 

ten gevolge van het temperatuurverschil tussen de omgeving en de vitrine . 

Bepaald is dat er infiltratie op kan treden, hierdoor vindt een uitwisseling van lucht plaats tussen de omgeving en de 

vitrine . Dit heeft als gevolg dat vochtuitwisseling kan plaatsvinden tussen de !lucht in de omgeving en in de vitrine. In 

figuur 5 .01 zijn de warmte- en vochtuitwisselingen in de vitrine in beeld gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van een 

vitrine waarin geen hygroscopische materialen en objecten aanwezig zijn . 

Bij de metingen zijn geen meetresultaten verkregen m.b.t. het hygrische en thermische gedrag van de onderbak. In het 

model wordt in eerste instantie uitgegaan dat er geen luchtuitwisseling plaats vindt tussen de boven- en onderbak. 

Zoals in figuur 5.01 te zien is, wordt het klimaat in de vitrine beïnvloed door de luchttemperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid van de omgeving. Dit is de situatie waar in eerste instantie vanuit wordt gegaan en waarmee het model 

gekalibreerd zal worden. De temperatuur zal invloed hebben op het binnenklimaat van de vitrine door transmissie, 

infiltratie en exfiltratie. De relatieve luchtvochtigheid zal enkel en alleen door infiltratie en exfiltratie invloed hebben op 

het binnenklimaat. Later wordt hier de zonnewarmte aan toegevoegd met betrekking tot de uitgevoerde meting. 

Verlichting, inrichting en aanwezigheid van personen in de ruimte zijn aspecten die direct effect hebben op het klimaat 

waar de vitrine zich bevindt. Maar deze aspecten kunnen ook indirect invloed hebben op het binnenklimaat van de 

vitrine . Om deze effecten uit te sluiten resulteert dit in metingen die uitgevoerd zijn in een klimaatkamer. Hierdoor zijn 

deze effecten, in het model, buiten beschouwing gelaten . 

T lucnt_ omgeving T lucht vitrine 

RV luc.ht_ omgeving RV lucht_vitrine 

Fiauur 4.01: invloedifactoren ten aanleidin8 van luchuemperatuuT en relatieve vochti8heid in de vitrine 
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4.3.2 Materiaaleigenschappen 

Bij het invoeren van de materialen is gebruik gemaakt van de database in MATLAB. In de tabellen 5.02 en 5.03 zijn de 

specifieke gegevens te vinden die horen bij de gekozen materialen. 

Tabel 4.02: ei8enschappen constructiedelen (dakken) 

Constructie ID Ri dikte rml materiaal ID Re ab eps 

BAS.con{1 } boven bak 0,13 0,010 383 0,13 0,9 0,9 

BAS.con{2} onderbak 0,13 0,012 585 0 , 13 0,8 0,9 

BAS.conp} tussenplaat 0,13 0,020 585 0,13 0,8 0,9 

BAS.con{4} tussen plaat 0,13 0,005 104 0,13 0,6 0,7 
Bron : TU I e 

Tabel 4.03: ei8enschappen materialen 

MateriaalID lambda Rho C eps Mu Ksi 

383 Vensterglas 0,8 2500 840 0,9 900000 0 

585 PVC 0,2 1400 1470 0,9 100 0 

104 Staal 46 7800 500 0,68 900000 0 
Bron: TU le 

De Lambda-waarde (),) ofwel de warmtegeleidingscoëfficiënt in Wim -K wordt gebruikt voor het bepalen van de 

warmte weerstand van een materiaal of van een constructie. De weerstand die een materiaal biedt tegen een 

warmtestroom is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe dikker het materiaal 

en hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt hoe groter de weerstand (R). Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het 

materiaal thermisch isoleert. Bij alle gebruikte materialen zijn deze waarden aangehouden bij het modelleren . 

Ditzelfde geldt voor de eps-waarde, deze waarde beschrijft de externe langgolvige uitstraling van objecten. Bij de meeste 

materialen is deze 0,9 maar zoals gezien kan worden in bovenstaande tabellen is dat bij staal niet het geval. 

In tabel 5.02 is een andere afwijkende waarde te zien, namelijk de ab-waarde. Deze waarde beschrijft de externe 

absorptiecoëfficiënt van de zoninstraling. Dit heeft alles te maken met de helderheid van het object, zo is bij een licht 

oppervlak de ab-waarde 0,9 en bij een donker oppervlak de ab-waarde 0,4. 

Alle materialen die gebruikt zijn voor het model zijn niet-hygroscopisch. Er wordt uitgegaan dat deze materialen geen 

invloed hebben op het hygrisch gedrag van het model. 

Ter controle zijn de waarden uit de database via literatuur en productinformatie gecontroleerd. De waarde gegeven in de 

database komen overeen met de gevonden informatie . Metingen aan de materialen zelf zou uitsluitsel kunnen geven over 

de exacte waarde van de materialen . Omdat het hier om materialen gaat waar veel eigenschappen van bekend zijn, zullen 

deze gemeten waarden minimaal verschillen met de waarden gegeven in de database en gevonden literatuur. Met andere 

woorden; minimale verschillen die uiteindelijk geen invloed hebben op de resultaten . 

Er is een afwijkende U-waarde ingevoerd ten gevolge van de afwijkende situatie bij de meetopstelling. Normaal 

gesproken is de U-waarde (van een constructie) gedefinieerd tussen binnen en buiten . In dit geval staat de vitrine binnen 

in een ruimte en wordt de U-waarde gedefinieerd tussen binnen en binnen . De afwijkende U-waarde wordt berekend 

door: 

(4.01) 

Het glas heeft een dikte van 0,0 I m en heeft een warmtegeleidingcoëfficiënt (À) van 0,8. Dit levert uiteindelijk een U

waarde op van 0,38. 

Voor een uitgebreide berekening wordt verwezen naar bijlage A4. 
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4.4 Validatie van het vitrine model 
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Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, heeft voor het simulatieonderzoek een meetonderzoek 

plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk om het vitrinemodel te kalibreren aan de hand van de meetresultaten uit het 

meetonderzoek. 

Om de werking van het vitrinemodel globaal te controleren wordt eerst een stationaire situatie van een meting 

geanalyseerd. Vervolgens wordt de input van het vitrinemodel gekoppeld aan de meetgegevens. Hierbij kunnen na 

simulatie de gesimuleerde luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine vergeleken worden met de 

meetresultaten. Op deze wijze wordt een goed inzicht verkregen in de prestaties van het vitrinemodel. 

De kalibratie is in dit geval het statistisch proces dat plaats vindt tijdens (voor het instellen van interne modelparameters), 

maar ook na de modelontwikkeling (door de gebruiker op te geven externe parameters). Op basis van empirische data 

worden de modelparameters (variabelen) geschat, ingesteld en als het ware geijkt. Na deze fase kan de validatie van het 

model plaatsvinden. 

Op basis van empirische data, die niet eerder zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het model of voor de kalibratie, 

worden de modeluitkomsten getoetst. Wanneer model en werkelijkheid voldoende overeenstemming hebben kan 

worden gesproken van een valide model. 

Omdat bij de metingen alleen in de bovenbak gemeten is, wordt aan de hand van deze gegevens alleen de bovenbak 

gevalideerd. De resultaten die verkregen zijn uit de onderbak mogen niet als gevalideerd beschouwd worden. 

4.4.1 Kalibratie stationaire situatie 

De input van het in de paragraaf 4. 3.1 beschreven model is gebaseerd op de meting die uitgevoerd is in de klimaatkamer. 

Hierbij heeft de temperatuur in de vitrine een minimale ondertemperatuur ten opzichte van de klimaatkamer. Als input 

voor de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid van de vitrine en de klimaatkamer worden de gemiddelde waarden 

uit de meting gebruikt. 

Bij het meetonderzoek is de luchttemperatuur op elf plaatsen met verschillende hoogte gemeten. Waarvan acht loodrecht 

op de lange zijde en drie parallel aan de lange zijde. Op dezelfde drie parallelle plaatsen is ook de relatieve vochtigheid 

gemeten. 

Uitgaande van een stationaire situatie waarin geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen vitrine en klimaatkamer, kan 

verondersteld worden dat de absolute luchtvochtigheid constant is. Echter door optreden van infiltratie is het mogelijk 

dat er een variatie ontstaat in de relatieve vochtigheid. 

In tabel 4.04 zijn de gemeten waarden van deze kalibratie weergegeven. 

Tabel 4.04: gemeten waarden stationaire situatie 

Gemeten in vitrine Gemeten in klimaatkamer 

Luchttemperatuur I 21,9 oe Luchttemperatuur I 22,0 oe 
Relatieve vochtigheid 1 50,1 % Relatieve vochtigheid I 50,0 % 

De luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid van de klimaatkamer worden als input opgenomen in het 

simulatiemodel. Het model wordt vervolgens vergeleken met de meetresultaten van de genoemde meting. In 

onderstaande tabel 4.05 is de output van het simulatiemodel vergeleken met de gemiddelde meetwaarden van de vitrine 

uit het meetonderzoek. Een uitgebreid overzicht van de resultaten is te zien in bijlage 03. 

Tabel 4.05: vergelijking resultaten 

Parameter .Eenheid Meting Simulatie verschil 

Luchttemperatuur vitrine tCJ 21,9 22,0 ::: 0,1 

Relatieve luchtvochtigheid vitrine [%] 50,1 49,8 ::: 0,3 

De afwijkingen tussen de gemeten waarden en de simulatie zijn kleiner dan 1,0%. Omdat de afwijkingen zo gering zijn, 

mag het model op basis van deze stationaire meting als gevalideerd worden beschouwd. 
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4 .4.2 Validatie a.d .h .v. metingen 
Alleen valideren aan de hand van een stationaire meting, op basis van gemiddelde waarden, is onvoldoende om de 

werkelijke prestaties van het vitrinemodel inzichtelijk te maken. Zodoende is naast de stationaire situatie, het model 

gevalideerd aan de hand van metingen in de klimaatkamer. Daarbij is het mogelijk, in tegenstelling tot de voorgaande 

kalibratie, om het reactievermogen van het vitrinemodel op veranderingen in de omgeving inzichtelijk te maken . 

Bij de verdere metingen wordt uitgegaan van de gemiddelde waarden van de gemeten waarden in de vitrine . Bij de 

metingen zijn de luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en de absolute luchtvochtigheid bepaald. Om het model te 

valideren zijn bij het model deze drie waarden ook bepaald, maar omdat ze zo goed overeenkomen wordt hier alleen de 

relatieve luchtvochtigheid bekeken. Een uitgebreid overzicht van de luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en de 

absolute luchtvochtigheid is te vinden in bijlage D4 

Variant 1: Temperatuursvariatie in 1 stap 
In figuur 4 .02 is de relatieve luchtvochtigheid van de vitrine weergegeven tijdens de meting waarbij een 

ondertemperatuur gecreëerd werd in de klimaatkamer van 10 oe. De ingestelde relatieve luchtvochtigheid van de 

klimaatkamer is de gehele meetperiode of 50 % blijven staan. 

Er kan geconcludeerd worden dat de hygrische en thermische prestaties van het vitrinemodel erg goed overeenkomen . 

Doordat de relatieve luchtvochtigheid als maatgevend wordt beschouwd zijn deze resultaten zeer bemoedigend . Ook zijn 

aanwezige afwijkingen te verklaren waardoor het vitrinemodel, aan de hand van deze variant, als gevalideerd beschouwd 

kan worden. 

Variant 2: Temperatuursvariatie in meerdere stappen 
Bij deze meting werd de luchttemperatuur van de klimaatkamer telkens 2 oe verlaagd. Na een aantal keer verlagen werd 

er weer verhoogd . In figuur 4.03 is de relatieve luchtvochtigheid van de vitrine weergegeven . De ingestelde relatieve 

luchtvochtigheid van de klimaatkamer is de gehele meetperiode op 50 % blijven staan. 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen met vorige variant dan kan geconcludeerd worden dat het verlagen van de 

omgevingstemperatuur, in stappen, geen gunstig efTect heeft op de meetresultaten . De afname van het model is 

geleidelijker en uiteindelijk overschrijdt deze de ingestelde waarde . De klimaatkamer is ingesteld om naar een ingestelde 

waarde toe te werken zonder deze te overschrijden. Het model heeft langer de tijd nodig om naar de ingestelde waarde 

toe te werken en dit leidt tot een verschil in de gemeten en gesimuleerde waarden. Toch komen de verkregen gemeten 

en gesimuleerde waarden goed overeen. Hierdoor is het thermische en hygrische gedrag van de vitrine aan de hand van 

het model goed te beschrijven . 

Variant 3: zoninstralina 
In figuur 4 .04 is de relatieve luchtvochtigheid en weergegeven van de vitrine tijdens de werkelijke meting. Hier wordt in 

eerste instantie zoninstraling toegelaten en vervolgens wordt de zoninstraling tegengehouden. In paragraaf 2.3 .4 is de 

ZTA waarde van het glas bepaald op 0,2l. Gekeken gaat worden met welke ZTA-waarde de gesimuleerde waarden 

overeen komen met de gemeten waarden. 

De resultaten zijn verkregen met een ZTA-waarde van 0,28. Deze waarde komt goed overeen met de berekende waarde 

van 0,21 . Het verschil is te verklaren; met het berekenen is alleen rekening gehouden met de directe instraling . 

Gevolgen van reflectie en absorptie van het glas zijn niet meegenomen. Hierdoor zal de ZT A van het gebruikte glas hoger 

liggen dan de berekende waarde. De gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid en de luchttemperatuur komen goed 

overeen . Hier wordt uitgegaan van een dynamische situatie, waar factoren (zoals indirecte zoninstraling) invloed hebben 

op de resultaten . Maar de verschillen die optreden tussen gesimuleerde en gemeten waarden zijn hierdoor te verklaren . 

Wanneer deze factoren geen tot minimale invloed meer hebben dan komen de gesimuleerde waarden van de relatieve 

luchtvochtigheid goed overeen met de gemeten waarden. Zoals eerder aangegeven is de relatieve luchtvochtigheid 

leidend en de luchttemperatuur volgend. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het hier gaat om een valide model. 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine TUle 
4.5 Aanpassingen aan het model 

Na het model gevalideerd te hebben kan verder gegaan worden met het verrichten van aanpassingen aan de vitrine. 

Omdat gemeten is met een lege vitrine zal deze als basisvariant dienen voor het model. 

Tevens zijn de overige varianten bekeken in vergelijking met de eerste variant, namelijk: de variatie in één stap. Deze 

variant is niet alleen door zijn goede resultaten gekozen als basisvariant. De mate van aanwezige onzekerheden is in deze 

variant zo minimaal dat aanpassingen aan het vitrinemodel een goed inzicht zal geven over het effect van deze 

aanpassingen. 

4 .5.1 Inleiding 
Met dit onderzoek is het de bedoeling om inzicht te krijgen op het klimaat in de vitrine en of het mogelijk is met de 

ontwikkelde vitrine een stabiel klimaat te creëren. 

Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de varianten in het vitrinemodel vooral op de vitrine gericht. Zo kan gekeken 

worden welke aanpassingen bruikbaar zijn in het verbeteren van het binnenklimaat van de vitrine. In dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op een zestal varianten, betreffende: de verversingsgraad, beladingsgraad, thermische eigenschappen, 

thermische straling, de onderbak en het gebruik van apparatuur (Tabel 4.06) . 

De variant die afwijkt van de andere is variant zeven; de thermische straling. Alle andere varianten zijn aanpassingen die 

direct gevolg hebben betreffende het klimaat in de vitrine zelf. Variant zeven behandelt weliswaar de invloed van de 

zoninstraling op de vitrine, maar heeft in eerste instantie (direct) gevolg voor het omliggende klimaat van de vitrine. 

Ta bel 4.06: overzicht mode/onderzoek 

Varianten Aantal Methode Opmerkingen 
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Aanpassinaen m.b.t. vitrine 

4 Verversingsgraad 4 Statisch/ Dynamisch Aanpassen luchtuitwisseling 
Varianten: 0, I, 10 en \00 

S Beladingsgraad 6 Statisch/Dynamisch Basisvariant 0% = lege vitrine 
Varianten: 1%,5%, 12,5%,25% en 50% 

6 Thermische eigenschappen S Dynamisch Glas vs Perspex, In vergelijking met 
numerieke, en empirische resultaten. 

7 Thermische straling; 4 Statisch/ Dynamisch Varianten : 140%,50%,25%, 10% en 0%. 

8 De onder bak 3 Statisch/ Dynamisch In vergelijking met de bovenbak 

9 Interne warmtelast 3 Numeriek Apparatuur in de vitrine 

De laatste twee varianten worden niet in dit hoofdstuk besproken, maar zijn opgenomen in bijlage DS . De onderbak is in 

eerste instantie buiten beschouwing gelaten omdat er geen metingen in de onderbak zijn uitgevoerd. Hierdoor is de 

onderbak niet gevalideerd . De bovenbak is wel gevalideerd en omdat de onderbak in feite eenzelfde principe beschrijft is 

het gedrag van de onderbak wel bekeken. 

Er kan geconcludeerd worden dat door invloed van verschil in materialen (dikte en materiaaleigenschappen) de onderbak 

een vertraagd effect vertoond ten opzichte van de bovenbak. Dit heeft als gevolg dat het klimaat in de onderbak een stuk 

geleidelijker verloopt en volgend is ten opzichte van de bovenbak. 

Bij een meetvitrine is het belangrijk om van te voren te weten wat voor soort meetappparatuur de vitrine in gaat. Nog 

voor de ontwikkeling van de vitrine is er gekeken naar het effect van twee precisieweegschalen in de vitrine. Het project 

bevond zich toen in een zodanig vroeg stadium, dat er geen vitrine en/ of een model ontwikkeld was. Er is toen gebruik 

gemaakt van een gevalideerd model uit het onderzoek van Marco Martens in museum Meermanno (Martens, 2006). 

Wanneer meetapparatuur in de vitrine geplaatst wordt, heeft dit gevolgen voor het binnenkJimaat. Een optie zou zijn om 

de meetapparatuur in de onderbak te plaatsen. Desalniettemin zullen dan toch maatregelen genomen moeten worden om 

het effect van de apparatuur tegen te gaan. Denk bij deze maatregelen aan het isoleren van de onderbak en bodemplaat of 

het toevoegen van extra buffermateriaal om het verschil in relatieve luchtvochtigheid op te vangen. 
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4.5.2 Verversingsgraad 

Met de verversingsgraad wordt een getal aangeduid, dat aangeeft hoeveel keer per uur het volume voorzien wordt van 

verse lucht. Een andere benaming voor de verversingsgraad is het ventilatievoud . 

Uit8an8spunten 
Luchtuitwisseling vindt in dit onderzoek plaats via één weg, namelijk; infiltratie. Dit is te danken aan het gebruik van 

materialen die limpermeabel zijn. Hierdoor zal de infiltratie alleen via de naden optreden waar de verschillende 

onderdelen in elkaar zitten. Hier zal gekeken worden naar een verversingsgraad van een viertal waarden, namelijk: 0, 1, 

10, en 100. 

Verwachtin8en 
De waarden 0 en 100 zijn twee uiterste . Bij een waarde van 0 is de vitrine volledig luchtdicht en bij een waarde van 100 
staal de vitrine in direct contact met het omliggende klimaat. Bij dit laatste zullen dus schommelingen in temperatuur en 

relatieve luchtvochtigheid van het omliggende klimaat direct merkbaar zijn op het klimaat in de vitrine. 

Resultaten 
In figuur 4.05 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de luchttemperatuur , de relatieve luchtvochtigheid en de 

absolute luchtvochtigheid. Hieronder worden de resultaten afzonderlijk doorgenomen. 

Luchttemperatuur 

Er wordt ingezoomd op een stuk van de resultaten omdat overal eenzelfde effect optreedt. De resultaten van de 

basisvariant en die van 0 vallen zo goed als samen, dit is te verklaren doordat er in de basisvariant uitgegaan is van een 

ventilatievoud van 0,025 . Dit verschil is zo minimaal dat deze geen invloed heeft op de luchttemperatuur. 

Bij een ventilatievoud van 1 is een licht verschil waar te nemen. Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van 100 dan 

valt op dat de luchttemperatuur hoger uitkomt dan de gemeten waarden. Dit is te verklaren doordat het vertragende 

effect van de gebruikte materialen wegvalt en de vitrine direct in contact staat met het omliggende klimaat . Hierdoor 

neemt de vitrine de (hogere) luchttemperatuur aan van het omliggende klimaat. 

Relatieve luchtvochtigheid 

Bij de resultaten valt direct op dat de verschillende ventilatievouden een groot effect hebben op de relatieve lucht

vochtigheid in de vitrine. Wanneer uitgegaan wordt van een luchtdichte vitrine dan bepaald de luchttemperatuur de 

relatieve luchtvochtigheid in de vitrine . Dit komt omdat er uitgegaan wordt van een vast volume. Dit volume heeft bij 

een bepaalde luchttemperatuur ook een bepaalde relatieve vochtigheid. De verklaring hiervoor zit hem in de hoeveelheid 

vocht dat in de lucht zit. 

Wanneer gekeken wordt naar hogere ventilatievouden dan kan gezien worden dat hoe hoger het ventilatie.voud des te 

meer de relatieve luchtvochtigheid in de vitrine de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving aanneemt. Dit gaat samen 

met enige variatie door invloed van de luchttemperatuur. 

Absolute luchtvochtigheid 

Wanneer gekeken wordt naar een luchtdichte vitrine dan kan gezien worden dat er een constante absolute lucht

vochtigheid aanwezig is. Het vaste volume heeft een bepaalde hoeveelheid vocht dat ondanks een veranderend omliggend 

klimaat hetzelfde blijft doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt tussen omgeving en vitrine. Hierdoor kan geen extra 

vocht de vitrine in komen. Aan de ander kant treedt uiteindelijk het omgekeerde op door het opleggen van een steeds 

grotere ventilatievoud. Doordat de relatieve luchtvochtigheid steeds constanter wordt reageert de absolute 

luchtvochtigheid op de veranderende luchttemperatuur. Hoe lager de temperatuur hoe minder vocht de lucht kan 

bevatten door invloed van de gelijkblijvende relatieve luchtvochtigheid. 
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4.5.3 8eladingsgraad 

Met de beladingsgraad wordt bedoeld; het percentage objecten in de vitrine . De hoeveelheid wordt uitgedrukt in 

percentages van het totale volwne. 

Vitrines kunnen een verscheidenheid aan collecties bevatten. De ene zit helemaal volgestopt terwijl de andere alleen één 

object tentoonstelt. Dat het toevoegen van extra objecten in een vitrine invloed kan hebben op het klimaat is wel 

bekend. Interessant is nu om te gaan kijken wat die invloeden precies zijn bij verschillende beladingsgraden. 

UitBanBspunten 
In deze variant gaat het alleen om het volume van de objecten. Er wordt uitgegaan van een basis variant waar geen 

objecten in voorkomen, namelijk het gevalideerde lege vitrine model. Bij deze basisvariant wordt uitgegaan van een 

beladingsgraad van nul. Hierna worden nog vier varianten bekeken, namelijk; een beladingsgraad van 5%, 12,5%, 25% 

en 50%. In deze variant wordt uitgegaan van een aanwezig object dat niet hygroscopisch is, namelijk; PVC. Er wordt ook 

gekeken naar een beladingsgraad van 50% bij een object van staal. Staal is ook niet hygroscopisch, maar zoals zal blijken 

geeft deze variant een verschillend resultaat ten opzichte van PVC. 

VerwachtinBen 
Door toevoeging van objecten neemt het volume in de vitrine af. Door het gebruik van niet hygroscopische materialen 

zullen de veranderingen vooral invloed hebben op het thermische gedrag. Wanneer gekeken wordt naar alleen de invloed 

van het volume dan zouden, bij een gelijke verversingsgraad, de ingestelde waarden eerder bereikt worden. Maar door 

invloed van het object zit er meer thermische massa in de vitrine dat op zijn beurt weer invloed heeft op het thermisch 

gedrag in de vitrine. 

Resultaten 
In figuur 4 .06 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de 

absolute luchtvochtigheid. Hieronder worden de resultaten afzonderlijk doorgenomen. 

Luchttemperatuur 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van het object van PVC dan kan in figuur 4.06 gezien worden dat er een 

vertraagd effect optreedt. Door invloed van het object neemt de temperatuur geleidelijker af en neemt deze ook weer 

geleidelijk toe. Dit is te verklaren door de eerder genoemde thermische massa van het object. Bij de beginsituatie wordt 

in het programma uitgegaan dat het object een temperatuur aanneemt van 22"C. Door invloed van de 

warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal staat het object langzaam warmte af aan zijn koelere omgeving. Er ontstaat 

als het ware een interne warmtebron die het afkoelende effect van de omgeving vertraagd. Andersom, wanneer de 

omgevingstemperatuur warmer wordt, geldt hetzelfde. Het koelere object slaat nu de warmere omgevingslucht op 

waardoor de lucht in de vitrine minder snel opwarmt. 

Wanneer de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal groter is dan zal dit effect versterkt worden. Dit is goed te 

zien in het resultaat van het object van staal. 

Relatieve luchtvochtioheid 

Doordat er gebruik gemaakt is van niet hygroscopische objecten is de verandering van de relatieve luchtvochtigheid te 

danken aan de veranderende luchttemperatuur . Een kleiner volume, door invloed van extra thermische massa, en een 

gelijkblijvende verversingsgraad hebben een positief effect op de amplitude van de relatieve luchtvochtigheid. Zelfs het 

toevoegen van een object (bijvoorbeeld een kubus met ribben 13,6 cm) dat 1 % van het totale volume is levert een 

zichtbaar verschil op. 

Absolute lucht"ochtioheid 

Door invloed van de steeds kleiner wordende amplitude van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid wordt 

de absolute luchtvochtigheid steeds constanter. Zeker de lagere beladingsgraden leiden tot een aanzienlijke afname van de 

amplitude van de absolute luchtvochtigheid. In tegenstelling tot de hogere beladingsgraden waar slechts een afname van 

enkele tienden optreedt. De grootste afname in amplitude is te behalen met een object dat zich snel kan aanpassen aan 

het klimaat in de vitrine . In deze variant heeft dat vooral betreklcing tot het thermische gedrag van het object. Zoals 

gebleken, speelt de warmtegeieidingscoëlTiciënt van het object hier een grote rol in . 

42 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

23,0 

22,0 

21 ,0 

~ 20,0 

... 19,0 
:s 
2 18,0 
~ 

~ 17,0 

S 16,0 
1:: -t 15,0 
:s 

.... 14,0 

13,0 

12,0 

11,0 

85,0 

80,0 

45,0 

1---11,0 

I ~ 10,0 

"tl 9,0 
"!) 

f, 
"-S 8,0 
<; 
~ 

.t -= 7,0 
u 

..2 
B 
:s 
1 
~ 

6,0 I 
5,0 L 
4,0 

3 5 

2 3 4 5 

4 5 

6 7 

6 7 

6 

TUle 

T model - variant 5 

-- ~5is 

-- 1% 

-- 5% 

-- 12,5% 

25% 

50% 

-- St •• 1 (50%) 

--Ruimte 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tijdsduur [uur] 

RV model- variant 5 

- - Basis 

--1% 

--5% 

--12,5% 

25 % 

50% 

- Staal (50%) 

--Ruimte 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tijdsduur [uur] 

A V model - variant 5 

-- ~sis 

- - 5% 

--12,5% 

25% 

5:n; 

- Staal (50%) 

--Ruimte 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TIjdsduur [uur] 

Fi8uur 4.06: vergelijking luchttemperatuur, relatiCl'c- en absolute luchtvochtigheid model- variant 5 

tlÛllIlschc 
MI~"'II 

Indholltfl 

43 



Hoofdstuk 4: Modelonderzoek 

4.5.4 Thermische eigenschappen 

Bij thermische varianten moet gedacht worden aan de thermische eigenschappen van materialen. Dit wordt in dit 

onderzoek al empirisch gedaan bij de bepaling van glas versus perspex. Dit zal vervolgens statisch bepaald worden met 

behulp van het model. Deze twee verschillende aanpakken zullen onder andere met elkaar vergeleken worden. Het 

veranderen van andere onderdelen komt ook aan de orde. 

UitBanBspunten 
Na het empirisch en numeriek bekijken van het verschil tussen glas en perspex, zal met het model het dynamische 

verschil bekeken worden. Dit houdt in dat de numerieke waarden van perspex ingevoerd worden in plaats van de 

waarden van glas. Hierdoor simuleert het model een vitrine met een bovenbak geheel van perspex. Er is een derde 

materiaal bekeken dat nog niet eerder vermeld is in dit onderzoek, namelijk; Lexaan. Lexaan is een kunststof die zich 

onderscheidt van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexaan 

platen zijn maar liefst 250 maal sterker dan glas van dezelfde dikte. In bijlage A6 is meer informatie over Lexaan te 

vinden. 

Een andere optie wordt bekeken met betrekking tot de tussenplaat. Nu is er gebruik gemaakt van een stalen middenstuk. 

Bij het veranderen van dit staal in PVC wordt gekeken naar het thermische en hygrische effect op het klimaat in de 

vitrine. Alle meetresultaten van zowel het veranderen van het materiaal van de bovenbak (groene en rode lijn) als het 

veranderen van de bodemplaat (zwarte, oranje en gele lijn) zijn weergegeven in figuur 4.07. Hiervoor is gekozen om zo 

de verschillende effecten ook onderling te kunnen vergelijken. 

VerwachtinBen 

Zoals bij de beladingsgraad is gebleken, zal door het veranderen van de thermische eigenschappen van materialen het 

klimaat veranderen. Omdat perspex een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt heeft ten opzichte van glas zal de 

temperatuur in de vitrine uiteindelijk hoger uitkomen. 

Bij het veranderen van het materiaal in de tussenplaat zal voornamelijk invloed hebben op het klimaat onderin de vitrine. 

Omdat het model een gemiddelde (droge boltemperatuur) luchttemperatuur geeft zal dit effect niet waarneembaar zijn. 

Wel zal deze lokale verandering in het gemiddelde te merken zijn doordat een betere thermische massa zal leiden tot een 

hogere of een lagere luchttemperatuur. 

Resultaten 

In figuur 4.07 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de luchttemperatuur , de relatieve luchtvochtigheid en de 

absolute luchtvochtigheid. Hieronder worden de resultaten afzonderlijk doorgenomen. 

LuchttemDeratuur • 
Het aanpassen van het materiaal van de bovenbak leidt tot de grootste verandering in de luchttemperatuur in de vitrine. 

Wanneer gekeken wordt nar het stuk waar de omgevingstemperatuur omhoog gaat dan kan gezien worden dat een 

vitrine met een perspex bovenbak eerder opwarmt als de basisvitrine met glas. Dit bevestigt de eerdere numerieke en 

empirische benadering van het verschil tussen glas en perspex. Het toepassen van Lexaan leidt tot een verbetering in de 

luchttemperatuur en dan vooral m de ~T. Hierdoor ontstaat een meer constanter klimaat in de vitrine ten opzichte van 

de basisvitrine. 

Het veranderen van het materiaal in de bodemplaat leidt tot merkbare verschillen. Alleen door het verdikken van de 

stalen plaat van 5mm naar 20mm leidt, vooral bij het naderen van de ingestelde waarde, tot een geleidelijkere afname in 

de luchttemperatuur. Dit is te danken aan de thermische massa die meer warmte kan afstaan en opslaan. Afhankelijk van 

het materiaal zal, door invloed van de warmtegeleidingscoëfficiënt, deze geleidelijke afname meer of minder zijn. Het 

vervangen van het staal in PVC, heeft een negatief effect op de amplitude van de luchttemperatuur. Dit komt omdat PVC 

een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt heeft en daardoor niet zoveel warmte opslaat als staal. Met gevolg dat de 

luchttemperatuur in de vitrine hoger uitkomt. 

Relatieve lucht"ochtiaheid & Absolute luchtvochtiaheid 

Wanneer gekeken wordt naar de resultaten van de relatieve- en absolute luchtvochtigheid, dan zijn de veranderingen te 

verklaren aan de hand van de veranderende luchttemperatuur. Omdat verklaringen voor de optredende veranderingen 

besproken zijn onder' Luchttemperatuur' , wordt hier dan ook naar verwezen. 
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4.5.5 Thermische straling 

Deze variant wordt bekeken met betrekking tot zoninstraling. In een situatie met alleen maar glas in de gevel is de 

volledige en gedeeltelijke zoninstraling bekeken. De gedeeltelijke zoninstraling werd veroorzaakt door de constructie 

waar het glas in zit. 

Uitoanospunten 
Bij het model is uitgegaan van een diffuse straling omdat de vitrine van alle kanten wordt aangestraaId . Door een 

percentage te nemen van de gemeten zoninstraling kan er een uitspraak gedaan worden over de invloed van kleinere 

glasoppervlakten. De basisvariant is de variant met een volledige diffuse zoninstraling waarbij de gemeten waarden als 

100% beschouwd worden. Er worden drie varianten bepaald, deze zijn: 50%, 25% en 10% . 

Met betrekking op de worst case scenario wordt nog een variant bekeken; 140%. Dit komt overeen met de maximale 

zoninstraling die mogelijk is in deze situatie. 

Verwachtinoen 

Bij een lagere zoninstraIing zal de temperatuur in de vitrine ook lager uitkomen. Uit de metingen is bepaald dat deze 

cumulatief is op de temperatuur veroorzaakt door het omliggend klimaat. Bij een afname van gelijke meetwaarden zou je 

verwachten dat de amplitude in eenzelfde waarde zal dalen. Uit voorgaande metingen is gebleken dat naarmate de 

amplitude van de ingestelde waarden hoger wordt de invloed steeds minder wordt. In deze meting zal het 

tegenoverstaande waar te nemen zijn, hoe groter de amplitude van de ingestelde waarden hoe groter de amplitude zal 

zijn in de resultaten. Dit heeft vooral te maken met het zogeheten broeikaseffect. Zonnestraling is langgolvig. Glas laat 

langgolvige straling door en via aanraking met onder andere muren, vloeren en wanden, wordt deze straling omgezet in 

kortgolvige straling of warmte . Glas laat geen kortgolvige straling (warmte) door en hierdoor ontstaat een warmte

verhoging in de vitrine. Hoe meel' straling binnenvalt des te hoger de warmteverhoging zal zijn . 

Resultaten 

In figuur 4 .08 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de 

absolute luchtvochtigheid. Hieronder worden de resultaten afzonderlijk doorgenomen. 

Luchuemveratuur . 
Wanneer naar de luchttemperatuur gekeken wordt dan kan gezien worden dat naarmate de hoeveelheid zoninstraling 

minder wordt, de luchttemperatuur in de vitrine zakt. Toch zijn de verschillen niet cumulatief te noemen omdat bij een 

zoninstraling van 10% de luchttemperatuur in de vitrine maximaal 2"C stijgt (ten opzichte van de temperatuur in de 

ruimte). Wanneer de zonnestraling op 50% bekeken wordt dan is de luchttemperatuur in de vitrine weer 2°C gestegen 

ten opzichte van de temperatuur in de ruimte . Vanaf hier is het cumulatieve effect goed te zien, bij de volgende twee 

stijgingen van nog eens 50% stijgt de temperatuur in beide gevallen 2"C. Dit houdt in dat temperatuur in het begint 

exponentieel stijgt terwijl bij een hogere zoninstraling dit eITect constanter wordt. Wanneer geen zoninstraling aanwezig 

is neemt de luchttemperatuur in de vitrine de luchttemperatuur van de omliggende ruimte aan. Dit is goed te zien aan 

het einde van de grafiek waar de waarden van de vitrine geleidelijk de waarde van de ruimte aannemen . 

Relatiel'e luchtvochtiaheid 

Doordat de relatieve luchtvochtigheid van de ruimte nagenoeg gelijk blijft, heeft de veranderende luchttemperatuur 

invloed op de luchtvochtigheid in de vitrine. Er is eenzelfde patroon te zien JO het verloop van de relatieve 

luchtvochtigheid bij een veranderde luchttemperatuur door invloed van de zoninstraling. Hier blijkt dat bij mindere 

zoninstraling de amplitude van de resultaten groter is. Bij het wegvallen van de zoninstraling neemt de relatieve 

luchtvochtigheid de waarde aan van de omliggende ruimte. 

Absolute luchtvochtiaheid 

Door invloed van een veranderende luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de vitrine ontstaat er een 

verandering in absolute luchtvochtigheid ten opzichte van het basismodel. Wanneer er minder zoninstraling is, door een 

gelijkblijvende relatieve luchtvochtigheid in de ruimte, zal de hoeveelheid vocht toenemen . Bij meer zoninstraling zal de 

hoeveelheid vocht in de lucht afnemen. Warme lucht kan meer vocht bevatten, maar uitgaande van de gelijkblijvende 

relatieve luchtvochtigheid in de ruimte zal de absolute luchtvochtigheid afnemen in deze situatie. 
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Hoofdstuk 5 

Algemeen Besluit 

In navolging op de resultaten bevindt zich in dit hoofdstuk het algemeen besluit. 

5.1 Conclusies 

TUle ll!.thnl>th 

~nl'.Jllt t 
I~dho.~ 

De vooraf opgestelde onderzoeksvragen, zoals deze in de inleiding van het rapport staan vermeld, worden in de paragraaf 

beantwoord. Hieronder zijn de onderzoeksvragen opgesomd weergegeven. 

I . "welke veranderinaen in de ruimte zoraen voor klimaatveranderinaen in de vitrine'? 

De veranderingen in de ruimte hangen onder andere af van de bouwfysische en installatietechnische kwaliteit van een 

gebouw. Een gebouwschil van slechte kw,diteit vergroot de invloed van het buitenklimaat en eventuele zoninstraling in 

de ruimte. Aanwezige installaties vergroten de kans op veranderingen in de ruimte. Denk hierbij aan het gevolg van 

storingen, of verkeerde instelwaarden. 

Een fluctuerende belasting ten gevolge van bezoekers heeft een aandeel in het geheel. Hoe meer mensen aanwezig zijn in 

de ruimte, des te meer de invloed zal zijn op een verandering in hel klimaat. 

De inrichting van een ruimte heeft ook invloed op het klimaat in de ruimte. Zo kan de inrichting een dempend effect 

hebben op het klimaat door invloed van hygroscopisch en thermisch materiaal. 

2 . "In welke mate hebben objecten invloed op het klimaat in de vitrine'? 

Door invloed van toegevoegd materiaal vermindert niet alleen het volume, maar stijgt ook de thermische massa in de 

vitrine. Hierdoor wordt het klimaat in de vitrine stabieler doordat het toegevoegde materiaal warmte afgeeft bij een 

dalende omgevingstemperatuur en warmte opslaat bij een stijgende omgevingstemperatuur. 

Er is hier uitgegaan van materialen die niet hygroscopisch zijn. De invloed van de materialen is hierdoor alleen thermisch. 

Door een verbetering van de thermische amplitude (van maximaal tJ,9°C naar tJ,3"C) , verbetert ook de hygrische 

amplitude (van maximaal tJ,3S% naar tJ, 18%), en ontstaat er een stabieler klimaat naarmate thermische massa toegevoegd 

wordt aan de vitrine. 

Deze hygrische amplitude verbetert wanneer de toegevoegde thermische massa ook hygroscopisch is. Een andere manier 

is om extra bufferend materiaal aan de vitrine toe te voegen. De hoeveelheid bufferend materiaal zal per situatie bekeken 

moeten worden omdat ieder object/ materiaal zijn eigen klimaateisen stelt. Wanneer te veel bufferend materiaal 

gebruikt wordt zal er te veel vocht uit de lucht ontrokken of afgestaan worden. Dit leidt tot een klimaat dat chemische 

en mechanische schade kan veroorzaken. 

3. "Wat zijn de eiaenschappen I'an de aebruikte I'itrine'? 

Er is in dit onderzoek uitgegaan van een passieve meetvitrine. Bij de ontwikkeling van de vitrine is vooral gekeken naar 

de functionaliteit en bruikbaarheid. De vitrine gaat uit van een luchtdichtheid van categorie 111. Deze categorie komt 

overeen met een goede luchtdichting waarbij de vitrine zichzelf eens per 72 uur of meer ververst. Deze categorie wordt 

behaald mits rekening gehouden is met strenge eisen met betrekking tot de detaillering en het gebruikte materaal. 

De gekozen materialen vensterglas, PVC en gecoat staal zijn impermeabel voor vocht en lucht en hebben geen invloed op 

het hygrische gedrag van de vitrine. De enige manier van luchtuitwisseling tussen de omgevingslucht en de lucht in de 

vitrine is door middel van infiltratie. Deze infiltratie kan optreden doordat de gebruikt siliconenrubbers in de 

aansluitingen droog verwerkt zijn. 
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4. "Welke streifll'aarden zijn maatBevend, m.b.t. modelleren'? 

Met dit onderzoek zijn zoveel mogelijk onbekende parameters vermeden. Dit is gerealiseerd door metingen uit te voeren 

in een klimaatkamer. De belangrijkste factor is de U-waarde van het glas gebleken, mits uitgegaan wordt van thermische 

veranderingen in het klimaat. Bij het aanpassen van het model is een U-waarde van 3,8 Wlm!K verkregen . Bij deze 

waarde komen de gemeten waarde het beste overeen met de gesimuleerde waarden, in zowel een stationaire als een 

dynamische situatie. 

In het model wordt bij de dynamische situatie uitgegaan van een ventilatievoud van 0,025 h·I. Deze waarde geeft een 

goede benadering omdat, bij een dynamische situatie, meer infiltratie kan optreden door invloed van overdruk in de 

vitrine. 

De ZT A-waarde van het glas in de bovenbak is belangrijk gebleken bij het kalibreren van de meting van de zoninstraling. 

Bij de bepaling van de ZT A-waarde van het vensterglas is rekening gehouden met een correctiefactor. Deze correctie 

wordt bepaald door: 

_ Aaangestraald 
ZT Acorrectie 

Atotaal 
(5 .01 ) 

Dit leidt tot een gecorrigeerde ZT A-waarde van het glas van 0,21. In het model is bij de stationaire en dynamische 

situatie een ZTA-waarde van 0,28 bepaald. De waarde komt als verwacht hoger uit dan de berekende waarde. Bij de 

correctie is geen rekening gehouden met de reflectie en absorptie van de zoninstraling. 

S. "Welke aanpassin8en aan de vitrine leiden tot verbeterin8 van het klimaat in de vitrine'? 

Bij het vervangen van het glas is lexaan een goede optie omdat hierdoor een stabieler klimaat in de vitrine ontstaat. Dit is 

vooral te danken aan de goede thermische eigenschappen die lexaan heeft. De U-waarde van lexaan (l ,S Wlm 10K) is ten 

opzichte van het gebruikte glas (3,8 W I m1 oK) een stuk lager. Andere voordelen, zoals een grotere hardheid (250 maal 

groter dan glas) en een lagere soortelijke massa (/200 k8lm] i.p .v. 2500 k8lm\ leiden tot de uiteindelijke verbetering 

van het klimaat in de vitrine. 

Het veranderen van het materiaal en de dikte van de bodemplaat leidt tot een verandering van het klimaat. Door het 

dikker maken van de bodemplaat wordt de thermische massa verhoogd. Hierdoor treedt een verbetering op in de 

luchttemperatuur. Hierbij wordt uitgegaan van een stalen bodemplaat met een dikte van 20 mm o 

Het toevoegen van thermische massa in vitrine kan ook plaatsvinden door het toevoegen van materiaal in de vitrine. 

Uitgaande dat het hier niet gaat om de getoonde collectie. Met deze toevoeging van extra materiaal wordt het klimaat 

stabieler, mits uitgegaan wordt van een thermische verandering in het klimaat. Dit houdt in dat het tentoongestelde 

object minder belast wordt waardoor kans op mechanische schade beperkt wordt. 

"In hoeverre kan een passieve vitrine veranderinoen in het omliooende klimaat opvanoen"? 

De vitrine die zelf geen invloed heeft op het hygrische klimaat, kan veranderingenjn het klimaat opvangen. Mits rekening 

gehouden wordt met bovengenoemde aspecten en er uitgegaan wordt van thermische veranderingen in het onliggende 

klimaat. Door toevoeging van thermische massa wordt zowel het thermische als hygrische klimaat in de vitrine 

constanter. Het veranderen van het gebruikte materiaal en eventueel toevoeging van bufferend materiaal leidt ook tot 

een constanter klimaat in de vitrine. De aanwezige objecten worden behouden voor de veranderingen in het omliggende 

klimaat door het creëren van een constanter klimaat in de vitrine. 
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5.2 Aanbevelingen 

Aan de hand van het onderzoek en de bijbehorende resultaten zijn een aantal aanbevelingen op te stellen. Deze 

aanbevelingen hebben als doel; een gunstig binnenklimaat creëren in de vitrine voor het behoud van de aanwezige 

collectie. De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen gesplitst worden in de volgende deelonderwerpen: 

Algemene onderzoeksgerelateerde aanbevelingen 

Aanbevelingen met betrekking tot het meetonderzoek 

Aanbevelingen met betrekking tot het modelonderzoek. 

5.2.1 Algemene onderzoeksgerelateerde aanbevelingen 
In dit onderzoek is uitsluitend van een passieve vitrine uitgegaan. Met betrekking tot vervolgonderzoek kan het gedane 

onderzoek uitgevoerd worden met een actieve vitrine. Dit is met deze vitrine mogelijk omdat rekening gehouden is met 

de mate van detail bij de ontwikkeling. 

De uitgevoerde meting met betrekking tot de luchtdichtheid is in dit onderzoek empirisch bepaald. Gezien de mate van 

aanwezige luchtlekken leidt eenzelfde meting met een ander tracergas en de overige drie genoemde methoden tot een 

verbeterd inzicht. Deze methoden zijn: 

Drukmetingen 

Gebruik van ultrasonische apparatuur 

Rookmeting 

Als richtlijn voor het klimaat rondom de vitrine wordt uitgegaan van een leidende relatieve luchtvochtigheid en een 

volgende luchttemperatuur . Bij de metingen in de klimaatkamer is daarom uitgegaan van een vaste relatieve 

luchtvochtigheid van 50% en een luchttemperatuur van 22 oe. Dit is in de praktijk niet altijd het geval en er zou gekeken 

kunnen worden naar variaties in bet binnenklimaat, uitgaande van klimaateisen gesteld door verschillende instanties. 

5.2.2 Aanbevelingen m.b.t. het meetonderzoek 
Ten tijde van het meetonderzoek is de invloed van hygroscopische materialen in de vitrine niet meegenomen. Omdat 

hygroscopische materialen in de vitrine een gunstig effect hebben op het hygrisch gedrag van de vitrine wordt er alleen 

gebruik gemaakt van niet-hygroscopische materialen. Dit is gedaan om inzicht te krijgen van een vitrine die zelf geen 

invloed heeft (hygrisch gezien) op zijn eigen binnen klimaat. Het kan wel zinvol zijn om hygroscopisch materiaal in de 

vitrine onder te brengen. Dit om de stijgsnelheid van de relatieve luchtvochtigheid bij veranderingen in het klimaat te 

beperken. In dit onderzoek zijn geen metingen verricht met betrekking tot het toevoegen van hygroscopisch materiaal in 

de vitrine. Hierdoor zijn hygroscopische materialen niet meegenomen in het model omdat verkregen resultaten niet 

gevalideerd kunnen worden a.d.h.v. metingen. Het is aan te bevelen om de werking van hygroscopisch materiaal tijdens 

klimaatveranderingen in de omgeving bij vervolgonderzoek te onderzoeken. 

Tijdens de metingen zijn er in totaal op negentien plaatsen waarden gemeten met betrekking tot relatieve 

luchtvochtigheid, lucht- en oppervlakte temperatuur. Uit resultaten van metingen in de klimaatkamer is gebleken dat het 

niet nodig is zoveel meetpunten te gebruiken. In deze situaties kan voldaan worden met twee meetpunten van ieder type 

meetsensor . Door het gebruik van twee meetsensoren wmdt de kwaliteit van de meetresultaten gewaarborgd. Bij 

eventueel falen van één sensor zorgt de andere meetsensor toch voor resultaten. 

Tijdens het meetonderzoek zijn zowel de klimaattechnische prestaties als het ontwerp van de vitrine onderzocht in een 

stabiele omgeving (klimaatkamer). Een meting is uitgevoerd in een praktijksituatie waar de slechts denkbare situatie 

optreedt, namelijk; directe zoninstraling. Dit is gedaan omdat de omgeving in een museum nu eenmaal niet altijd zo 

stabiel is als in de klimaatkamer. Naast deze situatie is een aantal andere situaties denkbaar waarin de vitrine te vinden zal 

zijn. Hier zullen thermische veranderingen niet zo extreem zijn, maar is het wel mogelijk dat hygrisch problemen kunnen 

ontstaan. 

In dit onderzoek zijn alleen metingen uitgevoerd in de bovenbak. De onderbak is buiten beschouwing gelaten. Gezien de 

volgende aspecten is het aan te bevelen in vervolgonderzoek de onderbak mee te nemen in het onderzoek. Deze aspecten 

gaan ervan uit dat de onderbak in de praktijk: gebruikt wordt om hygroscopisch materiaal te waarborgen, een 

luchtuitwisseling heeft met de bovenbak en klimaatregelende apparatuur bevat (uitgaande van een actieve vitrine). 
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5.2.3 Aanbevelingen m. b. t. het model onderzoek 

Uit de resultaten van het model onderzoek is gebleken dat, met behulp van het simulatiemodel, een nauwkeurig beeld 

verkregen wordt van het thermische en hygrische gedrag van het klimaat in de vitrine. Om het simulatiemodel verder te 

verfijnen dienen de uitgangspunten van het simulatiemodel afgestemd te worden op het installatietechnische- en het 

regel technisch ontwerp van de klimaatkamer. In de klimaatkamer is met een instelling gewerkt dat de ingestelde waarden 

niet overschreden mogen worden. Het is aan te bevelen om na te gaan of resultaten verschillen wanneer deze functie niet 

ingesteld wordt. Gezien het feit dat in het model de grootste afwijkingen optreden bij het naderen van de ingestelde 

waarden. 

Voor de gebruikte materialen in dit onderzoek zijn invoergegevens gebruikt afkomstig uit vakliteratuur en 

productinformatie. Omdat deze waarden niet altijd overeen komen met de werkelijke waarden is het aan te bevelen deze 

materiaaleigenschappen van de gebruikte materialen te meten. 

Het gebruik van HAMBASE is een goede optie gebleken in het bepalen van het thermische en hygrische gedrag van de 

vitrine. Omdat er met HAMBASE uitgegaan wordt van uurwaarden kan er in eerste instantie niets gezegd worden over 

korte duur metingen. Omdat bij de metingen per minuut gemeten is en het simulatiemodel uitgaat van uurwaarden, 

moet daar bij de resultaatverwerking extra aandacht aan besteed worden. Het is aan te bevelen om het simulatiemodel 

uit te voeren in ander simulatieprogramma waar ook uitgegaan kan worden van minuutwaarden. 

Wanneer het simulatiemodel op basis van de hierboven genoemde gegevens herberekend wordt, zullen de hieruit 

volgende simulatieresultaten de werkelijkheid nog beter benaderen. 

In dit onderzoek is niet gekeken naar specifieke klimaateisen met betrekking tot een bepaald object en of instantie. Uit de 

gebruikte klimaateisen is bepaald dat de temperatuur en de relatieve vochtigheid zo constant mogelijk moeten zijn om 

thermische en chemische degradatie tegen te gaan. Verschillende musea tonen verschillende collecties en de daarbij 

gepaarde klimaateisen zijn daarom ook verschillend. Het is aan te bevelen om enkele materialen te bekijken en de daarbij 

behorende klimaateisen. Wanneer deze objecten in het simulatiemodel geplaatst worden kunnen randvoorwaarden 

aangegeven worden. Aan de hand van de getoonde randvoorwaarden wordt in één oogopslag gezien of voldaan wordt aan 

de gestelde eisen. 

De toepassing van hygroscopische materialen is voor de functionaliteit in dit onderzoek niet nodig geweest. Gebleken is 

dat toevoeging van hygroscopisch materiaal in de vitrine zinvol is. Dit zorgt ervoor dat de stijgsnelheid van de relatieve 

luchtvochtigheid bij veranderingen in het omliggende klimaat beperkt wordt. Omdat er gemeten is met een lege vitrine, 

om zo eventuele meetonzekerheden uit te sluiten, is er in het simulatiemodel ook niet uitgegaan van hygroscopisch 

materiaal. Het is aan te bevelen dat in vervolgonderzoek wel gebruik gemaakt wordt van hygroscopisch materiaal tijdens 

klimaatverandering in de omliggende ruimte. 
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Lijst van symbolen 
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U 

U' 
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ZTAfilas 

ZTA modei 

" 

Oppervlakte dat direct aanBestraald wordt door de zon 

Totaal van opperdakten ,'erantwoordelijk voor brekinBsinde" 

Concentratie tracerBas op tijdstip t 

Concentratie tracerBas in omliBBend klimaat 

Dikte van het materiaal 

lrradiantie van de zon 

Ventilatievoud 

Dichtheid ,'an een materiaal 

Luchtdruk 

VerzadiBinBsdruk 

WarmteweerstanJ materiaal 

Gemeten warmrelreerstand van de ntc's 

Relatieve luchtvochtiBheid 

GevoeliBheid van de pyranometersensor 

Tijdseenheid per uur 

Luchttemperatuur 
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Output van pyranometer 
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ZonnetoetredinB1actor van het model 

Absolute LuchtlochtiBheid 

Griekse symbolen 
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LuchttemperaWllr 

Relatieve 11lchtl'ochtiBheid 
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Bijlage A: Algemeen 

A2 Absolute Luchtvochtigheid 

De absolute luchtvochtigheid is te berekenen met de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Er zijn verschillende 

vergelijkingen die in elkaar moeten worden omgeschreven, om tot een rechtstreekse verhouding tussen de drie 

grootheden te komen. Deze verhouding wordt weergegeven in een zogeheten psychometrische kaart. In bijlage A. I is 

een uitgebreide psychometrische kaart te vinden . Figuur A.2.0I laat een vereenvoudigde versie van de kaart zien. 

Bij een T > O°C, worden deze drie grootheden benaderd door de volgende formules [TU/e[ ; 

( 
17,08·8 ) 

Psat = 611 . e 234,18+8 

Pr 0,01 . Psat . <P 

x 
101300-Pr 

(A2.01) 

(A2.02) 

(A2.03) 

Hierin is Psat de verzadigingsdruk (Pa), e de temperatuur (OC), P de druk, <p de dimensieloze relatieve luchtvochtigheid 

en X de absolute luchtvochtigheid (g water / kB lucht) . Vergelijkingen (A. 2.02 en A. 2.03) kunnen in elkaar worden 

omgeschreven tot ; 

x 
101300-[0,01'Psat'<P ] 

Invullen van formule (A.2.0I) in (A.2.04) geeft; 

x 
( 

17,08·8 ) 

3733,21'<p'e 234,18+0 

[ 
( 

17,08·8 )] 
101300- 6,11'<p'e 234,18+0 

(A2.04) 

(A2.0S) 

De eenheid van X is gram per kilogram lucht. Om deze bij benadering om te rekenen naar gram per kubieke meter 

(handig om enig gevoel te hebben voor vochthoeveelheden in vitrines) kan de uitkomst vermenigvuldigd worden met de 

dichtheid van lucht bij kamertemperatuur en normale druk; P = 1,2 kB/m 3
. 

Met behulp van meetdata van de relatieve vochtigheid en de temperatuur kan de absolute luchtvochtigheid berekend 

worden. 
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A3 bepaling halfwaardetijd 

TUle tec/mISe/le 
LurtVf'lSiC Jf 
pind ll0Vlln 

De halfwaardetijd of ook wel eens de halveringstijd genoemd is de tijd waarna van de oorspronkelijke hoeveelheid nog 

precies de helft over is. Dit wordt meestal aangegeven als tl/Z 

Het bepalen van de halfwaardetijd gebeurd in functie van de afbraakcurve . Deze halfwaardetijd is nauw verbonden met 

de kinetica van de eerste orde. Zo wordt de snelheidsvergelijking: 

dC 
-=-nC 
dt 

Deze differentiaalvergelijking is door integratie op te lossen : 

Integratie van tijd 0 en tijd t levert: 

in (~:) = -nt 

O fwel : 

dC 
-= -ndt 
C 

< --> 

(A3 .01) 

(A3.02) 

in(C)o - in(C)t = nt (A3 .03) 

(A3.04) 

Deze formule geeft de vervaltijd aan, maar kan herschreven worden in halfwaardetijden door t te vervangen door tllz 

te vervangen en de concentratie (C)t = (C)o/2 te stellen; 

In 2 (A3 .05) 
n 

De afbraak kan lineair zijn (van Oe orde) . Meetpunten dienen dan met lineaire regressie uitgewerkt te worden . 
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Bijlage A: Algemeen 

A 4 Bepaling U -waarde 

De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m 2 en per graad temperatuurverschil tussen de 

ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De waarde geeft de mate van isolatie van de constructie 

aan: een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd gebouw. De eenheid voor de U waarde is W/(m 2 ·K) . 

Hieronder wordt aangeven hoe de U-waarde in een lineair geval kunnen berekenen. Een lineair geval betekent dat het 

warmtetransport door de constructie voornamelijk lineair verloopt, zoals muren, daken en glasoppervlak 

De U-waarde is het omgekeerde van de warmteweerstand R, die als volgt berekend wordt: 

u = l/R (M.OI) 

Warmteoverdracht door geleiding (conductie) 
Dit gebeurt bij het transport door een laag materiaal. De warmteweerstand R (in m 2K/W) van een laag van d (in m) dik, 

en met een Thermische geleidbaarheid À. (in W /mK) : 

d 
R=

À 

Warmteoverdracht door convectie (luchtstroming) en straling 

(A4.02) 

Dit gebeurt bij de warmtedoorgang naar de binnen- en buitenomgeving. De weerstand is hier onafhankelijk van de dikte: 

R = l/a (A4.03) 

De u-waarde hangt af van de richting van de warmtestroom, en de snelheid waarmee de warmte afgegeven kan worden. 

Een oppervlak dat zich buiten bevindt zal, door de wind, veel sneller warmte kunnen afstaan dan een binnenoppervlak. 

De waarde van U is dan ook verschillend: 23 resp . 8. Omdat het hier gaat om het glas van de vitrine wordt er tweemaal 

uitgegaan van een binnenklimaat 

Wanneer de R-waarde van het glas van de vitrine berekend wordt gebeurd dat als volgt: 

1 d 1 1 0,01 1 
R =-+-+-=-+~+-= 0,2625 

ae À ai 8 0,8 8 

Waaruit volgt dat de U-waarde gelijk is aan : 
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A5 Psychometrische kaart 
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Bijlage A: Algemeen 

A6 Lexaan 

Lexaan polycarbonaat onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een 

zeer hoge slagvastheid. PC platen zijn maar liefst 250 maal sterker dan glas van dezelfde dikte. Deze unieke combinatie 

van hardheid, slagvastheid, weerbestedigheid en transparantie maken PC bijzonder geschikt voor bouwkundige 

beglazings- en beveiligingstoepassingen. 

EIGENSCHAPPEN Lexaan: 

Nagenoeg onbreekbaar 

Vandalisme-bestendig en beveiligend 

Licht in gewicht 

Lichtere, goedkopere bouwkundige 

onderconstrukties 

Makkelijke en snelle handling. 

Unieke UV -bestendigheid 

Lexan, type ExelI, biedt een dubbelzijdige, 

gegarandeerde 

UV -bestendigheid. 

Koud te buigen en te zetten 

Grote ontwerpvrijheid, ter plaatse in gewenste 

radius te buigen (N.B. type Margard niet in gebogen 

vorm toepassen). 

MEERWANDIGE POLYCARBONAAT PLATEN 

Inbraakwerend en doorbraakvertragend 

Nagenoeg onbreekbaar. Leverbaar in combinatie 

met door-

braakvertragende en kogelwerende alu- of stalen 

profielen. 

Zelfdovend 

Gekwalificeerd in klasse B1-2, volgens NEN 

3883. 

Geluidsisolatie 

Prima isolerend, Lexan 6 mm: 31 dB(A). 

Thermische isolatie 

K-waarde Lexan 6 mm: 5,09 W Im2K 

Vink is voorraadhouder onder de merknaam Lexanà Thermoclearà (L TC). Dit is een groot assortiment meerwandige 

polycarbonaat platen, die bij uitstek geschikt zijn voor permanente buiten-toepassingen. Grondstof en vorm maken 

Lexanà Thermoclearà tot een economisch beglazingsmateriaal met een hoge islatiewaarde en een grote sterkte. Naast 

dubbelwandige platen maken ook drie-, vier- of vijfwandige uitvoeringen deel uit van Vink' s voor-raadpakket. 

VEELZIJDIGHEID 

Thermoclear platen worden d.m.v. extrusie geproduceerd; in principe kunnen de platen dus in elke gewenste lengte 

worden aangemaakt. Omdat L TC zo licht en stijf is, zijn er minder ondersteunende struc-turen nodig. Daardoor is dit 

materiaal geschikt voor toepassingen met grote oppervlakken. En omdat het materiaal zich zo gemakkelijk laat vormen 

en snijden, kan het ook bij niet-standaard dakbeglazingen uit-stekend toegepast worden. 

Deze enorme veelzijdigheid maakt Lexanà Thermoclearà geschikt voor een zeer groot aantal toepassingen, van serres en 

kassen tot licht-straten voor bedrijfsgebouwen. 

EIGENSCHAPPEN LEXAN THERMOCLEAR 
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Zeer sterk: geen breuk, extra veilig 

UV - en warmtebestendig 

Thermisch isolerend: energiebesparend 

(tot 1.5 W Im2K) 

snel te monteren: geringe installatiekosten 

Licht: lage constructie- en transportkosten 

Koud te buigen: geschikt voor gebogen 

constructies 

Onderhoudsvrij 

10 Jaar beperkte garantie 
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Bijlage B 

Vooronderzoek 

B.I Analyse musea 

TUle rec:nnó.chr 
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In het project zullen temperatuur, relatieve vochtigheid en licht en hiervoor eventuele maatregelen aan de orde komen. 

De andere twee (stof en luchtkwaliteit) zullen buiten beschouwing worden gelaten. Temperatuur en relatieve 

vochtigheid zijn twee factoren die nauw met elkaar samenhangen. Van deze twee is de beheersing van de relatieve 

vochtigheid het belangnjkst. 

Er zullen een aantal musea behandeld worden om aan te kunnen tonen welke variaties er zijn. Deze variaties zullen 

weergegeven worden aan de hand van enkele factoren, de factoren zijn : 

Gebouwtechnisch 

Installa tietechnisch 

Collectie 

Klimaat 

Vitrines 

Er wordt naar deze factoren gekeken om enkele realistische benaderingen te kunnen geven aan de vitrine (die gebruikt 

wordt in dit project). Vooral het verschil in klimaat is belangrijk voor dit onderzoek omdat met deze gegevens het 

klimaat om de vitrine bepaald kan worden. 

Wanneer de omgevingsfactoren in kaart zijn gebracht zal er gekeken worden naar de slechtste gevallen; "worst case 

scenario' sn. Dit wordt gedaan omdat als je de slechtste gevallen kunt oplossen met passieve conservering methoden, je 

deze methoden in alle situaties kunt toepassen . 

De gebouwen die bekeken worden zijn: 

1 Meermanno 

Literatuurbron: [Martens, 2008] 

2 Gevanaenpoort 

Literatuurbron: [Martens, 2006] 

3Mauritshuis 

Literatuurbron: [Martens, 2006] 

4Scheepvaartsmuseum 

Literatuurbron: [Martens, 2006] 

5Luxor theater, Arnhem 

Literatuurbron: [Bouwfysica vol 18, 2005] 

Informatie over deze gebouwen zijn voornamel.ijk uit de genoemde literatuurbronnen gehaald. Ergens anders verkregen 

informatie is dan ook vermeld onder het responderen de stuk tekst. 
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Bijlage B: Vooronderzoek 

Meermanno 

Gebouw: 

Museum Meermanno bevindt zich in twee aan elkaar grenzende monumentale 

panden. Deze panden zijn recent gerestaureerd. De gevel bestaat uit 

ongeïsoleerd massief metselwerk en naluursteen. In enkele ruimtes zijn de 

binnenwanden voorzien van behang of beschilderde panelen op een regelwerk. 

Deze wandbekleding is monwnentaal\. Het interieur bestaat uit diverse klassieke 

meubelen. Uniek is de bibliotheek met de originele boeken- en vitrinekasten. 

Installatie: 

Het gebouw is voorzien van een radiatorenverwarming. Deze is aangesloten op 

de stadsverwarming van Den Haag. Voor de borstwering onder elk raam is een 

radiator geplaatst. Door middel van thermostaatkranen wordt elke radiator apart 

geregeld. De instellingen zijn het hele jaar door hetzelfde, er wordt op 20°C 

geregeld. Lokaal zijn enkele bevochtigers geplaatst van het type Defensor PH 14. 

Deze staan vooral in de ruimtes waar collectie aanwezig is. De ingestelde waarde 

van deze bevochtigers is 55%RV. 

Collectie: 

De collectie bestaat voornamelijk uit boeken. Deze bevinden zich uitsluitend in 

diverse typen vitrines. Ook bezit het museum uiteenlopende andere objecten : 

schilderijen, keramiek, metalen objecten en zelfs een mummie. Ook het 

interieur behoort tot de collectie . De hUidige staat van de collectie is 

opmerkelijk, de objecten vertonen weinig tot geen sporen van slijtage of 

veroudering. 

Klimaat: 

De richtlijnen die het ICN hanteert zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de 

ASHRAE-richtlijnen. Een gebouw zoals Museum Meermanno kan volgens deze 

richtlijn worden ingedeeld in klasse B. Deze richtlijnen zijn weergegeven in label 

B!.O!. Voor de meeste col/ectiedelen is het van belang, dat de RV binnen 

bepaalde grenzen wordt gehouden om beschadiging te voorkomen. De ICN

richtlijn is alleen bekeken vanuit het objectperspectief. Vrijwel alle objecten 

zullen zeer veilig zijn in een klimaat zoals door ICN wordt geadviseerd. Helemaal 

wanneer de objecten in vitrines geplaatst zijn, zoals bij het merendeel van 

Meermanno het geval is. De vitrines kunnen een strikter binnenklimaat hebben, 

deze kunnen vergeleken worden met de oude richtlijnen van ICN (tabel B 1.02) . 

Eventueel zou ook klasse A van de ASHRAE hiervoor in aanmerking komen . 

Martens, 2008 

Vitrines: 

In Meermanno zijn verscheidene vitrines aanwezig. Het verschil van de vitrines 

Fi8uur BI.01: Mcmnanno 

Fiouur BI.02: Z<1<1/ I 

zit hem vooral in de dimensies en vormgeving. De meeste vitrines bestaan uit FiBuur BI .04: Zaal 3 

glas en hout. Voor het tentoonstellen van boeken wordt voornamelijk gebruik 

gemaakt van lage vitrines (figuur B 1.05). Andere objecten, zoals aardewerk, worden in vitrine kasten tentoongesteld 

(figuren B1.06 en BI.07). Deze vitrines hebben meerdere lagen die ieder zo'n 40 à 50 cm hoog zijn. Aan alle kanten zit 

glas zodat deze los in de ruimte neergezet kunnen worden. Andere kasten staan tegen muren aan (figuur B1.08) deze 

kasten hebben aan de voorzijde glas en de achterzijde hout. Ook wordt er gebruik gemaakt van inerte vitrjnes (figuur 

B1.09) Bij deze vitrines wordt gebruik gemaakt van één enkel materiaal, in dit geval alleen glas. Op enkele vitrines zit 

een stalen frame waarin de verlichting is verwerkt. Andere worden met behulp van spots aan het plafond verlicht. 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

Tabel BI.OI: K/imaauicht/ijnen ASHRAE B 

Grootheid Minimale 
waarde 

Temperatuur ISoC* 

Relatieve Vochtigheid 40% 
Dagelijkse verandering in temperatuur 

Uurlijkse verandering ilJ relatieve vochtigheid 

Dagelijkse verandering in relatieve vochtigheid 
0 * \Vannc('r geen cum fort \i er('l~t: 2 C 0 ** Wanneer geen comfort \'erl'l~t: 25 C 

Tabel BI.02: Oude k)im<l<lUichtiijnen /eN 

Grootheid 

Tem peratuur 

Relatieve Vochtigheid 

Dagelijkse verandering in temperatuur 

Uurlijkse verandering in relatieve vochtigheid 

Dagelijk$e verandering in relatieve vochtigheid 

Figuur BI.07: Vitrinekasc / 

Gevangenpoort 
Gebouw: 

Minimale 
waarde 

18°C 

48% 

FiBuur BI.08: Vitrinekast 2 

Maximale 
waarde 

25°C** 

60% 
5°C 

10% 

10% 

Maximale 
waarde 

22°C 

55% 
3°C 

2% 

3% 

De Gevangenl)oort is een traditioneel middeleeuws gebouw. Dat wil zeggen dat 

het slechts een paar bouwmaterialen kent: baksteen, hout, smeedijzer, leisteen en 

glas. De wanden zijn mas,:ief en van baksteenmetselwerk. De vloeren bestaan uit 

dikke eikenhouten delen, die op vierkante eikenhouten balken liggen. De 

dakconstructie is, in tegenstelling tot de rest van het gebouw, relatief licht 

uitgevoerd. De dragende constructie bestaat uit twee dikke eikenhouten balken, 

die een driehoekig frame vormen. Op drie plaatsen zijn oe balken aan elkaar 

verbonden, in de nok en via twee horizontale balken. 

Installatie: 

Vroeger werd De Gevangenpoort verwarmd door hout of turf te stoken in 

verschillende haarden. Deze zijn nu llOg aanwezig maar worden niet meer 

gebruikt. De rookkanalen zijn nog aanwezig, deze hebben soms een 

ventilatiefunctie . 

De Gevangenpoort is rond 1970 voorzien van een zeer eenvoudige installatie. 

Dit ,:ysteem is een watersysteem. Op de zolder van de raadkamer (waar normaal 

gesproken nooit iemand komt) staat een verwarmingsketel op gas. De leidingen 

lopen omlaag langs de gevel. Dit is ook de plaats waar de radiatoren en 

convectoren zijn aangebracht. 

TUle 

FiBuur BI.05: Vitrine / 

FiBuur BI.06: Vicflne 2 

Figuur BI.09: Vitrinekasc3 

technllodre 
unfYl!T:altd 
eind van 

Bron: Martens, 2008 

FiBuur BI.II: /ycrkamer 

75 



Bijlage B: Vooronderzoek 

Collectie: 

De collectie bestaat voornamelijk uit een unieke verzameling van straf- en 

martelwerktuigen. Enkele voorbeelden: brand- en merkstaven, 

guillotine, schandbord, schroeven en klemmen. Het topstuk is toch wel de 

pijnbank uit de 16c eeuw. Verder zijn er schilderijen aanwezig en schandborden. 

Klimaat: 

Uit eerdere metingen volgt, dat de invloed van wisselingen in het buitenklimaat 

op het binnenklimaat beperkt is. Het klimaat in het gebouw is behoorlijk 

constant. Vergeleken met de kJimaatelsen, is de temperatuur wel aan de lage 

kant. Dit gaat gepaard met een relalieve vochligheid die hoog is. 

De invloed van bezoeker~ en verwarming~installatie (indien aanwezig) is veel 

groter. De maximale uurlijbe veranderingen in temperatuur en relatieve 

vochtigheid komen dan ook voornamelijk door de invloed van beide en niet door 

het buitenklimaat. Martens, 2006 

Vitrines: 

]n de gevangenpoort zijn vrijwel geen vitrines aanwezig om de collectie te 

beschermen. Dit museum is ook meer gekozen voor zijn klimaat in combinatie 

met een low tech installatie in een low tech gebouw. 

Mauritshuis 
Gebouw: 

Het Mauritshuis is op te delen in twee gedeelten, te weten het oorspronkelijke 

gebouw uit de 17" eeuwen de kelder onder het voorplein die tijdens de laatste 

grote restauratie (J 984-1986) is gebouwd (zie figuur B 1.16). 

Tijdens de laatste restauratie (1984-1986) zijn de met natuursteen afgewerkte 

baksteengevels aan de binnenzijde voorzien van een pleisterlaag, met 

uitzondering van de 2" verdieping. De gevel is aan de binnenzijde afgewerkt met 

een bespanning van textiel tegen een brandwerende plaat. Deze plaat is bevestigd 

op een houten regelwerk waardoor er een luchtspouw aanwezig is tussen de 

brandwerende plaat en de pleisterlaag. De wanden zijn voorzien van een 

eikenhouten lambrisering. 

De vloeren hebben vaak een betonnen vloerplaat, waarop houten vloerdelen zijn 

bevestigd. Kanalen van de luchtbehandelingsinstallatie zijn in de betonnen 

vloeren verwerkt. In de expositiezalen zijn de vloeren afgewerkt met een houten 

parketvloer. 

In enkele expositiezalen is extra expositieruimte gecreëerd door de bespanning 

voor enkele gevelopeningen door te trekken (figuur B 1.17). In enkele 

expositiezalen is extra expositieruimte gecreëerd door de bespanning voor 

enkele gevelopeningen door te trekken (zie figuur 5.12). De opbouw van dit 

systeem is te vinden in de bronvermelding. Martens, 2006 

Installatie: 

De kleine en grote zaal zijn aangesloten op de centrale klimaatinstallatie, met een 

luchtgroep op de zolder boven de grote zaal. De grote zaal heeft 

uitblaasopeningen in de vensterbanken en afzuiging via roosters in de plinten en 

bovenaan de langswanden. Er is één klimaatsensor in beide zalen. De kleine 

collectiezaal wordt geklimatiseerd door het aftakken van een inblaasinstroom van 

de grote zaal, zonder afzuiging. In de vensterbanken zit een radiator die niet 

gebruikt wordt. 
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Fisuur Bl.14: SlOckzolder 

Fisuur Bl.15: Maurilshuis 

Figuur Bl.16: Doorsnede zzo-nnw 

Bron: Martens,2006 

Fisuur Bl.17: VoorzeI wand 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

Het museum is in een tweetal klimaatzones onderverdeeld: de kritische zone 

(collectiezalen, depot) en de niet-kritische zalen (kantoren, atelier). 

Er zijn drie luchtbehandelingsinstallaties: een aparte installatie voor het 

Mauritshuis, op de vlieringzolder, en een grote voor het museum en depot. De 

laatste bevat 4 luchtgroepen: twee voor de collectiezalen, één voor beide 

ateliers, één voor het depot. Twee condensoren en aan- en afvoeropeningen zijn 

aanwezig. 

De Iluchtbehandelingsgroepen bevatten een verwarmingselement met 

warmtewiel, koelelement en een stoominjectie-bevochtiger. Het 

verwarmingselement is aangesloten op de stadsverwarming. Bij de renovatie van 

1986 zijn de leidingen en kanalen zoveel mogelijk in bestaande rookkanalen 

verwerkt. Meul,200212003 

Collectie: 

De collectie bestaat voornamelijk uit schilderijen. Enkele topstukken zijn 

hiernaast weergegeven in de figuren 3.2 1 ti m 3.23). 

Klimaat: 

Bij de expositiezalen streeft de installatie naar een luchttemperatuur (T) van 19 

oe en een relatieve luchtvochtigheid (RV) van 53 %. De streeftemperatuw- van 

19 oe is echter een minimumwaarde. Bij hoge buitentemperaturen zal er 

gestreefd worden naar een hogere ruimtetemperatuur geleidelijke 

tem pera tuurregeling . 

's Avonds om 18:00 gaat de installatie over op een grensbewaking. Dit wil 

zeggen dat de installatie wordt uitgeschakeld tot een grenswaarde in de ruimte 

wordt bereikt. Wanneer de T daalt beneden 17 oe of stijgt boven 20,5 oe, zal 

de installatie weer in bedrijf gaan. De grenswaarden voor de RV liggen op 50 % 

en 60 %. Indien de installatie niet wordt ingeschakeld als gevolg van de 

grensbewaking, zal 's morgens om 7.00 uur de installatie weer in werking 

treden. 

De T en RVvoor de begane grond en 1 (" verdieping worden geregeld op basis van 

het rekenkundige gemiddelde op 3 posities per verdieping. Per verdieping zijn 

hiervoor drie opnemers aangebracht, die op 70 cm hoogte zijn bevestigd. De 

regeling van de luchtbehandelingskast voor het depot is identiek aan de regeling 

voor de expositiezalen. De regeling gebeurt hier met twee opnemers. 

In de ateliers is de minimale streefwaarde van 19,5 oe een RV van 55%. Aan de 

warmte- en koudevraag wordt voldaan door het aan- en uitschakelen van de 

warmwater circulatiepomp en de koudwater circulatiepomp in de desbetreffende 

eenheden. Indien de RV in de ruimte te laag is, wordt de elektrisch gevoede 

stoom bevochtiger ingeschakeld. Indien de RV te hoog is, wordt automatisch de 

T verhoogd naar 24 oe. Indie.n de gewenste RV door het verhogen van de T nog 

niet wordt bereikt, wordt de koeler ingeschakeld voor het ontvochtigen van de 

lucht. 

, s Avonds om 18 :00 wordt de gereduceerde nachtventilatie ingeschakeld. 

Tijdens de nachtventilatiestand is de luchtbehandelingskast in bedrijf. Wanneer 

de nachtventilatie ingeschakeld is, is de installatie nog wel beveiligd met een 

grensbewaking. Wanneer de temperatuur daalt beneden 17,5 oe of stijgt boven 

20,5 oe, zal de installatie weer op normale ventilatie overgaan. De grenswaarden 

voor de relatieve luchtvochtigheid liggen op 50 %RV en 60 %R V 

TUle 

FiBuur Bl.21: Anatomische les 

l.wn.",,". 
UniYenj~jL 

plnd'-l'n 

Bron: Mauritshuis. nl 

FiBuur BI.22: Het Puttertje 
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Indien normale ventilatie niet wordt ingeschakeld als gevolg van de 

grensbewaking, zal dit' s ochtends om 7.00 uur gebeuren. Ieder atelier heeft 

een opnemer waarop het gebouwbeheersysleem de lucht-behandelingskast 

regelt. Martens, 2006 

Vitrines: 

In het Mauritshuis zijn vrijwel geen vitrines aanwezig om de collectie te 

beschermen, alleen MKD's. Dit museum is gekozen voor zijn klimaat in 

combinatie me een high tech installatie in een low tech gebouw. 

Scheepvaartsmuseum 

Gebouw: 

Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (NSA) is gevestigd in 's Lands 

Zeemagazijn aan het Kattenburgerplein in Amsterdam. De kelder en de zolders 

van het Zeemagazijn vormden decennia lang de opslagruimte voor de collectie, 

die geldt als één van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Dit was 

een zorgelijke situatie die, ook gezien het ruimtegebrek in het museum zelf, 

maar op één manier was op te lossen en wel met een extern depot. 

Het depot is recentelijk gebouwd op het zwaar bewaakte terrein van de Marine 

Kazerne Amsterdam direct naast het museum en had zijn oplevering in maart 

2001. Het depot beschikt over 4000 m 2 opslag- en atelierruimten en biedt 

ruimte aan meer dan 200.000 historische objecten . Het gebouw, genaamd 'Het 

Behouden Huis', is bouwkundig en installatietechnisch doelmatig ontworpen als 

depot. Opdrachtgever voor de bouw was de Rijksgebouwendienst. 

Het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp biedt de mogelijkheid voor een 

zéer goed beheersbaar binnenklimaat. Na ingebrUikname van het depot bleek de 

beheersing van het klimaat echter erg moeilijk. In de daarop volgende jaren zijn 

deze problemen, ondanks of dankzij de adviseurs en vele installateurs, niet 

afdoende opgelost. 

Het depot van Nederlands Scheepvaartmuseum kenmerkt zich door haar doos

in-doos principe. De binnenste doos is een doelmatig ingericht blok met twee 

verdiepingen waarin zich de verschillende depots, ateliers en kantoren 

bevinden. Daaromheen zit een vrijstaande constructie die de buitenschil draagt. 

Met dit principe wordt tevens een extra bufferzone gecreëerd tussen het 

buitenklimaat en de depots. Deze bufferzone doet tevens dienst als ruimte voor 

alle installaties en leidingen. 

Installatie: 

Afgezien van de spouwzone worden alle ruimten geklimatiseerd met een 

luchtbehandelingsinstallatie. De twee luchtbehandelingskasten voor de depots 

op de begane grond en de depots op de l' verdieping zijn identiek. Slechts de 

luchtvolumestromen die de installaties verwerken wijken af. De lucht wordt de 

ruimten ingeblazen op plafondhoogte d.m.v. nozzles De afzuiging van de lucht 

vindt eveneens plaats op plafondhoogte (figuur BI. 25). De ruimten en de 

luchtkanalen zijn voorzien van gecombineerde T- en RV sensoren, waardoor 

zowel in de ruimte als in het toevoerkanaal de T en R V gemeten worden. In de 

ateliers en nevenruimten aan de z-o gevel wordt lucht via inblaasroosters in het 

plafond de ruimten ingeblazen (figuur B 1.26). 

Via de verlichtingsarmaturen wordt de lucht afgezogen waarna de lucht en 

luchtfilter en het warmtewiel passeert voordat het naar buiten wordt afgevoerd 

via een afzuigventilator. 
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Bron: MauritshuÎs.nl 

FiBuur Bl.23: ,Jleisje met de parel 

FiBuur Bl.25: Luchtstroom depots 

• , 

FiBuur Bl.26: Luchtsrroom ateliers 

Bron: Mart("n~,2006 

FiBuur Bl.27: Ops/oa boeken 



Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

In tegenstelling tot de overige ruimten in het gebouw, zijn de ruimten van deze 

luchtgroep voorzien van aanzienlijke glasoppervlakken. De bezonning kan dus een 

grote invloed uitoefenen op de T in de ruimte . 

De spouwzone tussen de binnen- en buitenschij van het gebouw is alleen op T 

geconditioneerd . De T wordt geregeld aan de hand van drie T -sensoren in de 

spouw. 

Collectie: 

De collectie is zeer divers en bestaat onder ander uit : 

Klimaat: 

Schilderijen, prenten en tekeningen 

(scheeps)modellen en schepen 

Scheepssier , navigatiemiddelen- en instrumenten 

Boeken, kaarten en atlassen 

Kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen 

Fotoboeken 

De verwarming geschiedt d .m.v. radiatoren . In de spouw geldt een minimale T 

van 18 oe. Wanneer de T onder deze streefwaarde ligt zullen de radiatoren in 

werking zijn . 

De koeling van spouw vindt plaats door natuurlijke ventilatie. In de buitengevel 

bevinden zich zes ventilatieroosters en in het dak zes afzuigroosters. Op basis van 

de gemeten T tussen de binnen- en buitenschil worden de roosters gestuurd . 

Wanneer de T boven de 25 oe komt, zullen de toevoer- en afzuigroosters 

opengaan. Beneden de 20 oe zullen de toevoer- en afzuigroosters sluiten. 

Op basis van een klokprogramma zal overdag deze regeling in werking zijn en ' s 

nachts uitgeschakeld. 's Nachts zijn de roosters altijd gesloten . 

De R V in de spouw is niet geregeld, omdat een vrijwel vochtdichte scheicüng 

naar de depots het uitgangspunt is. 

De T wordt in de verschillende ruimten afzonderlijk nageregeld. Er wordt 

verwarmd met radiatoren, bevestigd tegen de buitengevel en gekoeld met 

koelconvectoren in het plafond. 

Aan de hand van de T-sensor in een ruimte wordt de T in de ruimte nageregeld 

naar een streefwaarde. Afhankelijk van de afwijking ten opzichte van de 

streef temperatuur worden de regelafsluiters van de racüatoren en de 

koelconvectoren gestuurd. Deze naregeling is dag en nacht in bedrijf. Martcns, 

2006 

Vitrines: 

In het behouden huis zijn geen vitrines aanwezig om de collectie te beschermen . 

Dit komt doordat het depot gebruik maakt van het doos-in-doos principe waar 

TUle 

iedere ruimte apart geklimatiseerd kan worden . Hierdoor kunnen objecten met FiBuur Bl.32: Fotoboek /' 

de dezelfde klimaateisen in dezelfde ruimte geplaatst worden. Dit museum is Noordpoole.'peditie 

gekozen voor zijn regelbaar klimaat in combinatie met een high tech installatie in 

een high tech gebouw . 

lecl1ni ehe 
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Luxor Theater 
Gebouw: 

Het Luxor theater, ontworpen door Willem Diehl, is In 1915 gebouwd te 

Arnhem . De grote zaal (1800 m 3) heeft geen ramen . De buitenmuren zijn 

gemaakt van steen (dikte 0,8 m) met luchtspouw . 

Het Luxor, vroeger gebruikt als bioscoop, werd in 200S gerenoveerd . Het 

interieur was tot toen goed bewaard gebleven . Door derden is geconcludeerd , 

dat het voormalige (lucht)verwarmingssysteem met bijbehorende stookstrategie 

geen significante schade heeft toegebracht aan het monumentale interieur. Na de 

renovatie van het gebouw kunnen er (pop)concerten gefaciliteerd worden. De 

verwachting is dat tijdens dergelijke concerten, de vochtbelasting aanzienlijk 

hoger zal zijn vergeleken met de voormalige situatie. 

Installatie: 

Eén van de punten die tijdens de verbouwing aan bod komen is het 

implementeren van een nieuwe klimaatinstallatie . Deze installatie heeft enerzijds 

tot doel het verzorgen van een passend binnenklimaat gerelateerd aan de 

gebruiksfunctie. Anderzijds moet de installatie ervoor zorgen dat er zo weinig 

mogelijke schommelingen in ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid 

plaatsvinden wat ten goede komt aan het behoud van het monumentale interieur 

van het gebouw. 

De klimaatinstallatie moet minimaal gedimensioneerd worden met een 

luchtzijdig 40 kW verwarmingsvermogen, tussen 100 kW bij ASHRAE B (B) en 

200 kW bij ASHRAE AA (AA) koelvermogen, tussen 40 (B) en 80 kW (AA) 

bevochtigingvermogen en een 125 kW ontvochtigingvermogen. 

Collectie: 

De collectie is en vormt het interieur, deze bestaat uit monumentale schilderijen, 

houtsnijwerken en ornamenten. 

Klimaat : 

Het voormalige binnenklimaat valt net buiten ASHRAE klimaatbeheersing C 

(C), waarbij droge (RV kleiner dan 25% ) en/of vochtige (RV groter dan 80%) 

condities significant optreden. Deze klasse (C) is overigens niet geschikt als 

nieuwe ontwerpklasse, gezien de verwachte hoge piek vochtbelasting bij het 

nieuwe gebruik van de grote zaal. Mogelijke geschikte klimaatklassen voor deze 

zaal liggen in de range van klimaatbeheersing B tot AA. In geval van 

klimaatbeheersing klasse AA zal het plaatsen van extra hygroscopisch materiaal 

nagenoeg geen effect hebben. In geval van klasse B zal bij het plaatsen van een 

vochtbuffer van 5 keer het luchtequivalent het be- en ontvochtigingvermogen 

niet doen verminderen en de be- en ontvochtiging- energie verminderen met 

zo'n S% .TVVL Magazine, 2006 

Vitrine 

In het Luxor zijn vrijwel geen vitrines aanwezig om de collectie te beschermen. 

Dit museum is meer gekozen voor zijn extreme klimaat (in RV) in de grote zaal. 

Die overigens een grote gesloten ruimte (zonder ramen) is. 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitl-ine 

B2 Klimaateisen musea 

Klimaateisen volgens de literatuur 
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De American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers gaat ervan uit, dat het type gebouw beperkingen 

oplegt aan de toe te passen installatie en het mogelijke binnen klimaat IKeher 2003J. Enkele klimaatklassen zijn gedefinieerd: klasse 

AA, A, B, C en D. Klasse AA en A, waarbij klasse A ten opzichte van AA een verlaging van de temperatuur in de winter toelaat, zijn 

allebei gebaseerd op een precieze controle: maximaal 2 °C en 5 %RV verandering wordt toegelaten. Hierbij is niet aangegeven wat 

de maximale verandering per uur of per dag mag zijn. Ook wordt opgemerkt dat snelle veranderingen nauwelijks doordringen in de 

objecten, zodat deze veranderingen best groter mogen zijn. Klasse B beschrijft een nauwkeurige controle, met kleine schommelingen 

en verlaagde temperaturen in de winter. De relatieve vochtigheid wordt tussen 40 en 60 %RV gehouden. Klasse C voorkomt de 

grootste risico's voor gebouwen collectie. Hierbij ligt de relatieve vochtigheid tussen 25 en 75 %RV. Klasse 0 voorkomt 

condensatie op gebouwdelen en collectie. De relatieve vochtigheid wordt onder 75 %RV gehouden. 

Er is rekening gehouden met comfort van bezoekers, daarom wordt een temperatuur tussen 15 en 25 °C geëist. De literatuurlijst in 

ASHRAE geeft aan, dat er rekening is gehouden met gebouw, installaties, regeling, objecten en gebruikers. Dit is slechts globaal. De 

nadruk ligt vooral op installatie en gebouw. 

leN 
Als uitgangspunt voor het programma van eisen van Nederlandse musea dient het werk van Ton jütte van het voormalige Centraal 

Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap, dit is nu het ICN, Instituut Collectie Nederland. Voor een 

optimaal binnenklimaat, bij een gemengde collectie, zijn de volgende punten belangrijk: 

- constantheid van de relatieve vochtigheid (maximale verandering 2 %R V per uur en 3 %R V per dag) 

- waarde van de relatieve vochtigheid (48 - 55 %RV) 

- constantheid van de temperatuur (maximale verandering 3 "C per dag) 

- waarde van de temperatuur (tussen 2 en 25 °c, bij bezoekers tussen 18 en 22 °C) 

- hoeveelheid licht (zichtbaar en ultraviolet) 

- mate van vervuiling van de lucht, zowel gassen als deeltjes 

De relatieve luchtvochtigheid is leidend, omdat deze de vochtigheid in de objecten beïnvloedt. 

De eisen van het JCN zijn gebaseerd op onderzoeken van Stolow, Thomson en eigen onderzoek. De weergegeven eisen zijn optimale 

condities, voornamelijk gebaseerd op objecten. 
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THOMSON 
Ook Thomson heeft eisen gesteld aan musea. Er is een verdeling in twee klassen, waarbij klasse 1 een museum klimaat is 

en klasse 2 bedoeld is om de ergste risico's aan de collectie en het gebouw uit te sluiten. Klasse 1 heeft een ingestelde 

temperatuur van 19 "C, in de zomer stijgend tot 24°C, met een maximale variatie van 1 °C per dag . De temperatuur is 

volgend, de relatieve vochtigheid is het belangrijkste. Om comfortredenen wordt toch een waarde gegeven . De relatieve 

vochtigheid ligt tussen de 50 en 55 %RV met een maximale variatie van 5 %RV per dag. Eventueel kan een afwijkende 

waarde worden ingesteld, maar wel tussen 45 en 60 %R V. 

Klasse 2 heeft een relatieve vochtigheid tussen de 40 en de 70 %RV. De temperatuur is ondergeschikt aan de relatieve 

vochtigheid, maar moet wel redelijk constant zijn. 

De klimaateisen van Thomson zijn vooral gebaseerd op uiteenlopende deelonderzoeken . De 50 - SS % RV waarde is 

gekozen als middelste gebied tussen minimale RV tegen uitdroging en maximale RV tegen schimmelvorming. Het is niet 

verder onderbouwd . 

RGD Deltaplan 
De Rijksgebouwendienst heeft in het Deltaplan 5 verschillende klimaatklassen onderscheiden [RGD 1996) : 

- Klasse 1: strikte conserverin8' houdt een T van 18 tot 20°C ± 2 °C en een RV tussen 50 en 55% RV ± 5 %RV in. 

De maximale variatie in R V bedraagt 5 %R V. 

- Klasse 2: redelijke conserverin8, lijkt op klasse 1, maar de T mag ± 4 °C fluctueren, de RV 10 %RV . 

- Klasse 3: minimale conservering, wordt gebruikt voor een minimale conservering. De T moet 12°C of hoger zijn, 

terwijl de RV tussen 35 en 75 %RV dient te liggen. Er worden geen maximale fluctuaties gegeven. 

- Klasse 4: geen conservering, houdt in dat er geen eisen worden gesteld aan een ruimte. 

- Klasse 5: specifieke conservering, is voor bijzondere collecties waaraan specifieke eisen worden gesteld . Deze worden 

dan per geval apart bepaald. 

Het museum kiest, liefst in overleg met een zakenkundig adviseur, welke klassen voor de verschillende ruimten worden 

aangehouden. Het is niet dUidelijk waarop de eisen van de RGD gebaseerd zijn. Bovendien zijn deze eisen nogal ruim. 

Zelfs de strengste klasse, klasse 1, die door de RGD als strikte conservering wordt aangeduid, geeft slechts een beperkte 

conservering in vergelijking tot de andere strikte conserveringskIassen (zoals ASHRAE AA, ICN en Thomson klasse I) . 
Vrijwel elke ruimte zal bijvoorbeeld voldoen aan klimaatklasse 3. Ook is er niet aangegeven voor welke periode de 

fluctuaties mogen gelden (per dag, per uur, per jaar?). De verwachting van een minimale conservering die wordt 

gewekt, wordt niet waargemaakt. 

Marion Meckienburg 
Marion MeekIenburg [MecklenbuT8 1999) stelt geen harde klimaateisen. Als richtlijn houdt ze een temperatuur van 20 tot 

23°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 ± 5 (winter) en 55 ± 5 (zomer) %RV aan. 's Winters is de streefwaarde 20 

°C en 40 %RV, deze wordt geleidelijk opgevoerd naar 23°C en 55 %RV in de zomer. 

Deze klimaateisen zijn gebaseerd op diverse kleinschalige onderzoeken, die van materiaalkundige aard zijn . Wanneer de 

relatieve vochtigheid rondom het materiaal tussen de 35 en 65 % blijft, dan richten veranderingen in de relatieve 

vochtigheid nauwelijks schade aan 

CCI 
Het Canadian Conservation Institute hanteerde in de tachtiger jaren klimaateisen voor een gemengde collectie (dat is een 

combinatie van allerlei objecten, maar zonder heel kritische stukken zoals foto's en negatieven) zoals gedefinieerd door 

Lafontaine. 

De optimale temperatuur is 21°C met een dagelijkse variatie van 1,5 °C. Een maandelijkse verandering van de ingestelde 

temperatuur van 1 °C is mogelijk, zolang de ingestelde temperatuur tussen 20 en 25°C blijft. 

Dit is gebaseerd op comfort, voor de objecten mag de temperatuur wel onder 20 °C komen. 

De optimale RV ligt tussen 47 en 53 %RH, met een dagelijkse fluctuatie van 2 %RV. De minimum ingestelde waarde is 

38 %RV in de winter en 55 %RV in de zomer, met een maximale verandering van 3 %RV per dag . De absolute grenzen 

zijn daardoor 35 en 58 %RV . Een enkele keer mag 5 %RV verandering in de relatieve vochtigheid per dag voorkomen. 

Tegenwoordig worden de eisen van Michalski gehanteerd, deze komen overeen met de eisen zoals besproken bij 

ASHRAE. 
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B.3 Tabellen objecten 
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Tabel 83.03: richtlijnen temperatuur 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

B.4 Museale omstandigheden 
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In dit onderzoek zal het klimaat rondom de vitrine bekeken en gemeten worden om te kunnen bepalen in welke 

categorie het kJimaat valt. Het in kaart brengen van het klimaat is nodig om iets te kunnen zeggen over het type vitrine 

dat nodig is bij een bepaald klimaat in de ruimte. Het is interessant om na te gaan hoe vitrines aangepast kunnen worden, 

zodat deze (zonder extra installaties) de invloeden van de omgeving zo optimaal mogelijk opvangen. In dit onderzoek zal 

dat bekeken worden met het oog op een passieve vitrine. 

Vitrines staan in tentoonstellingsruimtes waar een kJimaat heerst die vaak in een vitrine niet gewenst is. Dit komt door 

de tweeledigheid van musea; 

1. Aan de ene kant moeten musea objecten beheren en tentoonstellen. Afhankelijk van het soort tentoonstelling vraagt 

dit om een eigen kJimaat. Een oud manuscript gemaakt van papier vereist andere bewaaromstandigheden dan een houten 

beeld. Conservation Wise Guide [18] 

2. Aan de andere kant moeten musea ervoor zorgen dat het comfort van de bezoekers gewaarborgd wordt . Zo zijn er 

kinderen die komen om iets te leren, en zijn er geïnteresseerde die ter ontspanning en voor bezichtiging komen (zie 

figuur B4.01 t/m B4.03). 

Zoals blijkt uit het onderzoek van Marlens [12] is er een indeling te maken tussen de verschillende musea. Dit geschiedt 

door een tweetal aspecten, namelijk; de bouwtechnische en de installatietechnische aspecten. 

Ongemak als gevolg van een verkeerd binnenklimaat hangt samen met het soort gebouw (en/of ruimte) waarin de 

objecten staan. Er kan een basisverdeling worden gemaakt met de zogenaamde 'worst case' en de 'best case' scenario's. 

In beide gevallen kan uitgegaan worden van respectievelijk een monumentaal gebouw met een primitieve 

kJimaatinstallatie en een modern gebouw met een geavanceerde kJimaatinstallatie. 

Er wordt naar bestaande binnenkJimaten gekeken om enkele realistische benaderingen te kunnen geven in dit onderzoek 

(Bijlage B. l). Deze benaderingen zullen in eerste instantie gebruikt worden bij de metingen en uiteindelijk in het model. 

Wanneer de omgevingsfactoren van de vitrine in kaart zijn gebracht zal er gekeken worden naar de slechtste gevallen 

('worst cases'). Met andere woorden; gevallen die in eerste instantie de meeste invloed hebben op het kJimaat in de 

ruimte waar de vitrine zich bevindt . Uiteindelijk zal er een uitspraak gedaan kunnen worden over de invloed van het 

binnenklimaat op het kJimaat in de vitrine. 

Dit hoofdstuk behandelt de aspecten die van invloed zijn in museale omstandigheden, deze aspecten zijn; het 

binnenkJjmaat en hoe deze tol stand komt, de hieraan gekoppelde temperatuur en de relatieve vochtigheid, zoninstraling 

door open geveldelen, aanwezige verlichting, objecten in de ruimte en installatietechnische storingen. Eveneens zal aan 

bod komen wat van toepassing is met betrekking tot dit onderzoek. 

FiBuur B4.01: leerfunctie FiBuur B4.02: tentoonste!functie FiBuur B4.03: onrspanninBif"unctie 
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B4.1 Binnenklimaat 

Het gebouw is een fysieke scheiding tussen buiten- en binnenklimaat. De kwaliteit van de bouwschil in termen van 

beglazing, warmte- en vochtisolatie, warmte- en vochtbuffering, ventilatie en infiltratie bepaalt in welke mate het 

buitenklimaat naar binnen wordt doorgegeven. De aanwezigheid van een volledige kJimaatinstallatie heeft grote invloed 

op het binnenklimaat. 

Omdat een verkeerde RV verschillende belangrijke risico's voor de collectie en soms ook voor het gebouw oplevert is in 

figuur B4.04 gekozen om de wijze waarop deze tot stand komt te visualiseren als functie van de absolute luchtvochtigheid 

(A V) in het blauwen de temperatuur (T) in het rood. 

Door openingen in de gebouwschil treedt actief (ventilatie) of passief (infiltratie) buitenlucht met een bepaald absoluut 

vochtgehalte (A Vbuiten) naar binnen . Vervolgens kan het vochtgehalte van de lucht veranderen; de aanwezige vocht

bronnen zullen vocht toevoegen, terwijl vochtputten vocht onttrekken . 

Omdat door drukverschillen menging van de absolute luchtvochtigheid plaatsvindt, is er in ruimten (en soms zelfs in 

gebouwen) nauwelijks sprake van grote ruimtelijke verschillen in de absolute hoeveelheid vocht in de lucht. De 

gemiddelde luchttempe.·atuur, ook wel droge bol temperatuur genoemd, is een resultante van de stralingstemperaturen 

van warme en koude oppervlakken. Er kunnen lokaal zeer afwijkende temperaturen heersen door warmte bronnen zoals 

radiatoren of door de zon opgewarmde oppervlakken . Maar ook door invloed van koude wanden, ramen, vloeren of 

daken. Als gevolg daarvan kunnen er lokaal verschillen in relatieve luchtvochtigheid optreden. Hierdoor wordt de 

(lokale) relatieve luchtvochtigheid primair bepaald door de (lokaal afwijkende) temperatuur. 

Zo is het mogelijk dat een vitrine in een dergelijk afwijkend klimaat staat terwijl een meter verderop geen afwijking is. 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar "het optimale museumklimaat" . Dit bestaat echter niet. Het is altijd een 

compromis. Toch zijn er verschillende instanties die eisen hebben opgesteld voor het binnenklimaat in musea. De variatie 

in klimaateisen per instantie kan gezien worden in bijlage B2. Uiteenlopende eisen aan het binnenklimaat voor museale 

objecten en monumentale gebouwen kunnen worden vergeleken in één diagram, bijvoorbeeld een Mollierdiagram. In 

bijlage B.2 is een dergelijk diagram weergegeven, met uitleg over de verschillende klimaateisen per instantie. Het valt 

op, dat van ,11 deze eisen er slechts gemeenschappelijk één punt: 20°C en 50%. Dit is 'toevallig' het optimale 

museumklimaat, volgens velen. Martens, (12) 

Hoe dit ideale klimaat behaald wordt hangt onder 

andere sterk af van het type gebouw waarin de collectie 

bewaard/ tentoongesteld wordt. Zo zal een 

monumentaal gebouw minder snel voldoen dan een 

modern gebouw. Mede door invloed van de mate van 

detail in de bouwtechnische en installatietechnische 

aspecten. 

Er is niet één eenduidige klimaateis te geven, maar wel 

is het als volgt samen te vatten: 

Relatieve vochtigheid 

- Leidend 

- Zo constant als mogelijk is 

- Weg van grenzen voor uitdroging en schimmelvorming 

- Verandering in RV per tijdseenheid zo klein mogelijk 

Tempera tuur 

- Volgend 

- Nooit boven de 25°C 

- Minimaa118 "C vom- comfort, anders lager 

- Verandering in T per tijdseenheid zo klein mogelijk 
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Klimaatonderzoek in een Passieve Vitrine 

B4.2 Temperatuur 
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Over het algemeen zijn er drie aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. De invloed van de temperatuur 

richt zich tot het comfort van de bezoekende mensen in musea, de materialen van de vitrine en de objecten in de vitrine. 

Vooral de beschadiging die een bepaalde temperatuur met zich mee kan nemen is van belang. In dit onderzoek wordt de 

omliggende temperatuur gemonitord om zo de invloed ervan in de vitrine te kunnen bepalen/ meten. 

Bij hogere temperaturen nemen chemische reacties toe. Als vuistregel wordt aangehouden dat chemische degradatie 

verdubbeld bij elke stijging van temperatuur met WOC. Biologische activiteiten verhogen bij een toenemende 

temperatuur. Insecten eten meer en planten zich sneller voort. Schimmel zal sneller groeien binnen bepaalde 

temperatuurgrenzen. Materialen kunnen door de hogere temperatuur verslappen. Was kan verzakken of meer stof 

aantrekken met een zachtere oppervlakte. Kleefstoffen/ verbindingen kunnen loslaten, lak en magneetband kunnen 

plakkerig worden. 

Het voordeel van lage temperaturen is dat de chemische reacties niet zo snel verlopen. Ook blijkt de mate van krimp of 

uitzetting door een verlaging van de temperatuur voor veel materialen relatief klein te zijn. In ruimte waar comfort voor 

mensen niet hoeft worden gewaarborgd kunnen temperaturen een stuk lager zijn, maar wel boven het vriespunt. 

Afhankelijk van de objecten in deze ruimte wordt een minimale streefwaarde bepaald waaraan de temperatuur in deze 

ruimte moet voldoen. De ondergrens van de temperatuur wordt voor een gemengde collectie bepaald door de 

glastransitietemperatuur van de polymeren in de collectie. Een ondergrens voor die materialen is een minimale 

temperatuur van 13°C. 

In tentoonstellingen, opslag en onderzoeksruimten (waar comfort een factor speelt), wordt meestal een temperatuur 

aanbevolen van minimaal 18°C. In de ASHRAE standaard (ASHRAE 55-1981) wordt een gemiddeld maximale 

ruimtelijke temperatuur van rond de 25°C geadviseerd. Verder moet de temperatuur zo constant mogelijk worden 

gehouden. Abrupte veranderingen in temperatuur moeten vermeden worden. Deze snelle veranderingen leiden meestal 

tot meer schade dan de specifieke temperatuur. Fluctuerende temperaturen kunnen ervoor zorgen dat materialen snel 

uitzetten of krimpen waardoor destructieve spanningen in de objecten/materialen plaats zullen vinden. De schade treedt 

dan plotseling op; het scheuren van hout. Er zijn verschillende manieren waarop een temperatuurfluctuatie kan ontstaan. 

De meest ernstige is als zonlicht direct op een object valt. Grote temperatuurschommelingen kunnen ontstaan nabij 

radiatoren. Ankersmit, [2) 

Temperatuur is ook belangrijk, wanneer materialen overgaan van elastisch naar plastisch gedrag. Zo zijn veel organische 

materialen niet bestand tegen lage temperaturen. Lijmlagen kunnen bij lage temperaturen bros worden en zo extra 

spanningen in de gelijmde materialen veroorzaken. 

Omdat het hier om een relatief kleine ruimte gaat is het interessant om na te gaan of het effect van stratificatie in de 

vitrine waar te nemen is. Of dit waar te nemen is hangt onder andere af van de meetapparatuur. Voor dit onderzoek zijn 

de gebruikte sensoren eerst gekalibreerd en is er gebruik gemaakt van eenzelfde type sensor om de meetnauwkeurigheid 

te verhogen. 

Temperatuur is een belangrijke factor die invloed heeft op de relatieve luchtvochtigheid. Immers de temperatuur van de 

lucht bepaald hoeveel vocht deze kan bevatten. Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten dan koudere lucht. 

Fiauur B4.05: schiiferin8 Fiauur B4.06: scheuren Fiauur B4.07: schimmel 
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Bijlage B: Vooronderzoek 

B4.3 Relatieve Vochtigbeid 

De invloed van de relatieve luchtvochtigheid richt zich voornamelijk tot de materialen van de vitrine en de objecten in de 

vitrine. Evenals bij de temperatuur is de beschadiging die een bepaalde relatieve vochtigheid met zich mee neemt van 

belang. In dit onderzoek wordt de omliggende relatieve luchtvochtigheid gemonitord om zo de invloed ervan in de 

vitrine te bepalen/ meten. 

Wanneer de relatieve luchtvochtigheid (R V) hoog is, verhogen de chemische reacties. Veel chemisch reacties vereisen 

water; als er veel beschikbaar is, dan kan de chemische degradatie sneller te werk gaan. Voorbeelden hiervan zijn metaal 

dat corrodeert en het vervagen van kleuren. 

Hoge R V waarden veroorzaken zwellen en scheeftrekken van hout. Papier kan kromtrekken en opgespannen canvas kan 

verslappen. Kleefstoffen kunnen verzachten of plakkerig worden. Een hoge R V bevordert ook biologische degradatie. 

Kans op schimmelgroei verhoogt wanneer de RV boven de 65% stijgt, evenals insectenactiviteiten. Overige invloeden 

zijn het weer (na een flinke regenbUi), bezoekers, en installaties (denk hierbij aan lekkages en storingen). 

Een erg lage R V veroorzaakt krimpen, scheeftrekken en scheuren van hout. Krimpen, verstijven, scheuren en 

afschilferen van fotografischc emulsies en leer. Opdroging van papier en kleefstoffen. 

Een te lage R V kan veroorzaakt worden door het weer, installaties. Meubilair en ander interieur kunnen vocht 

opnemen/ afstaan waar in eerste instantie gecn rekening mee gehouden is. 

Veranderingen in de omringende RV kan de hoeveelheid water in objecten beïnvloeden. Dit kan resulteren in 

dimensionale veranderingen in hygroscopisch materiaal. Deze zwellen of krimpen (mechanische degradatie); constant 

aanpassend aan de omgeving totdat de waarde of hoeveelheid verandering te groot wordt en degradatie optreed. In tabel 

84.01 zijn enkele toegestane variaties in de RV weergegeven. 

Degradatie kan voorkomen in onwaarneembare toename, en daarom onopgemerkt blijven voor een lange tijd (het 

scheuren van verflagen). Materialen die vooral een groot risico lopen door deze variabele RV zijn gelaagde en 

samengestelde materialen. Enkele voorbeelden hiervan zijn foto's, gefineerde meubelen en schilderijen. NPS, [5] 

In meeste gevallen wordt schade veroorzaakt door een te hoge of te lage relatieve vochtigheid. Dit komt omdat veel 

objecten hygroscopisch zijn. Dit heeft als gevolg dat er een constante belasting op de objecten aanwezig is omdat deze als 

bu/Ter optreden. Er is een constante wisselwerking tussen de lucht en het object wat tot degradaties kan leiden. 

Nu kan dit in sommige gevallen opgelost wordcn door extra hygroscopisch materiaal toe te voegen in de vitrine zodat het 

object ontlast wordt. Het komt vaak voor dat bij een passieve vitrine gewerkt wordt met een dubbele bodem (Figuur 

B4.04). In deze dubbele bodem wordt een bufferend materiaal toegevoegd, zodat deze aan het zicht ontnomen wordt. Er 

moet echter g ezorgd wordcn voor voldoende luchtuitwisseling vanuit de dubbele bodem naar de vitrine. Dit gebeurt 

voornamelijk door een geperforeerde bodemplaat, met een perforatie van ongeveer 50%. Lony, [liJ 
De verandering van de RV kan eerder tot (ernstigere) schade leiden dan veranderingen in de T. De RV wordt als 

maatgevend aangenomen. Een zo constant mogelijke RV zal gerealiseerd moeten worden. 

Bij een gesloten ruimte blijft het absolute vochtgehalte gelijk (Bijlage A2). Als de temperatuur stijgt, zal de relatieve 

vochtigheid dalen en vice versa. Aangezien de vitrine niet hermetisch verzegeld is, zal door minimale infiltratie de 

absolute vochtigheid in de vitrine enigszins kunnen variëren. 

Tabel B4.0l: overzicht toelaatbare deviatie van relatieve \·ochti8heid 

Categories of sensi t ivity Selected AIIowabIe deviation in 
examples relative humidity (lday) 

Category 1: High restrietion Panel paintings 
Elephant ivory ± 5% from target 
Lacquer ware 

Category 2: Moderate re strict ion Furnitllre 

I 
Painted organics ± 10% from target 
Ethnographic objects 

Category 3: Low restrietion \·Vooden agricultllral im plements ± 15% from target 
Baskets 

Category 4: lVIinimal restrietion Stable decorative metals 
Glass ± 20% from target 
Ceramics I I 

Bron: EeG, f1SI 
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B4.4 Zoninstraling 
Zonnestraling bestaat uit zowel directe straling, als 

indirecte straling van de zon . Zonnestraling treedt een 

gebouw binnen wanneer er ramen aanwezig zijn . De 

hoeveelheid invallende straling op de gevel wordt bepaald 

met het zogeheten instralingsdiagram (Figuur B4.09). Aan 

de hand van dit diagram wordt bepaald hoeveel 

zoninstraling op een bepaald vlak valt. Het instralings

diagram toont de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling voor 

de verschillende vaste hellingshoeken en oriëntaties, 

uitgedrukt in percentages van de maximale instraling. In 

Nederland geldt een maximale instraling van 1100 W / m 2 • 

Kortland, [10] 

TUle lod'lnlsL"," 
uolvl!< tolt 
.In~hori" 

FiBuur B4.08: zaninstralinB en warmtecifBifie in een ruimte 

De hoeveelheid straling die binnenvalt, hangt onder andere af van de grootte, de oriëntatie (Figuur 84.10), en de ZTA 

van het raam. 

De binnenluchttemperatuur in een ruimte wordt in belangrijke mate beïnvloed door de directe zoninstraling door de 

ramen (Figuur B4.08). Vooral bij een groot glaspercentage in de gevel kan de ingestraalde zonnewarmte de 

binnenluchttemperatuur in een ruimte snel tot ontoelaatbare waarden doen stijgen . De aangestraaide binnenwanden en 

vloeren absorberen de straling waarna een deel in de vorm van warmte wordt overgedragen aan de binnenlucht, 

waardoor de binnenluchttemperatuur stijgt. 

Andere factoren spelen in mindere mate een rol m.b.t. warmteafgifte in een ruimte. De zonnestraling die door de niet 

beglaasde delen van de gevel (of het dak) wordt opgevangen wordt niet direct doorgelaten, maar eerst gedeeltelijk 

geabsorbeerd, waardoor de gevel in temperatuur stijgt. Een gedeelte van de opgenomen warmte wordt daarna weer 

afgedragen aan de binnenlucht. 

De ZT A en de L TA waarde geven respectievelijk aan hoeveel zonnewarmte binnentreedt en hoeveel zichtbaar licht er 

doorgelaten wordt. Om de temperatuur in de ruimte binnen de perken te houden en toch voldoende daglicht binnen te 

laten treden, om objecten beter waar te kunnen nemen in de ruimte/ vitrine, gaat de voorkeur uit naar een lage ZTA en 

een hoge L TA . 

Wanneer de zonnestraling een ruimte opwarmt, waar zich een vitrine bevindt, dan kan dit indirect gevolgen hebben op 

het klimaat in de vitrine. Uit de literatuur (Bouwbesluit, [6]) kan worden aangenomen dat de oriëntatie en de ZTA 

waarde de meeste invloed hebben op de zonnestraling in de ruimte . Dit uitgaande van een situatie waar de zonnestraling 

door een raam de ruimte binnenkomt. 

Bron: Bouwbesluit. Ibl 

FiBuur B4.09: instralinBsdiaBram, West-Europa FiBuur B4.10: Bemiddelde instralinB op Bevels 
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Intermezzo 

Hl't praktijkdocument 'Verlkhting in musea 
en expositieruimten' is een ge~amenlijke 

uitga\'e \'an het JeN en de :"Iederlandse 
Stichting vuor Verlkhtingskunde (NSVV) en 
werd gepresenteerd tijdclIs het jaa.-Ijjk~e 

NSVV-congres op dinsdag 25 no\'t'mher 2008. 

Het bo~k hllnddt de kennis ~n cr\'arin~ \'an Ikht
ontwcrpçrs. mllsclImd<.'SkIlJIIligen ,'n 
cUI1, erVl"rings-wctenschapp.:1 . Dol'! is olll in/kht 
te gc\'\:n i n d~ mogd ij lJled n die \erlidllln~ hi,'dt 
UI11 \oorwclvcn en ruimten in musea en " ,\I)(l~itks 

zodilnig tc \'Crlidth:n d~t de C\'cntll~k Sl:had~ door 
optische straling hinn~n ac.:eptahl'k gn:nzen 
blijft. 
Oc manier van \~rlidtl~n hepaalt tc\t'ns d,' skn 
in ~cn ruimtc en o1\lkrstcllnt zo hct te v,'11"'kn 
wrhaal van de "Xlx"itil', De sfcl"r cn hekving 
worden OndclllK'Cr h,'paa Id door het soon 
lidtthrnn. de kleur viln hct licht. de 
""""Wl'l.'rgave, het wrlichtings-nivcau en de 
rkhting van het licht. Steeds mOI:t rekening 
w('rden gcholllkn met het kijkcol11flll1 valt de 
hood.er die I,,'halve de voorwerpen ook 
informatie /.\la Is tcbtLwrdjcs in \ crschilkndc 
klll"l'~n)Olll' moet "uniteit zicn. 

Bronbeschrijving: 
147 p, : iII. : 20 cm, - Met/it. opg. -ISBN 978-90-
72905-53-6, Amsterdam : Instituut Collectie 
Neder/am! .. Ede : Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde. {cop. 2008/ 

B4.5 Verlichting 

Verlichting kan leiden tot een vorm van degradatie aan museumobjecten . 

Het spectrum van de elektromagnetische straling kan opgedeeld worden in 

ultraviolet licht (UV), het zichtbare deel van het spectrum en infrarood licht 

(IR). 

De energie in verlichting reageert met de moleculen in objecten, dit 

veroorzaakt fysische en chemische veranderingen. Mensen hebben een deel 

van het spectrum (zichtbare licht) nodig om objecten waar te kunnen 

nemen. Hierdoor kan de hoeveelheid energie dat in contact komt met de 

objecten verminderd worden, d.m.v. het verhinderen van de UV-en IR

straling. 

Lichtschade is cumulatief en onomkeerbaar . Iedere hoeveelheid licht die op 

een voorwerp valt, voegt een beetje schade toe die niet meer ongedaan 

gemaakt kan worden. Een onderbelicht voorwerp loopt toch schade op, 

terwijl de kijker er niet ten volste van kan genieten. Een overbelicht 

voorwerp wordt extra beschadigd, zonder dat het extra waardering 

oplevert. 

In internationaal verband is men gekomen tot een aantal eisen betreffende de 

maximale toegestane verlichting door het zichtbare gedeelte van licht 

(uitgedrukt in lux). Dit is 50lux voor erg gevoelige objecten, voor gevoelige 

objecten 150lux en voor weinig gevoelige 3001ux. Deze waarden gelden 

voor zowel daglicht als kunstlicht. Een gloeilamp zendt zichtbare straling 

uit, veel IR (daarom verwarmt deze straling) en zeer weinig UV. De meeste 

halogeenlampen produceren zowel te veel UV-straling als warmte. De TI

buis zendt zichtbare straling uit, zeer weinig IR, maar over het algemeen 

veel UV-straling. Jutte, [8[ 

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van LED verlichting. Deze geeft nagenoeg geen UV en IR-straling, 

hierdoor is de warmteontwikkeling van deze lichtbron minimaal. 

LED verlichting is interessant in het kader van het goed verlichten van voorwerpen en ruimten. Dit op een manier 

waarbij de sfeer en de beleving aansluiten op het beoogde effect en tegelijkertijd kan eventuele schade door optische 

straling binnen acceptabele grenzen gehouden worden . 

Niet alleen de al bekende witte LED wordt steeds meer ontwikkeld maar ook zitten de kleuren LED' s in de lift. Deze 

kleuren LED's zijn met betrekking tot het hierboven genoemde een goede toevoeging. Want bij kleuren LED's zijn 

kleinere luminantie/ verlichtingssterkteverhoudingen nodig dan bij witte LED' s om een net waarneemb,1ar effect te 

creëren. Mede hierdoor is het mogelijk het energieverbruik en de hierbij gepaarde warmteontwikkeling en optische 

straling te verminderen. Adriaensen, [1 [ 

Zeker wanneer het gaat om een klein volume kan deze vermindering in straling en warmteontwikkeling een goede 

toevoeging zijn met betrekking tot het ontwerp van vitrinemodellen. Hier zou dan wel een onderscheid gemaakt moeten 

worden in UV -straling, het zichtbare deel en IR-straling. 

Vanuit dit oogpunt, en al verricht onderzoek (zie intermezzo) naar de toepassing van verlichting, wOl-dt het effect van 

verlichting in de metinge.n niet meegenomen. Wel wordt op dit onderwerp ingegaan m.b .t. het model. 

Fi8uurB4.II: verkleurin8, blauw pi8ment Fi8uurB4.I2: l'erk/eurin8,aroen pi8ment Fi8uur B4.I3: I'erb/eken van katoen 
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B4.6 Objecten 

Succesvolle conservatie in een tentoonstelling wordt bereikt door een integratie van: 

selecteren van de juiste tentoongestelde objecten 

zorgen voor condities die de objecten beschermen (klimaatcondities) 

TUle tè", J' rr Ul(b~ 

unrVrfSi et l 
elnd~. 

Deze condities worden van te voren bepaald tijdens de eerste planningen en worden toegepast tijdens het ontwerpen en 

maken van een tentoonstelling. 

Het besluit om een object tentoon te stellen wordt (gedeeltelijk) bepaald door zijn huidige conditie, zijn gevoeligheid aan 

toekomstige schade en de voorziene klimaatcondities in de tentoonstellingsruimte. Sommige objecten kunnen te gevoelig 

of onvervangbaar zijn om tentoongesteld te worden zonder uitgebreide conservatie behandelingen, complexe 

beschermingen in het ontwerp of een roulatieprogramma. 

Tijdens de laatste eeuw heeft conserveringsonderzoek conservatoren geholpen met het herkennen van verschillende 

categorieën in collecties. Materiaal van objecten, of onderdelen ervan, kunnen geïdentificeerd worden naar hun 

gevoeligheid tijdens de tentoonstelling. Objecten kunnen hierdoor een categorie toegewezen krijgen in het selectie 

proces. Objecten met samengestelde materialen worden beoordeeld op hun meest kwetsbare onderdeel. 

Objecten van een ander instituut kunnen een collectie vergroten, maar geleende objecten kunnen het proces van 

tentoonstellen complexer maken. De inventarisering, behandelen, en tentoonstellen van de objecten moeten voldoen aan 

hoge eisen gesteld voor de collectie van het eigen instituut. Daarnaast kan het uitlenende instituut strengere conservatie 

eisen hebben die opgenomen zullen moeten worden in de klimaatcon.dities. 

Vervoerde objecten hebben verhoogd risico tijdens inpakken en uitpakken, schokken en vibraties tijdens transport en 

veranderingen in T en R V. 

Een algemeen probleem is het selecteren van te veel objecten en het onderschatten van de vitrine en 

tentoonstellingsruimte. Het overladen van een tentoonstelling tot schade kan leiden van de objecten. Objecten moeten 

nooit op of overlappend op een ander object liggen en/ of staan. De dimensies van de tentoonstellingsruimte en de 

aanwezige vitrines moeten aangepast worden aan de hoeveelheid en grootte van de objecten. EeG, [18] 

Verschillende objecten hebben vaak heel verschillende materiaaleigenschappen. Zo kan een object, of onderdelen ervan, 

hygroscopisch (hout, zijde, papier, etc.) of niet hygroscopisch (gelakte meubelen, tin, glas, etc.) zijn. Vooral het eerste 

kan invloed hebben op het klimaat in de vitrine. Dit komt omdat vocht uit de omliggende omgeving wordt onttrokken of 

afgestaan. 

Ieder materiaal heeft zo zijn eigen specifieke klimaateisen, waaronder het goed kan worden bewaard. Hier moet wel een 

kanttekening bij gezet worden; de tabellen kunnen per in~l'antie verschillen (tabellen Bijlage 83). Het is belangriJk dat 

eerst goed gekeken wordt naar het soort materiaal alvorens speci!leke klimaateisen te koppelen aan de collectie. 
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84.7 Stoxingen 

Hier moet gedacht worden aan storingen die invloed hebben op het klimaat in 

de ruimte. Deze storingen kunnen optreden door uitvallen van 

klimaatinstallaties, een geopend raam enlof deur, het binnenkomen van een 

groep mensen. 

Deze storingen kunnen op korte enlof lange termijn (zeker wanneer 

uitgegaan wordt van een passieve vitrine) invloed hebben op het klimaat in de 

vitrine. Niet alle storingen zijn direct merkbaar en als er geen metingen 

worden uitgevoerd kan het effect zelfs maanden later pas opgemerkt worden. 

Storingen in een passieve vitrine kunnen door installatietechnische storingen 

in de ruimte veroorzaakt worden. Echter door menselijk onvoorzichtigheid, 

kan het klimaat in de vitrine ernstig verstoord worden. Doordat de vitrine te 

lang open blijft staan bij collectiewisselingen enlof schoonmaken. Ondanks 

alle techniek, kennis en ervaring m.b.t. het behoud van klimaat komen 

storingen hedendaags nog steeds voor. Oplettendheid en volgen van regels en 

procedures is vaak de oplossing die wordt gegeven. 

Om het risico op niet-gedetecteerde storingen zo beperkt mogelijk te houden 

wordt vaak aanbevolen om de temperatuur en luchtvochtigheidsensoren in de 

centrale klimaatinstallatie en in de toonzalen dubbel uit te voeren. Verder is 

het wenselijk om iedere vitrine te voorzien van een (gecombineerde) 

luchttemperatuur- en luchtvochtigheidsensor. Lony, IJ 1) 

84.8 Overig 

Intermezzo 

Ilrussel - Op 21 nO\'ember 200S laat de 
klimaatregelaar van een \"01~esl«lImde 

reserve:r.aal met vijftiende- tot negentiende
eeuwse schilderijen het afweten. 0l) 14 
janlllui 2009 (5:; dagen later) wordt alarm 
geslagen. De EHBO-ploeg heeft de handen vol. 

(n lijJen \ an Jigilak' l'n SOf/lrtl/"{'-knowlwII" was 
hl'l \\ adllcn op hel hloh.' oog van lcocn eollcl'lÎe
hl'waard.:-r van Je Koninklijk.:- Musea voor 
Schone Kunslen 0111 aan Je alarmbel Ie Irekken. 
S.:hilJcrijcn op paneel, dil' door hun groollc opl'n 
l'n hlool. legen dl' l11uur slonJcn, \"crloollJcn 
'pioIs' verfopsluwingen. Bij nader illlien hlel'k 
hel niel 0111 ,",en alleenslaand geval Ic gaan. De 
\'lllkJige impacl (Iecs: schade) van hel defecl 
aan de vodllighl'iJsrcgdaar en lemperaluur
rqlclaar was nog niet helemaal in Ic schall('n toen 
cr op 2lJ januari op persbelOck gegaan werd, 

Bron: 
hllp://www.brusselnieuws,helarlikelslculluur 

Ondanks dat er al veel bekend is over het conserveren van kunstobjecten komt het hedendaags nog vaak voor dat door 

menselijk falen schade ontstaat. Het veroorzaken hoeft niet altijd opzettelijk te gebeuren . Maar de schade die optreedt, is 

vaak het gevolg van de nalatigheid enl of onwetendheid van degene die de kunstobjecten hanteert. 

Voorbeelden hiervan zijn het verkeerd plaatsen van een vitrine in de ruimte nabij een raam enlof radiator . Het te lang 

openen van een vitrine t.b.v, onderhoud en het wisselen van collectie. Het zetten van krijtnummers op objecten door 

veilinghuizen (Figuur 84.14). 

Maar het zit in de aard van sommige mensen om opzettelijk schade toe te richten aan objecten. Hierbij moet gedacht 

worden aan vandalisme door bijvoorbeeld het tekenen op kunstwerken (Figuur 84.1S). Of in ergere vorm; 

brandstichting (al kan dit ook zonder opzet gebeuren; kortsluiting). Hierdoor kan rookschade optreden (Figuur B4.16) of 

kunstwerken kunnen gedeeltelijk tot geheel verwoest worden. 

Met onderzoek is het mogelijk om een duidelijk overzicht te creëren over hoe er met kunstobjecten omgegaan moet 

worden, Beschadiging d,m.v . het klimaat kunnen goed worden opgevangen door aanpassingen m.b.t. de ruimte enlof de 

vitrine. 

Finuur B4.14: krijtnummers Finuur B4.15: rookschade; roet Finuur B4.16: vandalisme 
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B5 Ontwerp criteria 

TUle led'>nlKt. 

JlnIvEr$l!fll 

elndh<wt'f1 

De functionaliteit van de vitrine is bevorderlijk voor de snelheid waarmee metingen gedaan kunnen worden. Omdat er 

gewerkt wordt met één vitrine zal de functionaliteit minder zijn, maar dit is acceptabel omdat het zwaartepunt bij de 

bruikbaarheid ligt. 

Bij dit onderzoek komen verschillende situaties aan de orde. Omdat er gebruik wordt gemaakt van één vitrine is het 

belangrijk dat deze in zoveel mogelijk situaties toegepast kan worden. Hierdoor is alleen het vitrine gedeelte niet genoeg. 

Veel vitrines bevatten een dubbele bodem waarin hygroscopisch materiaal of installaties zitten. Door middel van een 

rooster of geperforeerde bodemplaat vindt luchtuitwisseling plaats. 

85.1 Gebruik 

Het is belangrijk om van te voren te bepalen wat er in de vitrine geplaatst gaat worden (denk hierbij aan meetapparatuur 

en objecten). De voorhanden meetapparatuur is mede belangrijk voor de bruikbaarheid. Wanneer met een aantal 

meetpunten alle metingen uitgevoerd kunnen worden, is het niet nodig om telkens meetpunten toe te voegen, weg te 

halen en/ of te verplaatsen. Zo krijgen doorvoeren van kabels een vaste plaats waar verder geen rekening mee gehouden 

hoeft te worden. Dit in verband met het aantal openingen/ doorvoeren dat er (extra) voorhanden is. Dit komt de 

functionaliteit ten goede omdat achteraf geen extra voorzieningen getroffen moeten worden. 

Bij verschillende metingen horen verschillende meetopstellingen. Omdat deze meetopstellingen zich niet alle op een 

plaats bevinden, is er rekening gehouden met de mobiliteit van de vitrine. Door de vitrine mobiel te maken kan deze van 

de ene naar de andere situatie gereden worden. Zonder de vitrine eerst te moeten demonteren op de ene plaats en op de 

andere plaats weer in elkaar te zetten. 

85.2 Vormgeving 

Bij het bepalen van de vormgeving van de vitrine is gekeken naar de vitrines die voornamelijk gebruikt worden in musea. 

Ondanks dat er veel type vitrines zijn, kan er een indeling gemaakt worden in twee soorten: de vrij staande en de muur 

vitrines (Figuur B5.01). 

Uitgaande van het gebruik en de vormgeving presteert iedere vrijstaande vitrine anders. De ontwerpvariabelen die het 

prestatiebehoud bevorderen zijn: 

De mate dat de vitrine afgesloten kan worden (de verversingsgraad), 

Of een klimaatregelend compartiment toegevoegd kan worden (t.b.v. bufferend materiaal) 

Het type glas en het aantal kanten dat van glas is 

Dan wel niet tegen een muur geplaatst 

Gebruik van frames voor constructieve beglazing 

Of de vitrines met epoxy aan elkaar gemaakt (of gelast) zijn 
Bron: Exhibit Conservation Guidelincs (ECG), [181 

f'r.lI l.. .... .. I 'f" ..... 

-.,.", ........ ( ..... 

T • 1 

Bron: ECG, [I~I 

Fi8uur B5.01: type vitrines 
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85.3 Materialisatie 

De keuze van het materiaal voor de vitrine is heel belangrijk, zeker wanneer er gemeten gaat worden. Bij metingen zijn 

onzekerheden niet gewenst en zeker niet als deze invloed hebben op het klimaat. 

Onderzoek en ervaringen hebben uitgewezen dat sommige materialen, in dichte nabijheid van museum col]]ecties, 

acceptabeler zijn dan andere. Deze materialen zijn niet zuurrijk, stoten geen gassen uit en zijn chemisch en fysisch stabiel. 

Voor informatie over materialen die meer of minder geschikt zijn, en een mogelijke vervuiling veroorzaken, wordt 

verwezen naar Conserva tion VIj ise Guide [19] 

Het bekijken van informatie (zoveel als mogelijk) over de chemische en fysische eigenschappen is de eerste stap in het 

evalueren van een potentieel constructie en/ of afwerkmateriaal. Deze informatie houdt de productinformatie van de 

fabrikant in, zoals een sheet met veiligheidsgegevens van het materiaal. Contact opnemen met de technische afdeling van 

de fabrikant of museum personeel die het materiaal gebruikt (of informatie erover) heeft, kan erg nuttig zijn. 

Voor het maken van vitrines hebben glas en PVC de voorkeur omdat MOF en meubelplaat schadelijke zuren kunnen 

afgeven. Door deze zuren worden objecten in de vitrine aangetast. Sommige multiplexsoorten of vurenhout komen wel 

in aanmerking. ]ütte, [9] 

De mate waarin esthetica een rol speelt, hangt samen met het gebrUik van de vitrine. Wanneer gekeken wordt naar een 

vitrine, zijn een tal van oplossingen voorhanden afhankelijk van de desbetreffende functie. Onderstaand wordt ingegaan 

op vitrines waar sprake is van zowel een boven- als een ondergedeelte (bovenbak, onderbak) . 

Figuur B5.02 laat een vitrine zien, waar de bovenbak gebrUikt wordt voor het tentoonstellen van objecten. Terwijl de 

onderbak de apparatuur huisvest die voor het klimaat in de vitrine zorgt. Esthetica komt hierbij kijken in de vorm van 

kleur en materiaalkeuze. De dichte panelen zijn in dezelfde kleur geschilderd als de ruimte en het gebrUik van een houten 

frame ter referentie aan de constructieve balken in de ruimte. 

Figuur B5.03 laat een vitrine zien waar de bovenbak een tentoonstelfunctie heeft en de onderbak een opslagfunctie. 

Esthetica komt hier terug in de materiaalkeuze. Omdat in de onderbak gekozen is voor glas lijkt het net of de 

opslagfunctie van de onderbak een tentoonstelfunctie heeft. 

Bij de vitrine in figuur B5 .04 hebben de boven- en onderbak eenzelfde functie, namelijk; tentoonstelfunctie. De esthetica 

wordt hier door de vormgeving bepaald. De objecten in de onderbak lenen zich voornamelijk voor een bovenaanzicht, 

terwijl de objecten in de bovenbak een aanzicht rondom genieten. 

Figuur BS.02: Scheepvaartsmuseum Figuur BS.03: Meermanno, vitrinel Figuur BS.04: Meermanno, \'itrine 2 
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Bijlage C 
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C1.3 Kalibratie ntc' s 

Om het functioneren van een sensor te controleren dient een uitspraak over de kwaliteit van de aanwijzing van de sensor 

gedaan te worden. Hiervoor dient de sensor gekalibreerd te worden. Bij een kalibratie wordt een uitspraak gedaan over 

de afwijking van de sensor. De afwijking is het verschil tussen werkelijke waarde en de gemeten waarde van de sensor. 

Tevens wordt bij een kalibratie de onzekerheid bepaald. De onzekerheid geeft de (on-)nauwkeurigheid aan waarmee de 

afwijking is bepaald. 

Gebruikte temperatuursensoren zijn vergeleken met een referentie weerstandthermometer (Ptl 00). Relatieve 

vochtigheidssensoren zijn vergeleken met een bekende relatieve vochtigheid. De referentie RV is door middel van 

meting en berekening bepaald uit de met een referentie weerstandthermometer bepaalde temperatuur en de met een 

referentie spiegeldauwpuntsmeter bepaalde dauwpuntstemperatuur. De objecten (te kalibreren sensoren) zijn samen met 

de referentie weerstandthermometer en spiegeldauwpuntsmete,' in een kJimaatkast geplaatst. De klimaatkast zorgt voor 

de conditionering van de lucht. Met behulp van een computer worden diverse instellingen in luchttemperatuur en 

relatieve vochtigheid doorlopen. Onder genormaliseerde omstandigheden zijn de objecten en de referentiesensoren met 

elkaar vergeleken, dat wil zeggen er is een thermisch en hygrisch evenwicht in ruimtecondities in de klimaatkast 

aanwezig. De relatie tussen gemeten referentie- en objectuitvoergrootheden worden vastgelegd in een functie. (TUle) 

Voor de temperatuursensoren wordt uitgegaan van de Steinhart formule, deze wordt benaderd door: 

Waarin: 

T 
1 

-a-+-b-+-ln-C-R-)+-c-*-C-ln-C-R-))-3 - 273,15 

T = Temperatuur IOC] 

R = gemeten weerstand van ntc's [Q 1 

(3.03) 

De coëfficiënten a, b en c zijn waarden die per sensor bepaald worden. Om een indicatie te geven van 

de grootte van de getallen, zijn hieronder de waarden van sensor ID1906 weergegeven . 

a = 0,0015 

b = 0,00024 

c = 0,00000008 

Eveneens wordt de datalogger gekalibreerd met betrekking tot de gebruikte sensoren. Hierdoor worden genoemde 

variabelen niet alleen per sensor bepaald, maar in combinatie met de datalogger. Dit komt de betrouwbaarheid van de 

uiteindelijk gemeten waarde ten goede. 

De onzekerheid in de bepaalde functie voor temperatuur, oppervlakte temperatuur en relatieve vochtigheid is gebaseerd 

op 2 maal de standaard deviatie. Dit geeft een betrouwbaarheidsinterval van 95,5% . Dil komt overeen met een waarde 
van 0,034 oe. 

In de figuren 3.13 en 3.14 zijn de verschillen te zien van de type sensóren wanneer ze met elkaar vergeleken worden in 

een stationaire toestand. Zoals in figuur 3. 13 te zien is zitten alle ntc's op 1 sensor na (id1688) tot 0,06% bij elkaar; dit 

komt overeen met een verschil van 0,013°C. Id 1688 wijkt 0,15% af met id 1755, wat overeen komt met een verschil van 

0,033°e. In beide situaties wordt binnen de onzekerheidswaarde van O,034°e gebleven, en kunnen de resultaten als 

betrouwbaar beschouwd worden. Bij de oppervlaktetemperatuursensoren treedt er eveneens een maximale afwijking op 

van 0,06% (figuur 3.14). De koppels zijn apart vergeleken en deze verschillen 0,05% onderling. Hiermee voldoen beide 

aan de gestelde eis. 
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C2Meetprotocollen 

C2 . 1 Meetprotocol klimaatkamer 

Opstarten metinn 

- Installeren van apparatuur 

o Klimaatkamer leegruimen en instellen 

o Vitrine plaatsen 

o Alles aansluiten en pc opstarten 

o Foto maken opstelling 

o Opmeten en noteren afstanden van meetopstelling 

o Klimaatkast goed afsluiten 

- T & R v meter niet nodig 

o Klimaatkast geeft op pc de waarde aan 

- Laptop instellen zodat deze klaar is voor gebrUik bij metingen 

o Tijd logger koppelen aan tijd laptop 

o Meetwaarden aangeven (weerstand) 

o De te meten sensoren aanzetten en checken of ze werken 

Hoe documenteren ? 

- niet, wel een eerste keer alle waarden noteren en instellingen opslaan zodat bij verdere metingen dit als onderlegger 

gebruikt wordt om zo "identieke" metingen te krijgen 

Meting 1 (uitnannssituatie) 

Pre condities: 

- Klimaatkast op temperatuur van 22°C 

- Klimaatkast op relatieve vochtigheid van 50% 

- na juiste instellingen de logger op scherp stellen 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van klimaatkast noteren 

o Tijd aanzetten logger 

Meting 2 (Dan - Nacht situatie ineens) 

- Klimaatkast temperatuur van 22°C naar 12°C 

- Klimaatkast op relatieve vochtigheid van 50% 

- kijken wanneer temperatuur van 12°C behaald wordt 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van klimaatkast noteren 

o Tijd temperatuur behaald 

Metinn 3 (Nacht - Dan situatie ineens) 

- Klimaatkast temperatuur van 12°C naar 22°C 

- Klimaatkast op relatieve vochtigheid van 50% 

- kijken wanneer temperatuur van 22°C behaald wordt 
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- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van klimaatkast noteren 

o Tijd temperatuur behaald 

Metino 4 (DaO - Nacht situatie stapsoewijs) 

- Klimaatkast temperatuur van 22°e naar 12°e in 5 stappen van 2 oe 
- Klimaatkast op relatieve vochtigheid van 50% 

- kijken wanneer temperatuur van 12°e behaald wordt 

- noteren van volgende waarden ; 

o Ten Rv van klimaatkast noteren 

o Tijd temperatuur behaald 

Meting 5 (Nacht - Dan situatie staps.sewijs) 

- Klimaatkast temperatuur van ]2°e naar 22°e in 5 stappen van 2 oe 
- Klimaatkast op relatieve vochtigheid van 50% 

- kijken wanneer temperatuur van 22°e behaald wordt 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van klimaatkast noteren 

o Tijd temperatuur behaald 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen op spread-sheet meting 

o Duidelijk vermelden van bepaalde meting. naam. in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen. kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto's metingen, waarden, instellingen, etc 

Tabel C2.01: overzicht metina (invullen tijdens metina) 

Week Dag van tot Opmerkingen 

40 wo 30-09-09 Opruimen en instellen klimaatkast 

Meetopstelling maken 

Aanvang meting: scherpstellen datalogger 

Meting 1 

Meting 2 

L Meting 3 

I 

Meting 4 
20 oe 

18 oe 

16 oe 

14°e 
12 oe 

Meting 5 
14 oe 

16 oe 

18 oe 
20 oe 

22 oe 

Opslaan file en overzetten bestand op usb en eigen laptop (backup) 

led,"lr.che 
1ITI •• ellltell 
eindhown 
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C2 .2 Meetprotocol zoninstraling 

Opstarten metino 

- Installeren van apparatuur 

o Eerst tussenschot plaatsen 

o Vitrine plaatsen 

o IR camera neerzetten op standaard 

o Alles aansluiten en pc opstarten 

o Foto maken opstelling 

o Opmeten en noteren afstanden van meetopstelling 

- Standaard tbv camera zo neerzetten dat bij het verschuiven van tussenschot, deze 

niet gehinderd wordt. 

- T meter neerzetten tbv temperatuur in ruimte 

o Positie in de ruimte waarbij geen directe zoninstraling mogelijk is 

- Rv meter neerzetten tbv relatieve vochtigheid in ruimte 

o Positie in de ruimte waarbij geen directe zoninstraling mogelijk is 

- Laptop instellen zodat deze klaar is voor gebruik bij metingen 

o Tijd logger koppelen aan tijd laptop 

o Meetwaarden aangeven (weerstand) 

o De te meten sensoren aanzetten en checken of ze werken 

Hoe documenteren? 

- niet, wel een eerste keer alle waarden noteren en instellingen opslaan zodat bij verdere metingen dit als onderlegger 

gebruikt wordt om zo "identieke" metingen te krijgen 

Metino 1 (uitoanossituatie) 

- na juiste instellingen de logger op scherp stellen 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van ruimte noteren 

o Tijd aanzetten logger 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen op spread-sheet meting 

o Duidelijk vermelden van bepaalde meting, naam, in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen, kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto' s metingen, waarden, instellingen, etc 

Metino 2 (zoninstralino.) 

- na + / - één minuut het tussenschot weghalen 

- noteren van volgende waarden; 

o T en R v van ruimte noteren 

o Tijd noteren weghalen tussenschot 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen op spread-sheet meting 

o Duidelijk vermelden van bepaalde meting, naam, in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen, kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto's metingen, waarden, instellingen, etc 
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Meting 3 (uitgangssituatie) 

- na + 1- vijftien minuten het tussenschot terugzetten 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van ruimte noteren 

o Tijd noteren terugzetten tussenschot 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen in excel of word 

o Duidelijk vermelden van bepaalde meting, naam, in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen, kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto's metingen, waarden, instellingen, etc 

Metina 4 (zoninstralina,l (herhalina) 

- na + 1- vijftien minuten het tussenschot weghalen 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van ruimte noteren 

o Tijd noteren weghalen tussenschot 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen op spread-sheet meting 

o DUidelijk vermelden van bepaalde meting, naam, in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen, kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto's metingen, waarden, instellingen, etc 

Meting 5 (uitgangssituatie) (uitloopperiode) 

- na + 1- vij ftien minuten het tussenschot terugzetten 

- noteren van volgende waarden; 

o Ten Rv van ruimte noteren 

o Tijd noteren terugzetten tussenschot 

Hoe documenteren? 

- noteren van alle variabelen en instellingen in ex cel of word 

o DUidelijk vermelden van bepaalde meting, naam, in bestand beschrijven. 

o Overzichtelijk houden door gebruik van tabellen, kleuren, nummering etc 

o Alles opslaan, foto's metingen, waarden, instellingen, etc 

Verwachting weer: 

5 ,.. 

Hel weer oor Eindhoven de kome de B uur 
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Locatie: Zwarte doos 

Filmzaal 

D D 

Afstand tot raam vanaf schot: 300 mm 
Afstand van schot tot vitrine: 300 mm 
Afstand tot raam vanaf vitrine (links): 3000mm 

FiBuur C2.02: meetlocatie 

I gardel 

stairs 

T b 1 C2 02 a e : OI' erZJC t metln8 ( lId lnvu en ti) ens metJn8!. 

W eek Dag van tot Opmerkingen 

37 di 8-09-09 10 :00 11 :00 Bespreking Martin de Wit en Hcnk Schellen 

38 Vr 18-0')-09 11 :00 12:00 Vitrine klaarmaken voor meüng (glazen kap erop) 

12:00 14:00 Neerzetten van meetopstelling in zwarte doos, foto maken opstelling 

14:00 I, Aanvang meting: scherpstellen datalogger 

I1 JI Weghalen schot, foto maken opstelling 

JL 
Terugzetten schot 

W eghalen schot 

Terugzetten schot 

-
Uitzetten datalogger 

Opslaan file en overzetten bestand 0Jl usb en ei~en laptop (backup) 
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C3 Zoninstraling 

C3 .1 Technische gegevens glas, lounge" Zwarte doos" 
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C4 Additionele metingen 

Aanvullend op de gedane metingen in dit onderzoek zijn er een aantal additionele metingen uitgevoerd. Enerzijds om 

inzicht te krijgen in bepaalde meetmethoden/uitgangspunten. Anderzijds ter bevestiging van gevonden theoretische 

benaderingen . In deze paragraaf zal dit behandeld worden met betrekking tot natuurlijke luchtstroming en de 

warmtegeleidingcoëfficiënt. Deze metingen zijn uitgevoerd voor het vervaardigen van de uiteindelijke vitrine. 

C4.1 CO~ meting 
Deze meting is uitgevoerd in het bouwfysisch lab in Vertigo. In deze ruimte heerst een constant klimaat zodat deze 

ruimte geschikt is om te gebruiken . Bij een ruimte waar het klimaat veel varieert hangt het resultaat te veel af van de 

invloeden van de ruimte . In deze situatie kan, door het veranderen van het klimaat in de vitrine, een uitspraak worden 

gedaan met betrekking tot het ventilatievoud van de vitrine . Uitgaande dat de ruimte, binnen aanzienlijke marges, een 

stabiel klimaat vormt. 

Door toevoeging van CO2 , stijgt het CO2 gehalte in de vitrine van 237ppm naar ongeveer IsOOppm . De CO2 is ingebracht 

via meerdere openingen tegelijk om de menging van de CO 2 in de vitrine te be.vorderen . Nadat het CO2 gehalte niet 

meer steeg werden de toevoeropeningen gedicht. 

Het inbrengen van de Cal heeft als gevolg dat de RV in de vitrine stijgt van 35% naar 78% . 

De meting begon 7 oktober 2009 . Na vijf dagen was de hoeveelheid CO2 in de vitrine dezelfde 1500ppm (Figuur C4.01). 

De CO2 waarde was na 120 uur hetzelfde gebleven. Dit is veel langer dan de vooraf gestelde 72 uur waaraan voldoen 

moest worden om een luchtdichtheid te krijgen van categorie 3. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vitrine goed 

luchtdicht is bij gelijkblijvende omstandigheden van de ruimte. 

Na deze vijf dagen zijn er lekken aangebracht in de vorm van cilindervormige openingen met een diameter van 12mm. In 

vergelijking met het voorbeeldvolume van Im l zou er een verversingsgraad van ongeveer I op moeten treden. Gezien 

het kleinere volume zou na een paar uur een daling van de CO) concentratie waarneembaar moeten zijn. Zoals gezien 

kan worden in figuur C4.01 stijgt de concentratie CO) na het openen van de vitrine. Een verklaring voor dit fenomeen 

zit hem in de dichtheid van CO2• Zoals tabel 3.03 al aangaf is de dichtheid van COz l,S keer groter dan de dichtheid van 

lucht. Omdat lucht door de openingen de vitrine in komt en lichter is dan CO2 zal de lucht zich naar de bovenkant van de 

vitrine verplaatsen. Omdat de verhouding CO2 en lucht veranderd zal de lucht, die zich bovenin de vitrine verzameld 

heeft, de CO 2 als he t ware naar beneden drukken. Omdat de COrmeter onder in de vitrine staat wordt deze theorie 

bevestigd doordat de gemeten CO2 concentratie stijgt. 

Vervolgens is er een tweede COrmeter in de vitrine geplaatst om dit effect te controleren . Tevens is na het aanbrengen 

van de tweede meter een lekkage gecreëerd die, net als in het voorbeeldvolume, zich als een naad rondom de vitrine 

bevindt. Deze naad had een dikte van ± 10 mm dat overeen moest komen met een verversingsgraad van maximaal I. 
Door het kleinere volume zal na ongeveer zes uur de concentratie CO2 weer gelijk zijn aan de concentratie van de 

omgeving . Met deze nieuwe lekkage is er een afname in de CO 2 concentratie meetbaar zoals gezien kan worden in figuur 

C4.02. Wat bevestigd wordt is het feit dat de CO2 concentratie bovenin de vitrine eerder afneemt dan onderin de 

vitrine . 
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Tabel C4.01: mate van luchtdichtheid; karakteristieken 

Degree of case seal Characteristics 

- incorporates no gaskets or caulking to control air Icakagc at case seams or doors; 

- permeability of construction is not considered; 

I Unsealed - no requirements for air-tight fasteners at doors or moveable panels; 

- enclosure cannot be used to maintain an internal case environment; 

- applies to commercially-available, pre.assembled cases. 

- all seams in glazing, panels and doors incorporate gasket or caulk to re duce leakage; 

- permeability of construction is not considered; 

11 Modera tely-sea led - no requirements for air-tight fasteners at doors or moveable panels; 

- level of construction used ",hen the ambient environment of room is acceptable for 

object preservation. 

- case must be designed and built to tight specifications; 

- all seams are gasketed or caulked to eliminate air-Ieakage; 

- incorporates special fasteners and gaskets for doors and moveable panels; 
III W ell-sea led 

- uses construction materials that are impermeable to air and water vapor or employs 

barrier films and coating over permeable substrates; 

- level of construction required for microclimatic control. 

- case is engineered to prevent any air-leakage; 

- design includes gas impermeable materiais, precision joints and seals; 
Ijl Hermetically-sealed 

- includes mcchanism/ diaphragm to counteract pressure changes; 

- level of construction required to maintain an inert gas atmosphere . 
Bron: Exhibit Conscrvation Guiddim" 

C4 .1.2 Gegevens bouvjjsisch lab 

Tb I C4 02 a e : gemeten parameters b f ouw yS1SC hl b a 

Gemeten T Gemeten RV CO2 Opmerkingen 

~0C] [%] [ppm] 

woensdag 'I 7 okt. 2009 22,1 36,2 237 
donderdag 

1

I 8 okt. 2009 I - Geen gegevens verzameld I 

vrijdag 9 okt. 2009 
, 

, 22,5 35,8 245 
zaterdag 10 okt. 2009 - Geen gegevens verzameld 

zondag II okt. 2009 - Geen gegevens verzameld 

maandag 12 okt. 2009 22,8 35,2 238 
dinsdag 13 okt. 2009 22,7 35,6 240 
woensdag 14 okt. 2009 23, I 34,9 243 

-
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C4.1 .3 C0 2 Meting, data C02 meterop 125 mm 
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C4.2 Luchtstroming 

TUle I~c~nlsdt. 

unN06i111l 

eiodho-.en 

Met behulp van rookproeven is getracht om de luchtstroming in kaart te brengen. Deze meting is uitgevoerd om te 

bepalen of het nodig was om de luchtsnelheden in de vitrine te meten. Dit zou van belang kunnen zijn om het gedrag in 

de vitrine te bekijken. Maar ook om te bepalen of het mogelijk is om een laminaire luchtstroming te creëren langs de 

zijden van de vitrine. Om hier antwoord op te kunnen geven is gekeken of de luchtstroom in eerste instantie zichtbaar 

gemaakt kon worden. Dit is gebeurd door het gebruik van een rookbuisje; met behulp van een blaasbalg kan een 

gedoseerde hoeveelheid rook de vitrine ingeblazen worden. 

Er worden hier twee varianten besproken, namelijk; 

Rook ingeblazen via 12 mm opening, direct in de vitrine 

Rook ingeblazen door perspex buis met gelijke rechthoekige perforatie 

Wanneer in de eerste situatie (Figuur 4.03a) rook ingeblazen wordt via een enkele opening ontstaat er een effect dat 

verwacht werd. Bij de eerste paar centimeter ontstaat er een laminaire stroming, waarna de rook overgaat in een 

turbulente luchtstroom (Figuur 4.03b). Dit turbulente karakter neemt alleen maar toe naarmate de tijd verstrekt. In dit 

geval gaat het over een tijdsduur van 3 seconden. 

Bij de tweede situatie is gebrUik gemaakt van een perspex buis die zich tussen twee mondstukken bevindt. Er wordt via 

één opening rook ingebracht. Hier is alles behalve een laminaire stroming te zien (Figuren 4.04a t/rn c), bij het uitkomen 

van de openingen in de perspex buis vertonen de rookpluimen een turbulent karakter. Wat ook opvalt, is dat de rook 

onder een hoek de vitrine binnenkomt. 

Aan deze resultaten is te zien dat de luchtstroom te sturen is. Maar dat het niet simpelweg een geperforeerde buis 

toevoegen is en vervolgens lucht toevoeren. Om dit precies te laten gebeuren, zoals in eerste instantie gewenst is 

(laminair), zal verder onderzoek uitsluitsel moeten geven. Immers het inbrengen van lucht duidt meer op een actieve 

manier van ventileren. Wanneer uitgegaan zou worden van passief ventileren dan zouden de luchtsnelheden zo minimaal 

worden, dat ze buiten het bereik vallen van de meetsensoren. Hierdoor wordt in eerste instantie uitgegaan dat de vitrine, 

mits alle doorvoeren zijn gedicht, luchtdicht is en er geen ventilatie optreedt. 

FiBuur C4.04a: rookpluim tijdstip 1 FiBuur C4.04b: rookpluim tijdstip 2 FiBuur C4.04c: rookpluim tijdstip 3 

FiBuur C4.05a: perspex buis tijdstip 1 FiBuur C4.05b: perspex buis tijdstip 2 FiBuur C4.05c: perspex buis tijdstip 3 
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Finuur C4.06a: tijdstip I BIas Finuur C4.06b: tijdstip 2 BIas Finuur C4.06c: tijdstip 3 BIas 

Finuur C4.07a: tijdstip 1 perspex Finuur C4.07b: tijdstip 2 perspex Finuur C4.07c: tijdstip 3 perspex 

C4.3 Warmtegeleidingcoëfficiënt 

Met de infraroodcamera zjjn bij beide meetopstellingen beelden gemaakt met gelijke tijdsintervallen. In beide situaties 

zijn de omgevingsfactoren gelijk gehouden. De resultaten zijn te vinden in de figuren C4.06 en C4.07. Hierbij moet 

worden uitgegaan dat donkerblauw een temperatuur van ~15°C en wit een temperatuur van ~30°C voorstelt. 

Met behulp van het programma ThermaCAM Researcher Professional wordt gekeken naar de maximaal optredende 

oppervlaktetemperatuur . De maximale oppervlaktetemperaturen van zowel glas als perspex zijn weergegeven in figuur 

C4.08. Wanneer naar de figuur gekeken wordt dan valt meteen op dat de waarden van perspex hoger liggen dan die van 

glas. Dit houdt in dat bij een ge'lijke warmtebron en tijdsinterval, perspex een grotere warmtegeleiding heeft dan glas. 

In de theorie is aangehaald dat door een grotere warmtegeleidingcoëfficiënt van glas deze een grotere warmtegeleiding 

zou hebben ten opzichte van perspex. Dit zou overeen moeten komen met een grotere stralingsoverdracht dat 

uiteindelijk tot een hogere oppervlaktetemperatuur leidt. Zoals figuur C4.08 laat zien, is dat niet het geval. De 

verklaring is te vinden als de warmtegeleidingcoëfficiënt nader toegelicht wordt. 

De warmtegeleidingcoëfficiënt is namelijk afhankelijk van de temperatuur, het vochtgehalte en de dichtheid van het 

materiaal. Wanneer de dichtheid van glas vergeleken wordt met die van perspex, dan blijkt dat de dichtheid van glas 

twee maal zo groot is. 

Omdat alle andere condities hetzelfde zijn is de dichtheid van glas in deze situatie de doorslaggevende factor. Dit houdt in 

dat als de vitrine van perspex gemaakt zou zijn deze sneller zou reageren op externe warmtebronnen. De warmte straling 

zou in dat geval sneller de vitrine in kunnen dringen waardoor de temperatuur in de vitrine sneller zou stijgen. Hierdoor 

ontstaat er een grotere fluctuatie in zowel temperatuur als in de relatieve vochtigheid. Samen met de andere nadelen van 

perspex is de voorkeur gegaan naar het gebruik van glas. 
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C4.4 Glas vs Perspex 

TUle te: hniscne 

unrv .... sllf:11 

elndh n 

Er is bekeken of perspex gebruikt zou kunnen worden voor de vitrine in plaats van glas. Perspex (PMMA) laat ongeveer 

90% van het licht door en wordt daarom vaak gebruikt ter vervanging van glas. Andere voordelen zijn: 

lichter; 

versplintert niet; 

eenvoudig in allerlei vormen te produceren; 

Er zijn ook nadelen: 

minder hard dan glas en daardoor gevoeliger voor beschadiging (krassen); 

zonder de nodige additieven laat het ultraviolet licht door 

minder hittebestendig dan glas, en zeer brandbaar 

komt in vrijwel geen bestaande vitrines voor. 

Na het afwegen van de voor en nadelen is er gekozen voor het gebruik van glas in de bovenbak. Het gebruik van perspex 

zou de resultaten minder relevant maken doordat er een ander materiaal is gebruikt dan in werkelijkheid wordt 

toegepast. Deze voor en nadelen zijn grotendeels te verklaren uit de numerieke waarden van beide materialen. In tabel 

3.05 zijn de numerieke waarden van enkele materiaaleigenschappen van beide materialen gegeven. 

Tabel C4.03: materiaaleigenschappen glas en perspex 

Materiaaleigenschappen Eenheid Glas Perspex Invloed m.b.t. 

Thermische geleiding [W/m·K[ 0,8 - 0,9 0,07 - 0,21 Opwarmen en afkoelen vitrine 

Lineaire ui tzettingscoëlTiciën t [-lO·G/K[ 7,6 85 Vorm vastheid 

Brekingsindex [ni l,S - 1,9 1,49 Straling 

massadichtheid Kg/m l 2500 1150 - 1190 Gewicht 

waterabsorptie [%1 <0,2 0,2 I Permeabiliteit 

Elasticiteitsmodulus [GPal 69-72 3,2 StiJ fheid, krasvastheid 

Vervormingstemperatuur [0C] 450< 150- 175 Hittebestendigheid 

Van alle materiaaleigenschappen is de thermische geleiding in dit onderzoek het interessantste omdat hier een 

warmteontwikkeling gepaard mee gaat. Tabel C4.03 laat zien dat glas een grotere thermische geleiding heeft dan 

perspex. Hierdoor zal glas eerder warmte doorlaten dan perspex. Om dit empirisch te bepalen wordt een meting 

uitgevoerd met behulp van een infraroodcamera. Met de camera worden verschillende proefopstellingen bekeken waarna 

uitsluitsel gegeven wordt over het te kiezen materiaal. Met behulp van een lamp wordt gekeken wat de thermische 

geleiding is van beide materialen. Als eerste wordt de lamp onder een hoek van 45 graden achter het proefstuk geplaatst. 

Deze metingen worden voor zowel glas als perspex uitgevoerd. De infraroodcan1era wordt aan de andere zijde onder 45 

graden t.O.v. het proefstuk geplaatst (Figuur C4.09). Daarna wordt er gekeken hoe het warmteontwikkeling op beide 

oppervlakken is. 

Het is belangrijk om van te voren al rekening te houden met allerlei handelingen die het proces en de bruikbaarheid ten 

goede komt. In dit geval is het belangrijk om de omgeving in kaart te brengen omdat deze metingen niet in een 

klimaatkamer zijn uitgevoerd. Omdat alle proeven in een tijdbestek van 2,5 uur gedaan zijn, waren de omstandigheden 

(T en RV) nagenoeg gelijk. De lamp is van te voren al aangezet (± 15 min) zodat deze op kon warmen. Als er meteen 

gemeten wordt wanneer de lamp aangezet wordt dan loopt de temperatuur van de lamp op terwijl de metingen lopen. 

Hierdoor krijg je onnauwkeurige en vaak niet bruikbare metingen. AI wordt de lamp maar even (30 seconden) uit- en 

weer aangezet, is het toch nodig om de lamp weer op te laten warmen. Adriaensen, [1] 

l • 
Fisuur C4.09: meetopstelling, bovenaanzicht Fisuur C4.1 0: cifmetingen proifstuk Fisuur C4.11: Jota met camera 
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Bijlage D 

Modelleren 

Dl Gegevens basismodel 

01.01 Invoer VitrineOOI 
!t ---- ----

HEAT AnC! Mo .. s ure 3ujlding And ~yste[ns Evalua all 
1. --------------------------- --- -------- ---- ---- ---- -------- ---------
.... Vit:rÛleOOl 

~ ------------------------------------------------------------------------
11, PAR'\' 2 : THE BlJlUJING 

~ ------ - ----------------------------------------------------------------
't ZONES 1-) I< VOLUMES (m31 

~ r'OFJ-lAT BAS. Vo I l 7;oneNo} =evo 1 UlIle (;ti I; 
BAS.Vol{l)= 0.25; 
BAS.Vol{2}= 0.104; 

% CONSTRUCT ION COMPONENTS DATA 
'l. 

BAS.Col1\conlD [Ri , äl , matill, . . . 
BAS . Con{1} [0.13, 0.010,235, 
BAS.Con{2} = [0.13, 0.012,585, 
BAS.Con{3} [0.13, 0.020,585, 
BAS.Con{4} a [0.13, 0.005,104, 

do,matID, F< 
0.13, 0.9, 0.9]; 
0.13, 0.8, 0.9]; 
0.13, 0.8, 0.9]; 
0.13, 0.6, 0.7] ; 

% ** GLAZING SYSTEMB DATA** 
'of 

~ 

* 

1 . 

,ftl\S . Glas {alaID ' 
BAS.Glas{1}~ 

BAS.G. asP): 

lug as, CF~, 

[3.8, 
[5.7 , 

0.01, 
tJ. DJ, 

Z1'A, 
0.28, 
O .. H , 

Z""Aw , 
0.28, 
U.H, 

Cl- n.r , 
0.01, 
o.n , 

uglaswl 
3.8] ; 
S. I 

~ -------------------------- -------- ----_.-- -- -- -- ---- ------ - - ---- -- - - -- - --... ORT E:N't'ATIONS • • 

LIAS. Or { or J) ) =e 1 til t , 
BAS.Or{1}= [90.0, 
BAS.Or{2}- [90.0, 
BAS.O:r{3}a [90.0, 
BAS.O:r{4}= [90.0, 
BAS.O:r{5}= [0.0, 

fo:X'I'ERNAr· \·IAr.r4S 

azimutn 
180.0 
-90.0 

0.0 
90.0 
0.0 

] ; 

] ; 

] ; 

] ; 

] ; 
• 80Uth "all 

borb.ont.:.l su...faces 

J; 

"FORMA'!' ,S . \vallex(exTOI = IzoneNo . surf, contO , orlO.bridae); 

"'8;,S,wa1 ex(ex~DI= IzoneNo. surf, cor.::O. or.D, bTLdqej 
BAS. wa 11 ex {1} [1, 0,6, 1, 1, 0] ; 
BAS.wallex{2} [1, 0,25, 1, 2, 0] ; 
BAS.wallex{3} - [1, 0.6, 1, 3, 0] ; 
BAS.wa11ex{4} = [1, 0.25, 1, 4, 0] ; 
BAS.wa11ex{5} [1, 0.5304, 1, 5, 0] ; cr. gla" 
BAS . wa11ex{6} [2, 0.31464, 2, 1, 0] ; 
BAS.wallex{7} [2, 0.12600, 2, 2, 0] ; 
BAS.wa11ex{8} [2, 0.31464, 2, 3, 0] ; 
BAS.wallex{9} [2, 0.12600, 2, 4, 0] ; 
BAS.wallex{10} = [2, 0.28000, 2, 5, 0] ; b<J,h'llIP 1 Cl a t 

ab. epsj. 
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~ ---- --- ------ -- - - --- - ----------- ------ ----- -- ---- -- -- -- ---- ---------
rI ~IINIXi".IS rN EX'"rERNAL WAI..LS 

% FORMAT windo\!"(winIO} = ["xIO, surf,gl ID, shal01 ; 

~BAS.window{WlnTO)= [exTO, surr, glaIO, shaID) 
BAS.window{l} [1, 0.5995, 1, 
BAS.window{2} - [2, 0.2495, 1, 
BAS.window{3} . [3, 0.5995, 1, 
BAS.window{4} .. [4, 0.2495, 1, 
BAS.window{5} . [5, 0 . 53, 1, 

% _ .. _-- -- --- - - - - ------------ ---- - ------------------------------------------
% Il! . CONSTANT TEMPERATURE WALLS 

rB~ç.~blliO!iOLD z 

~BAS.wal 1IU(ll = 
I zoneNo, SurL, 

11, 7 , 
conLD, 

7 , 
temp, 

10.0 
bridg,~1 

Ol ; 

~ ---------------------------- -----------------------------------------
% 1 V J\DIABA'!'lC EXTf:RN WALLS 

~BAS.wal1iatlaID]= 
• BAS. ',.-al11 (L I ~ 

lzoneNo , surt , 
[1. 23.0. 

eonIDI 
2 1 ; 

% ---------- ---------- -------- ... - -- -- -- -- - - -- - - -- - - -- - - --- - -- - - -- -----
V. INTERNAL W~LLS BETWEEN ANP l~ ~ONES 

, BAS . w 11 ru ':'nID1= 
BAS.wallin{1) 
BAS.wallin{2} -

[zonelJol , 
[1, 
[1, 

zoneNo:? 
2, 
2, 

surl , 
0.2904, 
0.24, 

eonlDJ 
3 ]; 
3 ] ; 

. PART j : prot~le8 eor in ernal sourees, cllmBce conLrol na ventilation 

'P. •• PROFJT,ES·· 

0]; 
0] ; 
0] ; 
0] ; 
0] ; 

Ers is t.he same for all zones. A n llI10sr aften E!1)collIlte:-ed for .. rs is 30OWfm2. 

BAS.Rrs praIDl z i radlan<.:e thre' aId for SI 1>1 inds ll-i/m2) 
'ii BAS.dayper praIDJ .. [runr1..hr r2.hnlr3) . e" arting time ot a new per~oCl 

BAS . vvntln(prolD ! = th ae fI/hr1 Eo! e.13Ch P" locl 
BAS.YVnlax pt'oID) .. he maximum ach 11IhrJ in Cd::; of fre ';{lol 'rg 

BAS.l'fcrproTD) =hreshold loCI for free eoo.li.11Çl, fa!' each period 
BAS. Tse ln(proTD1 ... set"poln IoC I sw1 tch Eo h{!il ing, 'i f' no : -100) 
BA, .Ttie:ma.x{prolD) = .. etpo~n loCI s, ... itch for cooling, (if DO; tOO) 

'è BAS . Oint:(praTDI = ca ua h ~ gains IWJ 
~AS.Gin (prolD) • '.\8 "'1' V pour sources [kg /sI 
BAs.RVJnintpralDl setpoint. rela ive humidiry. switcn IUII dlflcd ioo, rif ')0: 1) 
BAS .RVll1axfprolul setpoin relst ' v€' t.wn ' dl y switch deburuiàlficaUon,it o;HJll 

'6 proJ.D=! 
BAS.ErB{1} =300; 
BAS.dayper{l}= 0, 8, 18 ] ; 

BAS .vvmin{1}- 0.025, 0.025, 0.025 ] ; 

BAS.vvmax{l} .. 0.025, 0.025, 0.025 ] ; 

BAS.Tfc{1}= 0, 0, 0 ] ; 

BAS .Qint {1} .. 0, 0, 0 ] ; 

BAS.Gint{1}= 10*[ 0, 0, 0 ] ; 

BAS.TBetmin{l}= [ -100, -100, -100 ] ; 
BAS.TBetmax{l}= [ 100, 100, 100 ] ; 
BAS. RVmin {1} .. [ -1, -1, -1 ] ; 

BAS. RVinax {1 } - [ 101, 101, 101 ] ; 

t. proTD,,2 
BAS.ErB{2} =300; 
BAS.dayper{2}= 0, 8, 18 ] ; 

BAS.vvmin{2}= 0.025, 0.025, 0.025 ] ; 

BAS.vvmax{2}- 0.025, 0.025, 0.025 ] ; 

BAS.Tfc{2}= 0, 0, 0 ] ; 

BAS.Qint{2}= 0, 0, 0 ] ; 

BAS.Gint{2}= 10*[ 0, 0, 0 ] ; 

BAS. TBetmin {2} = [ -100, -100, -100 ] ; 
BAS.TBetmax{2}= [ 100, 100, 100 ] ; 

BAS .RVmin{2}= [ -1, -1, -1 ] ; 

BAS.RVDIaX{2}= [ 101, 101, 101 ] ; 
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THE PROf LES OF THE Bln LD rNG 

Each day of a we~k can hav a di~':er: n pro il .. Ipr<lHl~ ID-number : 
proW . ' e . g . weekends can be lfferent. 

TUle 

FORMA'l' BAS . >;ieekEun(zoneNoj ~ rpnlmon, pnr ut', pnrwed, pnrthu, pnrfri , pnrsat, pnrs:Ju) 

BAS.weekfunlzoneNol ~l pnrmon pnr ua. pnrwed, pnrthu . pnrLri . pnrsat, 
BAS.weekfun{l}a [1, 1, 1, 1, 1, 1, 
BAS.weekfun{2}= [2, 2, 2, 2, 2, 2, 

PART 4: Hpat.ing . co01.1n9, hu:n.ilifl·a IQn. dehum!dlfic t ... Qn 

~. "'ORMAT BAS.f' ao (.!OteNo ·clhea ing cap dty 1\'1), rooUtlg capacit.y IWJ, 
hunlidi f' c t· on capeci ty Ikg' s I. deh!.lJludiLica J.on capaci ty [kg!s 11 ; 

BAS.Plant{l}=[-l,O,O.OO,-O.OO]; 
BAS.Plant{2}=[-1,0,0.00,-0.00]; 

aAS.PIs 111 - 1-1,0,0 00.-0.001 ; 

't The simt/latlon program creats n'ldiant haat: and convective hea 
'!, differen 1'1 . For each ~oue : 

~ 

FORMAT BAS. CQnVféiC (xe,n ... No I I eF1l, CFse 
CFh ~ Co ve<.;t Ion facto.· of the hea Lng 

raaiators CFh=O. 8 UOOl- heatine 
% CPse = factor tha de g'm! nt'S "h her 

aiL temperoture (CtSer=l), ot comfo~L 
Tset=CFset·Ta+(l-CFset)·Tr 

,CFln I: 
sy~Lem : oir heaLing crr- . 
C~n-O.5 . cool ng uBuaily Crh=l 
rh a ure con _ol _5 on ::h'" 

ICPse .. 0 . 6), 

CF.lnt., is the convectior fac or of tne cos,,<l1 .<üru> tlJsllal1.y CFlnt;() . 5) 

BAS.convfac{l}=[l, 1, 0.5 ]; 
BAS.convfac{2}=[l, 1, 0.5 ]; 
~ BAS. convfac () ~ r (J. 8 . 1, U . '.:> I ; 

~ Dl oIder la apply heat recovery 0 ven ila'~Qn ir a balencea ven llatton 
'" sysl.:.m is need",d. Only simple system 15 ttlc1deHed: 
\I. al he éUIlount of air :::r"m " ZOll~ pa~sing lil! bedt recovery uni. _ is ~qua.l 
_ 1.0 t.ile amount supplied to that: zone . 
% bi In ca.::;!:' f heat ing [he :.llii~ . s only used wher th\? alr tPInpe.rlttU.Cf.! <.) 

% 7.one (ir. case ot more zone .. r:h h.ighes emperaturel conneccea te, a uni t 
'!I J s 111 ghet." Ulan the ou doe tempera ure am! 101lle.r han Lhe Lemoera~u.r\? "WW •. 
% Por cao] i..ng t.h .. <lü· remper. ttlr I n --ase of more ;-on S he 10· ... es 
% emper<'lt rel must be 10'wer ha.n tbe ou cioor teIllPel'ature dnQ hig ll!I t.han 
% tbe tempera ure 'rItMe . So betw~n '!'WWs and 'l'wwc he UT 1 t is b'! -passt>(}. 
~ cl Lhe heat re ·Qvery lmi hás a con~lan erope 6 El eff ~·en~~ . 

pnrswl] 
1] ; 
2] ; 

I et"'l nj st,,!! 
un",mlttil 
emdlloven 

~ In a buil<iJ.r.g O~- comblna ion of buildings (e.g. terraced hou51nal lIlare unies are !>oss~ble.The units 
are mllnbered H~UN<J. I {" there is j "'I: une ll..lt 'J'I,!'W8 .:;nli 'l'wwc. re e 5f1l1iE' ~11 or "'$. Th p,:"oduc ()f 
the eff~ciilllcy "nd he f.ra" lor. of vvmLn of: e<1chroom I,h-rc is guing the h 
{O<=eeaww<=' 1 FORMAT BAS. heatexch {zoneNo} - I E'taww . Twws, TI ..... 1C, JIRUNo 1 ; 

BAS.heatexch{l}=[O ° 100 1]; 
BAS.heatexch{2}=[O ° 100 2]; 
~ BAS. ~ r ~"cb { 'l ! - (0 :2) 10 ] 1 ; 
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01 .01 invoer VitrinerefOOI 

HAMBASE 

~ HEAT And Mu~sture Bu1ldiog ,\nd Sysc ms EVtllualion 

~ V.i uinerefOOl .. 
E.xdlllpie input: f1.1- ~':lP cl fy the h i ldii1g . profiles, sys ems "r" uH 

~ The name of this m-tite can oe chanqed a w~sh . 

hambasesimulink=O; 

if hambasesimulink==O; 
clear a ll 
hambasesimulink-O; 

end , - -- ------ ---- -------- -------- -------- ---- ---- ---- --- ---- ----- -----------
t PART 1 , ~ CALCULATION PERIOD 

Detau! h~ vaUahle ,-UIll.alo? dd a of De Bi 1 t- (1_ he y~ars 1971 '11 2006 
is used. AA 'average' vear is : 1 Hay 1974 dl jO ,~pril 19"/5 

~ A co1d Oulen , ... inter 1242 ct.aysJ started 1 Seprern.ber 19'713 . 
A ho. Dutcl l;..unmer \.123 oaysl ~ artec 1 Ha)' 197 , 

• 9 hot days starte6 ",t _ July 1976 land cola days sta ed at::JO Dec.19'?8. 

PORMAT : BAs.?~riod=[yr,mo th,êey,ndaysJ 
yr start year 

• man 11 - star 
mon h dav .. star dó.y 
ndays nunmer of days s mu dted 
BAS Pp.rioa~(- , q , I , 36~1; 

oad( 'ra2008en.mat '/; 
BAS . meteoiil~.ra200Ben; 

BAS 9tallon=157 1,-~ . le,-1 , O.21: 

BAS.Period=[1941,1,1,7]; 

BA .Period=1197b.l.l.91; 
Por o her lClC,ilt. ons I hall Ie Bil Lr ser yr = -1.. À met.eofi.le 
I'Me e~, le'.dat.) 0' lourly ~ea her dat", is ",'·eded al SORle da èI f 

t che location , BAS.station = Itacie.ude , longItude lease. is neGativel, 
, aue te 1s negaLi.~\, albedo ~f r e building site). 
i1e '~let.eQt.11e.dàt' mus ota!"t at 1 Jlmuary Dh .wd lóhould have ~t 

waximum 365 days . A langer period t:har .l6') days c he simulated bu then 
his YPàI is ~~p-are~. In l~ap ypars th~ Jas d y Is us d t iee . 

• FORl1A'J': 'l'1eteofll'" It1365'24,l:81= fyear, Di.t usa bola diation 1~lIrn2J. 
, l O'extellor air tempe Lure, Dllect 501al radiatlon Ion plane no~l to 

thr dilection)(I·/im"l. cloud cove-('!... . . 81. 100- el<lllve blllidl y uutsiàe, 
IO'wino velocity; WlllG alree ivn (uegrees no~ hl! 
lf 10 infi! ration calcull'l iOt 1 l!lade wind v~loei y arLà dir ~t.ion arf' 
not' needed . 

b It data ot Jongwave acmosoheric rao1dcion are available Lney ean he 
inse.r ed. ' e eofile' (1,165'24,91' BlackbCldy ilcUa inn wi. h 1-
t.~erbLure minus Lh", radi 10 fr ,m 1 e at.mosphi>re (111 a hor~ 1!ont<l 

, surLace(W/m2) Is.lama'l'a"4-T, Lmosj. Th s s pOSitive v lue and smal l lor 
clouded skies, 
'MeteofJ.le ' (]: 365'"'4 , 101: Blaçkho.y radia ion V;l.t.h <>i17 tempera UI m1~1l5 

ti.., radlation Erom ho izontal surtace ot lbe qround 
(W/m2) Is iÇJl1la'r '4-t,ground) . 

these va lues are unknown they öre es imate .. : co umI' 9 ~ it,h tb cIa lei 
~ cove anti dir temp .. r'\lur" ad olumn 10 as zero . 

Exampl€ 
BAS.Period=[-l,j , I , 37Ul: 
load( ' Nal.-how· . ü t 'l , 
BAS .rneteofi lt?=NairtJouT ; 
BAS.seaei~n=[-1 . 18 , 36 . 45,-3,0.21 ; 

lf BAS.DST!.me = 1 ttJe I::U dayligbt:.-savi.ngs tlJT>e is tak.er nto account". r. 
star S Wil t lIE> last Sunday () l'larch and ends on tlle last Sunday of October 
, he 0 al dura ion L 30 Ol 31 W~ k:Jl. t~ithoul a dayUqh -s<2liLuCJs per'oo 

, BA5.DSTime =0 o. lt ehe àay.1ght-savings pel:iod is di terene h:om the EU 
1 e ~t:ar ng lid nding rlay lI'-1St be given: 

r BAS.OSTi (1, : )=!year , starting month,day,ending month,dayl ; 
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BAs . OsTirr.ii!.(2 , :)= Iyecu:-l. stazting müntll,day,endlng rnu h,dóyl ; eLC. 

BAS . DSTim~(l. : )=11987 , ?,28 . 1.29J ; 
%BAS.DSTime I2 , :)-[1988,4 3 , 4 . 3J; 
BAS.DSTime=(O); 

% - --- - ------_ .. -- .. _ .... -- -- -_ .... - -- -- - --- ------ -------- - --- ---- ----- ----
AR'" 2 : 'rHE StJILOING 

t ------------------- ~-------------------------- - ----- --------------------
VitrineOOl 

E.xLra ~npu fOl' inr..tltration . shadow ete can be lnserted in lnputextra . 
~Iithou this m. Ue no ex raló ar" used 

%InputêX 'r 100 
't'he Loput is OOI'; comp1etely stOr-1?d in. the st-nlctured az'ray BAS . By typinl,l 

% nAS in the. CllmmaIlc1 wir.dow, I.:hi· lnput CaD be chec:1ted and chdllqed 

% At tne end ot Inp tex ra a funr; 10n ts cal led foe tba cnang.:!s tne inpu 
BAS to iU! inpu the Eirnulat 011 program W!\VO eeds , 

[Control,Profiles,InClimate,InBuil]=Hambasefunl009(BAS); 

InClimate.kli(:,8)=O; 
InCLimate.kli(:,9)=O; 

if hambasesimulink==O 

[OUtput,Control,Elan] =Wavoxl009 (Control,Profiles, InClima te,InBuil); 

Wavooutput4 
end 

TUle teth",5<It~ 

unlV~l'Sit II 

Indll_n 
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02 Klimaatfile 

Wanneer alle vlakken, materialen, oriëntatie, beglazing, etc. zijn ingevuld wordt aan het vitrinemodel een klimaatfile 

gekoppeld. In veel simulatiemodellen wordt het thermische binnenklimaat omschreven met één luchttemperatuur en 

enkele stralingstemperaturen (oppervlaktetemperaturen). De vraag is vaak of de gedetailleerde berekening van de 

stralinguitwisseling tussen de oppervlakten iets realistisch toevoegt aan de nauwkeurigheid van het model. Hierbij 

uitgaande van een model met uniforme oppervlakte temperaturen , zonder thermische stratificatie, en geen interne 

objecten. In HAMBASE wordt het binnenklimaat gekenmerkt door drie eigenschappen waarvan uitgegaan wordt dat deze 

uniform zijn in de vitrine. Deze drie eigenschappen zijn: een oppervlaktetemperatuur ,luchttemperatuur en relatieve 

vochtigheid. Wit, [21) 

De aanname dat alle oppervlakte coëfficiënten gelijk zijn is nodig voor de afgeleide van de gekoppelde coëfficiënten. Zo 

kan het warmteverlies, als gevolg van transmissie door een constructie, gecalculeerd worden met verschillende 

gecombineerde oppervlakte coëfficiënten. Met het oog op het verkrijgen van de juiste transmissiefactor (U-waarde). 

Een voordeel, van dit model, is dat de gehele bovenbak eenzelfde constructie heeft, namelijk: glas. De aanname van één 

oppervlakte coëfficiënt en uiteindelijk één transmissie komt de nauwkeurigheid van het model ten goede, omdat deze 

aanname de realiteit goed beschrijft. 

Bij het hygrische binnenklimaat wordt, in overeenstemming met de uniforme luchttemperatuur, aangenomen dat de 

dampdruk ook uniform is. 

Vocht zit net als de warmte opgeslagen in de lucht van de ruimte (absoluut vochtgehalte). Maar vocht kan ook worden 

opgeslagen in de inrichting en de constructie van de vitrine. De hoeveelheid vocht dat wordt opgeslagen hangt af van de 

relatieve luchtvochtigheid. In dit geval wordt een leeg (zonder inrichting) vitrinemodel bekeken en wordt er gebrUik 

gemaakt van niet-hygroscopische materialen in de constructie . Met dit laatste wordt de invloed van de vitrine zelf teniet 

gedaan. Dit komt de nauwkeurigheid van het vitri.nemodel ten goede omdat, zonder deze invloed, onbekende 

parameters (die invloed hebben op het binnenklimaat) afnemen . 

Doordat in de eerste metingen het model gekalibreerd gaat worden is het van belang om met een goed gedefinieerd 

model zoveel mogelijk onbekende parameters uit te sluiten. In de klimaatfile wordt daarom in eerste instantie uitgegaan 

van één bepaalde buitenluchttemperatuur met één bepaalde relatieve luchtvochtigheid . Deze aanname kan gemaakt 

worden omdat de meting is uitgevoerd in een klimaatkamer waardoor andere factoren uit worden gesloten die anders 

belangrijk waren bij de invoer van een KNMI-file. 

In tabel D2.01 zijn de parameters weergegeven waarmee in de KNMI-file rekening gehouden moet worden. De 

ingevulde waarden zijn overgenomen van de klimaatkamergegevens. 

Tabel D2.01: ol'crzicht parameters KNMI-file, variant 1 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Tijdstip Diffuus IO*T Direct 10 * v Windrichting RV - - Bewolkingsgraad 
c c 

[uur] [W/m 2
] rCJ [W/m 2

] [mis) [graden N] [%] [0-8] 

13:00 0 220 0 0 0 50 0 0 0 

14:00 I 0 220 0 0 0 50 0 0 0 

15:00 0 120 0 0 0 50 0 0 0 

16:00 0 120 0 0 0 50 0 0 0 

17:00 0 120 0 0 0 50 0 0 0 

18:00 0 220 0 0 0 50 0 0 0 

19:00 0 220 0 0 0 50 0 0 0 
-
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D3 Kalibratie model 

Kalibratie T model - meti!!g 1 
22,02 

- - id1321 T 

--id1322T 
22,00 

id1324 T 

Ü --T'iem 

L 21,98 Model .. 
::l 
2 
'" .. 21,96 " Q. 

I: 
" ~ 2194 
:l . 1"'''101 "" ....... .............--~,~~ .. .... EO- - .~ 

- . ~ 

2192 

21,90 -----
::: ... '" ... ' I> ... '" ... 'I> ~ 'I> .. :<: ... 

~ 
... 'I> ... 

~ ~ '" .-f ID 

~ 
'I> 

~, 

'" '" r- e>. ~ '" : ~ '" 00 '" ... '" r- ~ ;;: ;1; :ó; r- 0 
~ ~ ~ ... '" N N '" '" '" Tijdsduur [min] 

Kalibratie RV model- meting 1 
50)! 

--1d1321 RV 

~ 
--id1322RV 

50,6 
""-1"-'" ~ ~~ .' id1324 RV 

~ 50,4 - - RV'ie m 

'" ft Model 
.;:: 
.t:. 50,2 
" Q 

~ 
Ü 50,0 ::l .... 
'" ~ 49.8 .;:: 

'" ü 
~ 

49,6 

l 
iV) 

49.4 

'" ;;i ..:' ... ~ ... ,., ~ '" ... '"' ... ,., 
~ ~ ... '" ;::. ' 1> ... '" ... '" ... .., ~ " ... '" '" a, 0 N ~~ '" 00 c:o ~ ~ ~ g ... M ~ ~ r- ;l:: 0 ... ~ ~ ~ "' '''' N '" '" '" 

., 
-- TiLdsduur [I!!!n] 

Kalibra!ie~ V mo~el- Il!.eting 1 

C ._~~ ,~~ --id1321AV 
' ", 

-- id132'2AV 

"'s 9,75 Id1324 AV 

~ 'Model 
-:I 
".6 

--AV-~ erY'! .t:. 
bi> 9,70 . ., 

.t:. 
" Q 

1: 
.t:. 
" 9,65 ::l .... 
B 
::l 

Ö 
.ë 9,60 
~ ~ 

9.55 
... 'I> ... ." ~ ~ .. '" '" 

'" ... '" ... '" ~ ~ 
... 
~ 

~ '" ... '" ... '" ... '~ ... '" ... M '" ." '" 0 
M "' ~ Ol ""' ~ ~ r- Ol 0 ... "" ;1; ~ r- ~ 0 

~ ~ ... ~ ~ ... '" '" '" "" "" M ,~ 

'" Tijdsduur [min] 

FiBuur D3.01: verBelijkinB luchttemperatuur, relatieve- en absolute luchtvochtiBheid model- metinB I 

ed1nll.-<he 
Inll.eBllell 
~Indh~ 
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D4 Validatie model 
Alleen valideren aan de hand van een stationaire meting, op basis van gemiddelde waarden, is onvoldoende om de 

werkelijke prestaties van het vitrinemodel inzichtelijk te maken. Zodoende is naast de stationaire situatie, het model 

gevalideerd aan de hand van een meting in de klimaatkamer. Daarbij is het mogelijk, in tegenstelling tot de voorgaande 

kalibratie, om het reactievermogen van het vitrinemodel op veranderingen in de omgeving inzichtelijk te maken. 

Bij de verdere metingen wordt uitgegaan van de gemiddelde waarden van de gemeten waarden in de vitrine. 

Variant 1: Temperatuursvariatie in 1 stap 
In figuur 04.01 zijn de luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en absolute luchtvochtigheid weergegeven van de vitrine 

tijdens de meting waarbij een ondertemperatuur gecreëerd werd in de klimaatkamer van 10 oe. De ingestelde relatieve 

luchtvochtigheid van de klimaatkamer is de gehele meetperiode of 50 % blijven staan . 

Luchttemperatuur . 
Uit figuur 04.01 blijkt dat de gesimuleerde luchttemperatuur goed overeen komt met de gemiddelde gemeten 

luchttemperatuur van de vitrine . Na het verlagen van de temperatuur in de klimaatkamer volgt in de vitrine de 

gesimuleerde luchttemperatuur de gemeten luchttemperatuur goed . Door de temperatuursverlaging blijkt het 

omliggende klimaat in beide gevallen eenzelfde invloed te hebben op het klimaat in de vitrine . Bij het verhogen van de 

temperatuur naar de beginsituatie blijft deze invloe_d geIijk en volgen beide temperaturen elkaar zeer goed . 

Bij het naderen van de beginsituatie treedt er een verschil op van maximaal 0, 7 oe. De gemeten waarden volgen een 

geleidelijke toename tot aan de ingestelde waarde. De waarden van het model volgen echter een andere lijn. Dit is te 

verklaren doordat de klimaatkamer ingesteld was om naar een luchttemperatuur toe te werken, zonder deze te 

overschrijden . 

In HAMBASE wordt ook met deze instelling gewerkt alleen het naderen van de ingestelde temperatuur doet HAMBASE 

een stuk geleidelijker . Dit is goed te zien in figuur 04.01 door een minder snelle stijging van de gesimuleerde 

luchttemperatuur en dat de ingestelde luchttemperatuur pas later bereikt wordt dan de gemeten luchttemperatuur . Bij 

de afname is dit in mindere mate merkbaar, dat komt omdat er bij 13 °C weer is gaan verwarmen en niet gewacht is tot 

de ingestelde 12 "C . Was dit wel gedaan dan was er eenzelfde effect opgetreden. 

Relatiel'e luchtl'ochtif}.heid 

Bij de gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid is eenzelfde patroon te zien als bij de luchttemperatuur in de vitrine. Na 

het verlagen en vervolgens weer verhogen van de luchttemperatuur in de klimaatkamer is goed te zien hoe de 

luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid met elkaar verbonden zijn (Figuur 04.01) . Toch is er een verschil 

aanwezig dat opvalt bij het naderen van de beginsituatie. De gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid volgt de gemeten 

relatieve luchtvochtigheid met een verschil van maximaal/, 7 %. Wanneer bijna de ingestelde waarde bereikt wordt zakt 

de relatieve luchtvochtigheid onder de ingestelde waarde. Dit is te verklaren door de gesimuleerde luchttemperatuur die 

op dat zelfde moment boven de gemeten luchttemperatuur uitkomt. 

Absolute luchtl'ochtif}.heid 

In de grafische weergave van de absolute luchtvochtigheid zijn twee dUidelijke fluctuaties waar te nemen. Deze zijn het 

gevolg van het verlagen en verhogen van de luchttemperatuur van de klimaatkamer . Het verlagen van de 

luchttemperatuur in de klimaatkamer, vanuit een stationaire situatie, leidt tot een goede overeenkomst tussen de 

gesimuleerde en gemeten waarden. Bij het naderen van de beginsituatie, door invloed van de luchttemperatuur en de 

relatieve vochtigheid, treedt er een verschil van maximaal 0, /6 81 m 3 op tussen de gesimuleerde en gemeten waarden. 

Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat de hygrische en thermische prestaties van het vitrine model erg goed overeenkomen. 

Doordat de relatieve luchtvochtigheid als maatgevend wordt beschouwd zijn deze resultaten zeer bemoedigend . Ook zijn 

aanwezige afwijkingen te verklaren waardoor het vitrinemodel, aan de hand van deze variant, als gevalideerd besGhouwd 

kan worden. 
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Variant 2: Temperatuursvariatie in meerdere stappen 
Bij deze meting werd de luchttemperatuur van de klimaatkamer telkens 2 °C verlaagd . Na een aantal keer verlagen werd 

er weer verhoogd . In figuur 04.02 zijn de luchttemperatuur , relatieve vochtigheid en absolute luchtvochtigheid van de 

vitrine weergegeven . De ingestelde relatieve luchtvochtigheid van de klimaatkamer is de gehele meetperiode op 50 % 

blijven staan. 

LuchttemperatuuT 

Uit figuur 04.02 blijkt dat de gesimuleerde luchttemperatuur goed overeen komt met de gemiddelde gemeten 

luchttemperatuur van de vitrine. Na het verlagen van de temperatuur in de klimaatkamer volgt in de vitrine de 

gesimuleerde luchttemperatuur de gemeten llichttemperatuur goed. Door de temperatllursverlaging blijkt het 

omliggende klimaat in beide gevallen eenzelfde invloed te hebben op het klimaat in de vitrine. 

Wanneer gekeken wordt naar de afname dan is deze geleidelijker als bij de vorige variant. Dit was te verwachten omdat 

in dit geval kleinere stappen genomen worden dan bij de vorige variant. Ditzelfde geldt ook voor de toename. Wat 

opvalt, is dat de gesimuleerde en de gemeten waarden veel minder overeenkomen dan de variant met één grote variatie 

in luchttemperatuur . 

Dit is te verklaren doordat de gesimuleerde luchttemperatuur geleidelijker naar de ingestelde waarde toewerkt. Omdat 

kleine stappen van 2 °C genomen zijn, naderen de ingestelde waarden sne ller . Dit heeft ais gevolg; een meer afwijkende 

gesimuleerde luchttemperatuur. Bij het omschakelen naar verwarmen is goed te zien (Figuur 04.02) dat de gesimuleerde 

luchttemperatuur verder zakt dan de gemeten waarde . Dit is te verklaren doordat de luchttemperatuur in de 

klimaatkamer meer tijd nodig had om naar de ingestelde waarde toe te werken, door invloed van een niet gelijkmatige 

luchtmenging. Bij het model wordt altijd uitgegaan van een gelijkmatige luchtmenging. Hierdoor wordt de gesimuleerde 

luchttemperatuur iedere keer in eenzelfde tijdsduur bereikt. Dit is goed te zien in figuur 04.02 omdat de gesimuleerde 

waarden een rechte lijn maken tot aan het verwarmen terwijl de gemeten waarden op het laatste stuk (bij 8 uur) een knik 

maakt. Bij het naderen van de beginsituatie treedt hetzelfde verschil op als bij de eerste variant. De waarden van het 

model naderen de ingestelde waarde geleidelijker dan de gemeten waarden . 

Relatieve luchtvochtigheid 

Bij de relatieve luchtvochtigheid is een zelfde patroon te zien als bij de luchttemperatuur. Na het verlagen en vervolgens 

weer verhogen van de luchttemperatuur in de klimaatkamer is goed te zien hoe de luchttemperatuur en de relatieve 

luchtvochtigheid hetzelfde patroon volgen (Figuur 04.02). Het verschil met de eerste variant is dat de gesimuleerde 

relatieve luchtvochtigheid de gemeten relatieve luchtvochtigheid volgt met een verschil van maximaal 1,2 %. In eerste 

instantie volgt de gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid de gemeten relatieve luchtvochtigheid goed. Wanneer bijna de 

ingestelde waarde bereikt wordt zakt de relatieve luchtvochtigheid w ederom onder de ingestelde waarde. In 

tegenstelling tot de eerste variant ligt de uiteindelijk relatieve vochtigheid dichter bij de ingestelde waarde. Dit is te 

verklaren doordat de gemeten luchttemperatuur in deze variant wel helemaal teruggaat naar de ingestelde waarde van 

22°C . Dit in tegenstelling tot de eerste variant waar uiteindelijk een luchttemperatuur van 21,93 gemeten werd. 

Absolute luchtvochtigheid 

Nog steeds zijn er twee fluctuaties waar te nemen, maar de amplitude is veel minder . De verklaring hiervoor is dat de 

amplitude waarmee de luchttemperatuur in de klimaatkamer verlaagd wordt een stuk minder is als in de eerste variant. 

In plaats van 10°C is de luchttemperatuur in deze variant 6"C gezakt. 

Op het punt dat verwarmd wordt, is er een faseverschuiving te zien van de gesimuleerde t .o . v. de gemeten waarden . De 

verklaring hiervoor is dat het eigenlijk andersom is; er is een faseverschuiving van de gemeten waarden t.o. v. de 

gesimuleerde waarden . Dit komt doordat het programma met uurwaarden werkt en er gemeten is per minuut. Omdat 

uitgegaan is van deze gesimuleerde uurwaarden vallen de gemeten waarden tussen het 8' en 9< uur weg. Uit de 

meetresultaten blijkt dat bij de laatste stap niet precies een uur gewacht is, voordat er weer verwarmd werd . Het diepste 

punt van de gemeten waarden ligt hierdoor net voor het 9< uur. 

Conclusie 

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen met vorige variant dan kan geconcludeerd worden dat het verlagen van de 

omgevingstemperatuur, in stappen, geen gunstig effect heeft op de meetresultaten. Dit komt doordat de afname in 

omgevingstemperatuur in kleinere stappen verloopt. De klimaatkamer is ingesteld om naar een ingestelde waarde toe te 

werken, alleen het model doet dit geleidelijker. Toch komen de verkregen gesimuleerde en gemeten waarden goed 

overeen. Hierdoor is het thermische en hygrische gedrag van de vitrine aan de hand van het model goed te beschrijven. 
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Variant 3: zoninstralin8 
In figuur 04.03 zijn de luchttemperatuur , relatieve vochtigheid en absolute luchtvochtigheid weergegeven van de vitrine 

tijdens de werkelijke meting waarbij in eerste instantie zoninstraling toegelaten wordt en vervolgens deze zoninstraling 

tegengehouden wordt. In paragraaf 3.6.6 is de ZTA waarde van het glas bepaald op 0,21. Gekeken gaat worden met 

welke ZTA-waarde de gesimuleerde waarden overeen komen met de gemeten waarden . 

Luchttemperatuur 

In het model is de zoninstraling als diffuse straling ingevoerd op de tijdstippen dat het schot (in de meting) weggehaald 

werd. Uit figuur 04.03 blijkt dat dit drie keer is uitgevoerd, met als gevolg de drie aanwezige pieken. De gesimuleerde 

luchttemperatuur komt goed overeen met de gemeten luchttemperatuur van de vitrine. 

Het verloop van de gesimuleerde waarden is een stuk hoekiger dan de resultaten van de gemeten luchttemperatuur. Dit 

komt omdat het programma met uurwaarden werkt. Tijdens de meting zijn handelingen uitgevoerd om het kwartier of 

half uur en is er iedere minuut gemeten. Dit heeft als resultaat dat er voor de gemeten luchttemperatuur veel meer 

waarden voorhanden zijn dan bij de gesimuleerde luchttemperatuur. 

Wanneer gekeken wordt naar de afname dan zakt uiteindelijk de gesimuleerde luchttemperatuur verder dan de gemeten 

luchttemperatuur. Dit is te verklaren door de interne reflectie in de ruimte waar gemeten is. Door het terugzetten van 

het schot wordt de directe zoninstraling wel tegengehouden, maar voor indirecte zoninstraling (door interne reflectie) is 

het mogelijk dat de vitrine toch bereikt wordt. Hierdoor neemt de gemeten luchttemperatuur in de vitrine geleidelijker 

af. Omdat bij het model de interne reflectie door vloeren, wanden en plafond niet wordt meegenomen, zakt de 

luchttemperatuur naar een lager niveau . Bij het opwarmen van de luchttemperatuur heeft de indirecte instraling niet zo'n 

groot aandeel in het geheel zodat de gesimuleerde luchttemperatuur de gesimuleerde luchttemperatuur goed volgt. Pas 

bij het weghalen van de directe zoninstraling, is het eITect van de indirecte zoninstraling goed waarneembaar in de 

resultaten. 

Relatieve luchtvochtigheid 

Bij de relatieve luchtvochtigheid is eenzelfde effect te zien als bij de luchttemperatuur . Na het weghalen en terugzetten 

van het schot volgt, door invloed van de luchttemperatuur , de relatieve luchtvochtigheid eenzelfde patroon (Figuur 

04.03). Toch is het verschil in gesimuleerde en gemeten luchttemperatuur goed zichtbaar, met een verschil van 

maximaal 4,8%. Dit heeft alles te maken met het feit dat de gesimuleerde luchttemperatuur lager is dan de gemeten 

luchttemperatuur (zoals beschreven onder 'Luchttemperatuur') . Maar ondanks het verschil vertoont de gesimuleerde 

relatieve luchtvochtigheid eenzelfde patroon als de gemeten relatieve luchtvochtigheid. 

Uiteindelijk wordt het schot teruggezet waardoor de directe zoninstraling geen invloed meer heeft op de vitrine. In 

figuur 04.03 kan gezien worden dat na ongeveer veertig minuten de gesimuleel-de relatieve luchtvochtigheid de gemeten 

relatieve luchtvochtigheid nadert. Vanaf hier komt van beide de relatieve luchtvochtigheid goed overeen. 

Absolute luchtvochtigheid 

Het verschil in de gemeten en de gesimuleerde absolute luchtvochtigheid is het gevolg van de afwijkende relatieve 

luchtvochtigheid. De gesimuleerde waarden reageren bij de toename van luchttemperatuur in de klimaatkamer minder 

snel dan de gemeten waarden. Dit is goed te zien in figuur 04.03 waar de amplitude van de gesimuleerde absolute 

luchtvochtigheid een stuk kleiner is dan die van de gemeten absolute luchtvochtigheid. 

Er ontstaan twee pieken in plaats van drie zoals bij de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Dit komt 

omdat bij het model is uitgegaan dat ieder gesimuleerd uur overeen komt met 15 minuten in de gemeten situatie. 

Wanneer naast de gesimuleerde- de gemeten waarden uitgezet worden, valt de eerste piek weg. 

Conclusie 

De resultaten zijn verkregen met een ZTA-waarde van 0,28 . Deze waarde komt goed overeen met de berekende waarde 

van 0,21. Het verschil is te verklaren; met het berekenen is alleen rekening gehouden met de directe instraling. 

Gevolgen van reflectie en absorptie van het glas zijn niet meegenomen. Hierdoor zal de ZTA van het gebruikte glas hoger 

liggen dan de berekende waarde. De gesimuleerde relatieve luchtvochtigheid en de luchttemperatuur komen goed 

overeen. Hier wordt uitgegaan van een dynamische situatie, waar factoren (zoals indirecte zoninstraling) invloed hebben 

op de resultaten. Maar de verschillen die optreden tussen gesimuleerde en gemeten waarden zijn hierdoor te verklaren. 

Wanneer deze factoren geen tot minimale invloed meer hebben dan komen de gesimuleerde waarden van de relatieve 

luchtvochtigheid goed overeen met de gemeten waarden. Zoals eerder aangegeven is de relatieve luchtvochtigheid 

leidend en de luchttemperatuur volgend. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het hier gaat om een valide model. 
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05 Aanpassingen aan het model 

DS . ! Overig 

Deze paragraaf behandeld meetresultaten die in eerste instantie uitgevoerd zijn maar niet specifiek behandeld worden in 

dit onderzoek. Hier moet gedacht worden aan meetresultaten met betrekking tot de onderbak en het gebruik van 

meetapparatuur in de vitrine. 

Onderbak 
Naast de bovenbak is in het model ook de onderbak gesimuleerd. De onderbak is in eerste instantie buiten beschouwing 

gelaten omdat er geen metingen in de onderbak zijn uitgevoerd . Hierdoor is de onderbak niet gevalideerd. De bovenbak 

is wel gevalideerd en omdat de onderbak in feite eenzelfde principe beschrijft wordt de onderbak hier behandeld. Het 

grootste verschil zit hem in de materialisatie. En het feit dat het bovenste vlak (bodemplaat) grenst aan een andere zone 

in tegenstelling tot de bovenbak waar het onderste vlak aan een andere zone grenst. 

In figuur 05.01 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de luchttemperatuur , de relatieve luchtvochtigheid en 

de absolute luchtvochtigheid. Hieronder worden de resultaten afzonderlijk doorgenomen. 

LuchttemperatuuT 

De gesimuleerde luchttemperatuur in de onderbak begint net als de bovenbak op de ingestelde 22°C. Na het verlagen van 

de luchttemperatuur in de klimaatkast valt op dat de luchttemperatuur in de onderbak niet zo snel reageert als de 

bovenbak. In eerste instantie is deze vertraging te danken aan de materialisatie. Voor de onderbak is PVC gebruikt met 

een dikte van 12 mm i.p .v. de 10 mm van het glas. Deze dikte in combinatie met de warmtegeleidingcoëfficiënt van 0,2 
(i.t .t. de 0,8 van glas, zie tabel 04.01) leidt tot een minder snelle alkoeling in de onderbak. 

Bij de onderbak is ook sprake van een minder groot volume, hierdoor is de lengte van de naden, t.p.v . de tussenplaat, 

minder als bij de bovenbak. Hierdoor treedt minder infiltratie op waardoor het binnenklimaat langzamer reageert. 

Wanneer verwarmt wordt dan lijkt het of de onderbak meteen reageert. Omdat er gewerkt is met uurwaarden zijn de 

waarden tussen de uren niet zichtbaar . Hierdoor zal gezien de resultaten de onderbak toch nog wat verder dalen en pas 

later reageren op de verhoging van de luchttemperatuur in de klimaatkamer . Bij het verwarmen vertoont de onderbak 

eenzelfde vertraagd effect als bij het afkoelen. 

Net als bij de bovenbak blijft de luchttemperatuur van de onderbak stijgen waarna deze geleidelijk de ingestelde waarde 

aanneemt. 

Relatieve lucht,'OChti[Jheid 

Vanuit de ingestelde 50% stijgt de relatieve luchtvochtigheid met een overeenkomend vertraagd effect gelijk aan de 

luchttemperatuur in de vitrine. Zowel het stijgen, het omkeerpunt, het dalen van de relatieve vochtigheid komt overeen 

met wat bij 'Luchttemperatuur' geschreven is. Hier wordt dan ook naar verwezen. Het enige verschil is te zien bij het 

naderen van de ingestelde waarde. Zowel de boven- als onderbak zakken onder de ingestelde 50% waarna het nog 

ongeveer 60 uur duurt voordat de ingestelde waarde bereikt wordt. 

Absolute luchtvochti[Jheid 

Bij de absolute luchtvochtigheid in de onderbak is eenzelfde vertraging te zien als eerder vermeld bij de luchttemperatuur 

en de relatieve luchtvochtigheid . Wat direct opvalt, is de amplitude verandering ten opzichte van de bovenbak. Deze 

amplitude gaat van een ~5,5 naar een ~3,5 . Dit komt overeen met een veel geleidelijker verloop in tegenstelling tot de 

bovenbak. In figuur 05.01 kan gezien worden dat dit geleidelijke verloop ook daadwerkelijk aanwezig is. 

Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat door invloed van verschil in materialen (dikte en materiaaleigenschappen) de onderbak 

een vertraagd effect vertoond ten opzichte van de bovenbak. Dit heeft als gevolg dat het klimaat in de onderbak een stuk 

geleidelijker verloopt en volgend is ten opzichte van de bovenbak. Ondanks er geen metingen verricht zijn in de 

onderbak kan er een aanname gedaan worden dat deze waarden realistisch zijn voor het thermische en hygrische gedrag 

in de onderbak. 
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Meetapparatuur 
Bij een meetvitrine is het belangrijk om van te voren te weten wat voor soort meetappparatuur de vitrine in gaat. Nog 

voor de ontwikkeling van de vitrine is er gekeken naar het effect van twee precisieweegschalen in de vitrine. Het project 

bevond zich toen in een zodanig vroeg stadium, dat er nog geen vitrine en model ontwikkeld waren . Er is toen gebruik 

gemaakt van een gevalideerd model uit een onderzoek van Marco Martens in museum Meermanno (Martens, 2006). 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze weegschalen moeten deze in de vitrine geplaatst worden . Dit neemt met zich 

mee dat er een interne warmtelast ontstaat. Een weegschaal met display zorgt voor een verbruik van 12W. Een 

weegschaal zonder display (deze wordt uitgelezen via de pc) heeft een verbruik van 8vV. Er is nagegaan of de 

aanwezigheid van de weegschalen een effect hebben op het klimaat in de vilrine. 

Er is gebruik gemaakt van een basismodel waar een vitrine zich in de bibliotheek bevindt. Op deze basi svariant zijn drie 

warmtelasten ingevoerd: een weegschaal zonder display, een weegschaal met displayen twee weegschalen met display. 

De r esultaten van de toevoeging van deze interne warmtelasten zijn in tabel 05 .0 1 weergegeven. 

Tabel DS.Ol: resultaten interne warmtelast 

Variant Omliggende ruimte Vitrine 

Warmte/ast iH LlRV LlAV LlT LlRV LlA I' 
[I1IJ ['Cl [%] [8 1 I1/J ['Cl [%J [8 1 I1/J 

Referentie ° 2 7 0,70 1,9 0,10 0,65 

Weegschaal zonder display 8 2 7 0,70 2,2 0,10 0,75 

Weegschaal met diSJllay 12 2 7 0,7.5 2,3 0,15 0,80 

Twee weegschalen met display 24 2 7 0,80 2,9 0,19 1,00 

Deze resultaten hebben betrekking op de luchttemperatuur [T], relatieve luchtvochtigheid [R11 en de absolute 

luchtvochtigheid [A 'T Alle waarden zijn uitgedrukt in gemiddelde delta's [LI). Deze geven het gemiddelde verschil weer 

tussen de minimale en maximale meetwaarden. 

Uit tabel 05 .01 blijkt dat het binnenklimaat van de omliggende ruimte een constante temperatuur heeft. De relatieve 

vochtigheid fluctueert met een gemiddelde uitwijking van 7%. Wanneer gekeken wordt naar de LlT in de vitrine dan 

heeft deze eenzelfde LI T als de omliggende ruimte, terwijl de LlR V vele malen kleiner is. Dit houdt in dat in de vitrine een 

zeer constant klimaat heerst. 

Bij de variant met een weegschaal zonder display leidt deze interne warmtelast tot een grotere LI T in de vitrine. Dit houdt 

in dat het verloop van de temperatuur grilliger wordt. Wanneer naar de relatieve vochtigheid gekeken wordt dan valt op 

dat de LlRV gelijk gebleven is. Toch is de invloed van deze weegschaal, hygrisch gezien , niet helemaal te verwaarlozen . 

Wanneer gekeken wordt naar de LlAV dan is deze gestegen ten opzichte van de basisvariant. Dit alles heeft te maken met 

het feit dat warmere lucht meer vocht kan bevatten. De stijging is weliswaar minimaal maar op langere termijn kan dit 

gevolgen hebben (bijv. chemische schade) op eventueel aanwezige objecten in de vitrine. 

Door het toevoegen van een extra interne warmtelast nemen de delta's alleen maar toe. Uiteindelijk wordt het klimaat 

rondom de vitrine beïnvloed met toevoeging van slechts één weegschaal met display. Dit is te zien in de stijging van de 

LlA V van de omliggende ruimte. 

Wanneer meetapparatuur in de vitrine geplaatst wordt, is het noodzakelijk met bovengenoemde rekening te houden. Een 

optie zou zijn om de meetapparatuur in de onderbak te plaatsen . Desalniettemin zullen dan toch maatregelen genomen 

moeten worden om het efTect van de apparatuur (zoals in tabel 05 .01) tegen te gaan. Denk bij deze maatregelen aan het 

isoleren van de onderbakl bodemplaat of het toevoegen van extra buffermateriaal om zo het verschil in LlR V op te 

vangen . 
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