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1. Bespreek de stationaire vochtbalans en de rol van de ventilatieverliezen hierin. Heeft een 
verhoging van de ventilatie automatisch een verlaging van de relatieve vochtigheid als 
gevolg? Wat gebeurt er bij oppervlaktecondensatie?  

 
De stationaire massabalans in een gebouw is: 

�� � ��,�� � ��,	�
 � �� � ��    ����  �� ��� � 
�� � �� ������������� ����������  
��,�� � �� ���� �� �!"��!� �� �������� ���������� 

��,	�
 � �� ���� �� �!"��!� ���������� ���������� 

�� � �� ���� �!����!� ���������� ����������  
�� � �� ���� �� �� ���!� ���������� ���������� 

We verwaarlozen de diffusie en de condensatie in de stationaire toestand. De balans wordt dan: 

�� � ��,	�
 # ��,�� 

Het rechter lid is de netto afgevoerde dampstroom. Deze kunnen we schrijven als: 

��$

% � �& '�'&        ���� � 
Met �&het luchtmassadebiet, door gebruik te maken van de ideale gaswet werken we de formule 
verder uit: 

(&
) � '&*&+ �  (� � � � '�*�+  
, ��$

% � �& � *�+⁄(&
) *&+⁄ � �& *&*�(&
) � � �&.&� 

/ ��$

% � �&.&0�� # �$1 

.& � �� ����!�!��� ���������!��!� ��  "���� � *&*�(&
)  � ���� · (�� 
�� � �� 3!  �  �������� 4(�5 
�� � �� 3�!��  �������� 4(�5 
We werken deze formule van de netto afgevoerde dampstroom verder uit, n is het ventilatievoud 
in seconden. 

��$

% �  6'&3600 .&0�� # �$1    ���� � 
/ ��$

% �  6'&3600 *&*�(&
) 0�� # �$1   
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En met de ideale gaswet  �6 � �*+ / � � '*+  wordt dit:  

  / ��$

% �  6 �&*&+�3600 *&*�(&
) 0�� # �$1 

  / ��$

% � 13600  6*�+� 0�� # �$1    ���� �      
  , �; �  6*�+� 0�� # �$1    ���� �      

We werken dit verder uit naar de binnen dampdruk: 

�� � �$ � *�+� 6 �; 

De dampdruk binnen is dus altijd groter als de buitendampdruk. Het is binnen altijd vochtiger als 
buiten. De binendampdruk kan beperkt worden door te ventileren (n groot). Helaas is het verband 
tussen n en de binnendampdruk hyperbolisch. Intensief ventileren heeft dus geen evenredige 
afname van de dampdruk tot gevolg. De relatieve vochtigheid hangt ook van de temperatuur af dus 
als men intensief ventileerd en de verwarming niet in staat is om de temperatuur op peil te houden 
kan intensief ventileren juist de relatieve vochtigheid vergroten.  

 

Bij oppervlakte condensatie zorgt de condensatie voor droging van de lucht. De vergelijking wordt 
dan: 

�; �  6*�+� 0�� # �$1 � < =>?@�� # �A&
0B>1C
>

 

? � �� D�������������� ����ë��!�!ë � F ��G 
=> � ��� ������"�� ��  �� �� ���!��"�� H 
Stel  één condensatie vlak (afleiding formule 97): 
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�; �  6*�+� 0�� # �$1 � =?�0�� # �A&
0BA�11 

/ I  6*�+� � =?�J �� � �; �  6*�+� �$ � =?��A&
0BA�1 

/ �� � �; �  6*�+� �$ � =?��A&
0BA�1
 6*�+� � =?�

 

/ �� �
 6*�+� K�$ � *�+� 6 �;L � =?��A&
0BA�1

 6*�+� � =?�
 

/ �� �
 6*�+� ��M � =?��A&
0BA�1

 6*�+� � =?�
 

/ �� �
 6*�+� ��M � =?���M � =?��A&
0BA�1 # =?���M 6*�+� � =?�

 

/ �� � ��M K  6*�+� � =?�L
 6*�+� � =?�

� =?��A&
0BA�1 # =?���M 6*�+� � =?�
 

/ �� � ��M � �A&
0BA�1 # ��M
1 �  6=?�*�+�

 

/ ��
� ��M # ��M # �A&
0BA�1

1 �  63600=?�*�+�
     FD� � ?� !� !  ��  en n is per uur ������ ��"�  ���� 3600G 

De dampdruk binnen wordt dus verminderd door condensatie als ��M # �A&
0BA�1 U 0 met BA�de 
oppervlakte temperatuur van het koude condensatievlak. Wil er condensatie opdreden moet de 
gesatureerde dampdruk aan het oppervlak kleiner zijn dan de dampdruk binnen. Dus is ��M #�A&
0BA�1 U 0 anders is er geen condensatie en valt de 2de term weg. 
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2. Hoe kan men de zonnewinsten en de vrije warmte in rekening brengen bij het bepalen van 
de energievraag (benuttingfactor) Wat is de invloed hiervan op de stationaire 
warmtebalans? Welke parameters spelen hierbij een rol (d.i. de tijdsconstante en de 
winst/verlies verhouding)?  
 

De stationaire warmtebalans de gelijkheid van winsten en verliezen, de opslagterm is in stationaire 
toestand nul: 

ΦA � Φ� � ΦW � Φ
 � Φ� � �X��  

ΦA � �� D�����D! ���  ���� 3�Y�  ! � 0��"��1 

Φ� � �� ! ��� � D�����D! ��  
ΦW � �� � ���!������ 0����! �1, ��  ��� ���"! � Y!H  

Φ
 � �� ��� ��!��!����"!�Y�  

Φ� � �� �� �!"��!����"!�Y�  

Omwille van de niet stationaire effecten van de warmtewinsten moet in de stationaire toestand een 
correctie ingevoerd worden. De warmtewinsten worden namelijk niet altijd benut om de 
energievraag te vermideren. Daarom voert met de benuttingsfactor Z[  in met een waarde tussen 0 
en 1. De stationaire warmtebalans wordt dan: 

ΦW � Φ
 � Φ� # Z[0ΦA � Φ�1 

ΦW � \0B� # B$1 # Z[0ΦA � Φ�1 

\ � �� D��������"!�� ��ë��!�!ë � ��  ��  ��3��D 

De waarde van de benuttingsfactor hangt af vantwee fysische grootheden: 

• De winst –verlies verhouding γ, dit is de verhouding tussen de warmtewinsten en 
de warmteverliezen: 

γ � ΦA � Φ�
Φ
 � Φ� 

 
Wanneer deze verhouding kleiner is dan 1 zijn de winsten kleiner dan de verliezen. 
De kans dat de winsten dan benut worden is groter dan wanneer de winst-verlies 
verhouding groter of gelijk aan 1 is. Als ze groter dan 1 is zorgen de 
warmtewinsten voor een toename boven de comforttemperatuur.  
 

• De tijdsconstante τ van het gebouw. Dit is een maat voor de tijd die nodig is 
voordat de temperatuur in het gebouw zich aan een bepaalde verandering in 
warmtewinsten of buitentemperatuur heeft aangepast. Deze tijdsconstante hangt af 
van de warmtecapaciteit van het gebouw, de compactheid, de gemiddelde U-
waarde en het ventilatievoud van het gebouw. De tijdsconstante draagt bij tot 
demping van het gedeelte van de warmtewinsten dat door warmtestraling (zon, 
personen, verlichting). De stralingswarmte wordt als warmte opgeslagen op de 
constructie waarna deze warmte met een tijdsverschhuiving en demping weer 
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afgegeven wordt. Door demping kan de warmtewinst toch bijdragen tot een 
reductie van de warmte vraag. 
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3. Wat gebeurt er met het vochtgehalte van poreuze materialen:  
- als het in contact staat met vochtige lucht  
- als het in contact staat met een wateroppervlak  
Hoe verloopt de droging? Wat is het voordeel van een spouwmuur? 
 

Ter herinnering de ideale gaswet voor waterdamp: 

��6 � ��*�+ 

Het vochtgehalte w  wordt gegeven door: 

D � ��6)&
$]�&&^ � ��6;%]�$�0^	�W
1_M
� ����_M��*�+ � �_M*�+          ����`� 

_M � �� �������! � ��  ��� ��"��� ���!ë  ��� ��� �����!��" ��"��� � 6;%]�$�0^	�W
16)&
$]�&&^  

De � is de dampspanning van de lucht, *� is de gasconstante voor waterdamp en T de temperatuur 
in Kelvin.  

In contact met vochtige lucht 
Als het materiaal in contact staat met vochtige lucht zorgen twee processen voor toename van het 
vochtgehalte in het materiaal: 

• Moleculaire absorptie: door adhesie tussen de watermoleculen en de poriënwanden 
hechten de waterdampmoleculen zicht als een dun laagje water op het poriënoppervlak. 
Dit proces overheerst bij lage luchtvochtigheid en hangt sterk af van de poriënverdeling 
van het materiaal. Een materiaal met kleinere poriën bij een zelfde porositeit zal een 
grotere poriënoppervlakte hebben en dus meer vocht opnemen. 
 

 
 

• Cappilaire condensatie: dit is het condenseren van vochtige lucht boven een hol 
wateroppervlak (holle meniscus). Door moleculaire absorptie maken in de kleine poriën 
de waterlaagjes gedeeltelijk contact zodat er een holle meniscus ontstaat. Door de grotere 
resulterende kracht op de watermoleculen boven de holle meniscus is de 
verzadigingsdampdruk hier veel lager dan boven vlak wateroppervlak. Hoe kleiner de 
porie hoe kleiner de kromtestraal van het wateroppervlak en hoe kleiner de 
verzadigingsdampdruk boven de miniscus. Er volgt dus dat er condensatie optreed tot de 
dampdruk gelijk is aan de verzadigingsdampdruk boven de miniscusses. Hoe hoger de 
relatieve vochtigheid hoe wijder de poriën zijn die gevult kunnen worden met cappilair 
condensatievocht. Bij 100% luchtvochtigheid zullen alle porïen met vocht gevuld worden. 
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In contact met een wateroppervlak 
Als het materiaal in contact staat met een wateroppervlak kan er cappilaire wateropname optreden. 
Men kan vaststellen dat: 

• De scheiding tussen het vocht en het droge materiaal(hygroscopisch vochtig) materiaal het 
vochtfront zich door het materiaal verplaats tot de andere zijde bereikt is (behalve bij 
vertikale cappilaire opzuiging).  

• De opgezogen hoeveelheid water is evenredig met de wortel van de tijd: 
 ��%�W
 �&;;�^&�] � =√� 

 
 
Met A de waterabsorptiecoëfficiënt van het materiaal. Deze is kleiner in fijnporeuze 
materialen. Er wordt altijd ook een deel lucht ingesloten bij het opzuigingsproces 
waardoor het cappilair vochtgehalte steeds lager ligt dan het gesatureerde vochtgehalte 
(het vochtgehalte als alle poriën met water gevuld zouden zijn: 
 DWbc%A�%;�A�W d D�&;;�^&�] d DA&
 � 'e_M 

 
De positie van het vochtfront in de tijd kan bepaald worden. We nemen aan dat het vochtgehalte 
aan de natte kant overal gelijk is aan het cappilair vochtgehalte. De afstand tussen het 
contactoppevlakte en het vochtfront is dan een functie van de opgezogen hoeveelheid water en het 
cappilair vochtgehalte: 

f�%�W
g]%�
 � ��%�W
 �&;;�^&�]D� � =D� √� � h√� 

Met B de waterpenetratie-coëfficiënt i� √�⁄ j van het materiaa, A is de waterabsorbtiecoëfficiënt. 

We werken deze formule verder uit door gebruik te maken van de wrijvingsweerstand van 
Poiseuille. 

∆� � 32Z m�n f 

/ 4p cos B� � 32Z f�n �f��  

/ s p� cos B4Z �� � s f�f 

/ p� cos B4Z � � fn
2 � ��� 



 

Hierbij is x de positie van het vochtfront. De indringingsdiepte op een bepaald tijdstip is groter in 
een grofporeuze materialen zoals baksteen (grote 
volgt: de cappilaire opzuiging is neemt toe naarmate de poriëndiameter kleiner wordt. Maar 
stromingsweerstand neemt kwadratisch toe een kleiner worden de stromingsdiameter. Het gevolg 
is dat materialen met fijne poriën toch trager cappilair water opzuigen dan materialen met grote 
poriën. Opstijgend vocht vormt dan wel weer een probleem in fijnporeuze materialen.  

�� � �� ����!"�!�� ��Y�!�! �
p � �� ������"���� ���  ! �
B � �� �� ��������, ������"
� � �� ���!ë �!������ 

In horizontale poriën in contact met water bestaat er geen evenwichtssituatie en zal de porië 
volledig vollopen met water tot de andere zijde bereikt wordt. Dan trekt de waterminiscus zich 
recht. De zuiging stop en de zelfde cappilaire krachten voorkomen d

Droging van een muur kan opgesplitst worden in twee droogfases. 

/ f � tp�4Z √�          cos B u 1  
Hierbij is x de positie van het vochtfront. De indringingsdiepte op een bepaald tijdstip is groter in 
een grofporeuze materialen zoals baksteen (grote poriëndiameter d). De verklaring hiervoor is asl 

e cappilaire opzuiging is neemt toe naarmate de poriëndiameter kleiner wordt. Maar 
stromingsweerstand neemt kwadratisch toe een kleiner worden de stromingsdiameter. Het gevolg 

t fijne poriën toch trager cappilair water opzuigen dan materialen met grote 
poriën. Opstijgend vocht vormt dan wel weer een probleem in fijnporeuze materialen.  

 

�� � 4p cos B� � 'e�� 

��Y�!�! � 4(�5 
���  ! � 4(�5 
������" ��"!H� ��  0° 

/ � � 4p cos B'e��  

In horizontale poriën in contact met water bestaat er geen evenwichtssituatie en zal de porië 
volledig vollopen met water tot de andere zijde bereikt wordt. Dan trekt de waterminiscus zich 
recht. De zuiging stop en de zelfde cappilaire krachten voorkomen dat nadien te porie leegloopt. 

 

Droging van een muur kan opgesplitst worden in twee droogfases.  
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Hierbij is x de positie van het vochtfront. De indringingsdiepte op een bepaald tijdstip is groter in 
poriëndiameter d). De verklaring hiervoor is asl 

e cappilaire opzuiging is neemt toe naarmate de poriëndiameter kleiner wordt. Maar de 
stromingsweerstand neemt kwadratisch toe een kleiner worden de stromingsdiameter. Het gevolg 

t fijne poriën toch trager cappilair water opzuigen dan materialen met grote 
poriën. Opstijgend vocht vormt dan wel weer een probleem in fijnporeuze materialen.   

In horizontale poriën in contact met water bestaat er geen evenwichtssituatie en zal de porië 
volledig vollopen met water tot de andere zijde bereikt wordt. Dan trekt de waterminiscus zich 

at nadien te porie leegloopt.  



 

De eerste droogfase 
De tijdens de eerste droogfase verdampt er vocht aan het oppervlakte. De droging gebeurt door 
convectie en verloopt met een constante dr

• De luchtsnelheid, dit komt tot uiting in de waterdampoverganscoëfficiënt 
• De relatieve vochtigheid van de lucht
• De oppervlaktetemperatuur
• De dikte �)		] van het materiaal
• Het verschil tussen het capillair vochtgehalte 

 
De eerste droogfase eindigt als het critische vochtgehalte
is het minimaal vochtgehalte waarbij capillair watertransport mogelijk is. 
vochtgehalte gelijk aan het cappilair vochtgehalte 
het vochtfront net de andere kant bereikt. 
fase af: 

w!�� �!�� �����:               4��
We stellen een vergelijking op voor de dampstroomdichtheid 
enkel convectie: 

�n � �A&
0B1?
Dit in de vergelijking van de droogtijd steken geeft:

,
/ s
y

M
/

De tijdens de eerste droogfase verdampt er vocht aan het oppervlakte. De droging gebeurt door 
convectie en verloopt met een constante droogsnelheid. Deze snelheid is afhankelijk: 

De luchtsnelheid, dit komt tot uiting in de waterdampoverganscoëfficiënt 
e relatieve vochtigheid van de lucht z 
e oppervlaktetemperatuur → �A&
0BA1 

van het materiaal 
en het capillair vochtgehalte D� en critisch vochtgehalte 

De eerste droogfase eindigt als het critische vochtgehalte D�] is bereikt. Het critisch vochtgehalte 
is het minimaal vochtgehalte waarbij capillair watertransport mogelijk is. In het 

cappilair vochtgehalte D�. Dit is het vochtgehalte op het moment dat 
het vochtfront net de andere kant bereikt. We leiden de formule voor de droogtijd van de eerste 

��|  � �|��|  � 0D� # D�]1�f 

4��/�n5 � ~��/�n
� �� � ����` ��  

We stellen een vergelijking op voor de dampstroomdichtheid �|. We hebben in de eerste fase 

0BA1 # �1? � �A&
0BA1 # z�A&
0BA11? � ?01 # z1�A&


in de vergelijking van de droogtijd steken geeft: 

, ?01 # z1�A&
0BA1��| � 0D� # D�]1�f 

s ?01 # z1�A&
0BA1��|y � s 0D� # D�]1�f�����
M  

/ ?01 # z1�A&
0BA1�| � 0D� # D�]1�)		] 
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De tijdens de eerste droogfase verdampt er vocht aan het oppervlakte. De droging gebeurt door 
hankelijk:  

De luchtsnelheid, dit komt tot uiting in de waterdampoverganscoëfficiënt β 

en critisch vochtgehalte D�] 

is bereikt. Het critisch vochtgehalte 
In het begin is het 

is het vochtgehalte op het moment dat 
We leiden de formule voor de droogtijd van de eerste 

. We hebben in de eerste fase 

A&
0BA1 
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�| � 0D� # D�]1�)		]?01 # z1�A&
0BA1 

De eerste droogfase duurt een aantal dagen, ze is minder lang als de tweede droogfase die een 
tijdsduur heeft in de grootorde van jaren. 

De tweede droogfase 
Tijdens de tweede droogfase trekt het vochtfront zich terug in het materiaal. De droging gebeurt 
nu door diffusie en verloopt met een afnemende snelheid. Deze snelheid is afhankelijk van: 

• Het diffusie-weerstandsgetal μ, 
• de grootte van de poriën d (kwadratisch) 
• De dikte �)		] van het materiaal 
• het verschil tussen het kritisch vochtgehalte D�] en hygroscopisch vochtgehalte DW 

 
We leiden de formule voor de droogtijd van de tweede fase af: 

��n4��/�n5 � 0D�] # DW1�f � �n��n 

We stellen een vergelijking op voor de dampstroomdichtheid �n. We verwaarlozen de convectieve 
dampovergangsweerstandscoëfficiënt omdat deze enkele grootordes kleiner is in vergelijking met 
diffusieweerstand. De x is de variabele dikte van het ‘gedroogde’ deel waardoor diffusie optreed.  

�n � �A&
@BgC # ��f�& � 1? � �A&
@BgC # z�A&
0BA1�f�&
� �A&
@BgC01 # z1�&�f       ~��/�n

� � 
Dit in de vergelijking van de droogtijd steken geeft: 

, �A&
@BgC01 # z1�&�f ��n � 0D�] # DW1�f 

/ s  �A&
@BgC01 # z1�&�0D�] # DW1

�

M ��n � s f�f�����
M  

   
/ �A&
@BgC01 # z1�&�0D�] # DW1 �n � �)		]n

2  

/ �n � ��)		]n 0D�] # DW12�&�A&
@BgC01 # z1 

De droogtijd van de tweede fase is in de grootorde van jaren. Bij twee-zijdige ventilatie, 
bijvoorbeeld in het geval van een spouwmuur wordt de grootste afstand die het vocht via diffusie 
moet afleggen gehalveerd.  

�n ���  ����D ~ �)		]n  

�n  ����D�� �!"��!� ~ I�)		]2 Jn
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Door een spouw te voorzien zal de buitenmuur sneller drogen na een slagregen. De binnenmuur 
komt niet incontact met het capillair vocht en blijft dus droog. Een vochtige muur kan door 
vorstschade ernstig aangetast worden. 

Vorstschade wordt veroorzaakt door het uitzetten van water bij bevriezen (+10%). Bijkoment 
nadeel bij fijnporeuze materialen is dat het vriespunt daalt in kleine poriën door de grotere 
onderdruk. In hoeverre een materiaal gevoelig is voor vorstschade hangt af van de poriënstructuur, 
capillaire eigenschappen, treksterkte, vervormbaarheid. Een maat voor de vorstbestendigheid is de 
vorstbestendugheidsindex GC, hie kleiner GC hoe beter vochtbestendig het materiaal is. Een 
materiaal is beter vochtbestendig als: 

• Er meer porien zijn om de uitzetting op te vangen 
• Snelle droging in de eerste fase 
• Te te drogen hoeveelheid vocht klein is 

 
Vooral zuid en westgevels zijn onderhevig aan slagregens in België. Hoeken en randen hebben 
een hogere blootstelling aan slagregen door lokale turbulentie.   

Een andere vorm van aantasting door vocht is zoutaantasting. Dit kan zich voordoen als 
kalkuitslag. Dit is het uitspoelen van vrije kalk uit de cementgebonden materialen (mortel, beton). 
Ter hoogte van het droogfront reageerde de kalk (CaO) met CO2 (carbonatatie) en wordt er taaie 
kalksteen gevormd. Om dit te kalkuitslag te voorkomen moet met een goeie detaillering van de 
waterafscherming voorzien en de voegen goed vullen.  

Een andere vorm van aantasting door zoutoplossingen zijn uitbloeingen. Ze ontstaan door 
kristalizatie van zouten ter plaatse van het droogfront. Het zout kan afkomstig zijn van de reactie 
van Na en K met sulfaten in de cement of het zout is aanwezig in de baksteen. Rekening mee 
houden bij de materiaalkeuze.   
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4. Welke constructie-eigenschappen bepalen de grootte van de zonnewinsten in een gebouw? 
& vraag zonnetoetredingsfactor 
 

Zontoetredingsfactor: Geef de definitie. Hoe beïnvloeden de stralingseigenschappen van 
een beglazing de zontoetredingsfactor? Bespreek voor een enkele stralingsdoorlatende 
laag (bv enkel glas, zonwerend doek) 
Bijvraag hier: Wat is het verschil tussen het plaatsen van een zonwerend scherm aan 
binnen of buitenkant? Wat is beter? 
 

Zonnetoestreding gebeurt vooral via beglazigen omdat de warmtedoorgangscoëfficiënt λ van glas 
5 a 10 maal groter is dan de geïsoleerde bouwconstructie. Daarom wordt meestal enkel de 
zonnewinsten via beglazingen beschouwd. In de wintersituatie is dit correct omdat de 
zonnewinsten via ondoorlatende constructies dan bij benadering gelijk is aan het warmteverlies 
door langgolvige straling naar de hemelkoepel. In de zomer is deze vereenvoudig enkel 
aanvaardbaar als de niet doorlatende constructiedelen goed zijn geïsoleerd (U<0,6 W/m2K). Dan 
hebben de indirecte zonnewinsten een verwaarloosbare invloed op de warmtebalans van een 
gebouw.  

De zonnewinsten via beglazingen zijn functie van het glasoppervlak, de stralingeigenschappen van 
het glas, de beschaduwing en de Irradiantie op het glas.  

ΦA � < =� · �AW,� · �� · �A,��
 

=� � ��� �"��������"��   4�n5 
�AW,� � �� �������!������� ���� �� 3�������D! � 

�� � �� Y� �������! �������� 

�A,� � �� �����!� �!� ��  �� Y�  �� ��� �"��������"�� � ��n� 
De irradiantie 
De ontvangen irradiantie I hangt constructief af van de helling en oriëntatie (Zuid,Oost,..) van het 
glasoppervlak. Horizontale vlakken ontvangen in de zomer de grootste Irradiantie. De zuidelijk 
georiënteerde gevels ontvangen de meeste zonnewarmte. In de winter is de ontvangen de zuidelijk 
georiënteerde delen tot 3x meer zonnewarmte in vergelijking met de Oost en West gevel. Het is 
daarom verstandig om ramen op het zuiden te oriënteren. In de winter zijn de zonnewinsten 
maximaal en tijdens de zomer eerder beperkt (door de hoge stand van de zon). Ramen op het 
Westen en dakkoepels houden het meeste risico op oververhitting in.  

De zontoetredingsfactor 
De zontoetredingsfactor geeft de verhouding weer tussen de naar het gebouw getransporteerde 
warmte en de Irradiantie van de zon. Men noemt dit ook de g-waarde of de ZTA-waarde 
(zonnetoetreding absoluut).  
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� � �A�A � �A� � �A��A � �A � ��0BA� # B�1�A  

De toegevoegde warmte �A bestaat uit een directe term �A� en een indirecte term �A�. De directe 
term staat voor de rechtstreeks doorgelaten straling en is enkel afhankelijk van de 
transmissiefactor �A van de beglazing. De indirecte term staat voor de warmte die door de 
beglazing geabsorbeerd wordt en door convectie en langgolvige straling naar de binnenruimte 
getransporteerd wordt.   

Voor enkel glas werken we deze formule verder uit. We stellen de temperatuur Bc over het glas 

constant over de dikte. De stationaire warmtebalans wordt dan: 

 

�A�A � ��@B� # BcC � �$@B$ # BcC � 0 

�A � �� �3�����!�������  
�� � �� ������ ����ë��!�!ë �  ��� �� 3!  � �����! � 

�$ � �� ������ ����ë��!�!ë �  ��� �� 3�!�� �����! � 

Hieruit volgt de glastemperatuur: 

Bc � �A�A � ��B� � �$B$�� � �$  

Nu bepalen we de indirecte zonnewinst: 

�A� � ��@Bc # B�C 

/ �A� � �� I�A�A � ��B� � �$B$�� � �$ # B�J 
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/ �A� � �� I�A�A � ��B� � �$B$�� � �$ # B�J 

/ �A� � �� I�A�A � ��B� � �$B$ # ��B� # �$B��� � �$ J 

/ �A� � �A�A1 � �$��
� ���$�� � �$ 0B$ # B�1 

/ �A� � �A�A1 � �$��
� 0B$ # B�11�� � 1�$

 

De 2de term staat voor de transmissie verliezen doorheen het glas. In de warmtebalans zijn deze al 
in rekening gebracht in de transmissieverliezen Φ
. We brengen dus enkel de eerste term in 
rekening bij de zonnewinsten. 

� � �A � �A��A � �A � �A1 � �$��
 

De g-waarde hangt dus enkel af van de stralingseigenschappen van de beglazing en de 
overgangscoëfficiënten van de binnen- en buiten omgeving. Hoe gemakkelijker de geabsorbeerde 
warmte naar de buitenomgeving kan worden afgestaan hoe kleiner de zonnewinsten.  

Een zonnescherm aan de buitenkant verkleint de directe zonnewarmte �A�dus �A wordt kleiner. 
Een zonnescherm aan de binnenkant verkleint ook de directe zonnewarmte maar de teruggekaatste 
straling op het zonnescherm moet terug door het glas waardoor het glas opwarmt. De 
warmtebalans wordt dan: 

�A�A � �A0��%%]c$^&
$�1��%��$e$]��c�A � ��@B� # BcC � �$@B$ # BcC � 0 

De formule is uit mijn duim gezogen, een het deel dat niet gereflecteerd wordt en niet 
geabsorbeerd noem ik ��%%]c$^&
$�. Daarvan wordt een percentage ��%��$e$]��c gereflekteerd 

terug naar het glas waar er dan weer een deel �A wordt geabsorbeerd. Uitwerken naar Bc(analoog 

aan de enkel glas situatie) en in de vergelijking steken geeft: 

� � �A � �A � �A0��%%]c$^&
$�1��%��$e$]��c1 � �$��
 

Een zonnewering langs binnen is slechter dan een zonnewering langs buiten omdat de indirecte 
zonnewinst groter is.  
Een zonnewering langs binnen is beter als geen zonnewering want de term  �A wordt wel kleiner.  

De afscherming 
Dit is de afscherming door luifels, vaste zonnewering, obstakels. Ze wordt in rekening gebracht 
door de beschaduwingsfactor �AW,�. Deze geeft de verhouding van de invallende zonnewarmte met 
zonnewering en de vrije invallende zonnewarmte. 

�AW,� � �A,AW�A  
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De beschaduwingsfactor is geen constante, ze veranderd afhankelijk van de stand van de zon. In 
de zomer is een luifel erg effectief op het zuiden, in de winter is de luifel veel minder effectief 
(wat we juis willen hebben) vanwege de lagere zonnestand. Hoe meer de beschaduwingsfactor in 
de winter en zomer verschilt hoe beter.  
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5. De warmteoverdracht door lange golfstraling van een constructieoppervlak naar de 
omgeving is in werkelijkheid zeer complex. Verschillende oppervlakken op verschillende 
temperaturen wisselen elektromagnetische straling uit met de constructie. Welke 
vereenvoudigingen moeten we doorvoeren om deze complexe werkelijkheid te vatten in 
een enkele warmteovergangscoëfficiënt voor straling? 
Bijvraag hier: waarom staat daar een r in de algemene vergelijking? 
 

De emittantie van een grijze straler is: 

� � ��� � �p+� 

� � �� ��!��!�������  
De emissiefactor is de verhouding tussen de werkelijkuitgestraalde energie en de zwarte straler 
energie. Men kan bewijzen dat de emissiefactor onder bepaalde voorwaarden gelijk is aan de 
absorptiefactor a. 

De totale warmtestroom uitgaande van een grijze straler is de som van de warmte uitgestraald door 
het grijze oppervlak en de gereflecteerde invallende warmte van andere grijze stralers. Hierdoor is 
de schijnbare emittantie M’ groter dan M. 

�� � � � �� � ��� � �� 
� � �� ���"���!������� � 1 # � � 1 # � 

De netto-warmteoverdracht �] tussen een grijze straler en zijn omgeving volgt uit het verschil van 
schijnbare emittantie en de totale irradiantie: 

�] � �� # � 

/ �] � ��� � �� # � 

/ �] � ��� # 01 # �1� 

/ �] � �0�� # �1 

/ �] � �� 0��� # ��1 

/ �] � �� 0��01 # �1 # ��1 

/ �] � �� @�� # 0��� � ��1C 

/ �] � �� 0�� # ��1 

De netto-warmteoverdracht tussen twee grijze oppervlakken is: 

�],|n � �|n0�|� # �n� 1 

De moeilijkheid zit hem in het feit dat de schijnbare emittanties niet rechtstreeks afhankelijk zijn 
van de materiaalparameters T en e. Voor omgevingen met meerdere grijze stralers geeft dit een 
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steldel met evenveel vergelijkingen als oppervlakken. Dit is niet met de hand oplosbaar dus we 
vereenvoudigen de situatie door de omgeving van een bepaald oppervlak te beschouwen als één 
enkele isotherme grijze straler. Dan geldt er voor dit twee-stralesysteem waarbij alle warmte 
uitgestraald door het vlak 1 opgevangen wordt door vlak 2  0�|n � 11: 

�],|n � �] 

Vlak 1 ⟶ omgeving: 

�],|n � �|�| 0��| # �|� 1 

/ Φ],|n �|�|=| � 0��| # �|� 1           011 

Vlak 1 ⟶ Vlak 2: 

�],|n � �|� # �n�  
/ Φ],|n 1=| � �|� # �n�            021 

Omgeving ⟶ Vlak 2: 

�],|n � �n�n 0�n� # ��n1 

/ Φ],|n �n�n=n � 0�n� # ��n1           031 

Sommeren van de vergelijkinge (1), (2) en (3) geeft: 

Φ],|n I �|�|=| � 1=| � �n�n=nJ � 0��| # �|� 1 � �|� # �n� � 0�n� # ��n1 

/ Φ],|n � ��| # ��n�|�|=| � 1=| � �n�n=n
 

/ �],|n � Φ],|n=| � p0+|� # +n�1�|�| � 1 � �n=|�n=n
 

De warmtestroomdichtheid �],|ntussen twee grijze stralers in een twee-straler systeem hangt dus 
enkel af van de temperaturen, stralingeigenschappen en afmetingen van de twee vlakken.  

In het geval dat een opparvla omgeven is door een zwarte straler r2=0 of door een oppervlak met 
veel grotere afmetingen A1/A2→0 dan wordt de wamtestroomdichtheid: 

�],|n � p0+|� # +n�1�|�| � 1 � p0+|� # +n�11 # �|�| � 1 � �|p0+|� # +n�1 
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Deze vergelijking wordt gebruikt om de warmteoverdracht te beschrijven tussen de 
bouwconstructies en hun binnen of buiten omgeving. We stellen de binnen of buitentomgeving 

voor als een imaginaire  zwarte straler met temperatuur Tr. De temperatuur is zo bepaald dat de 
warmtestroom van/naar het constructieoppervlak met temperatuur Ts evengroot is als de 
werkelijk uitgestraalde temperatuur. 

Om uiteindelijk een enkele warmteovergangscoëfficiënt voor straling te bekomen gaan we het 
rechterlid ‘lineariseren’ (val niet dood van het lachen): 

�] � �Ap0+A� # +]�1 � �Ap0+An � +]n10+A � +]10+A # +]1 

� �] � �A����0BA # B]1 

�� � ��  �� ��� �� ��  �� YD���� ����"�� � p · 10� � 5,67 

�� � �� ������������������!������� � 1 3!H 20� 

De praktische formule wordt dan: 

�] � �]0BA # B]1 

�] � D����������� ����ë��!�!ë � ���� ����"! � � ��n�� � 5,67�A�� 

In de binnenomgeving is het warmtestransport door straling van de zelfde grootorde als convectie. 
Aan de buitenoppervlakken is het warmtestransport door straling ongeveereen factor 5 kleiner dan 
convectie. 
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6. Inwendige condensatie? Methode van Glaser 
- Wat zijn de verschillen tussen inwendige condensatie door dampdiffusie  
  en door luchtlekkage? 
- Heeft de isolatiekwaliteit van een wand of dak  
  invloed op de optredende condensatiehoeveelheden? 
 

Dampdiffusie 
Dit is analoog aan warmtediffusie, de dampstroomdichtheid kan berekend worden aan de hand van 
het dampdrukverschil over de laag(en) en de diffusieweersteanden: 

�� � �$ # ��∑  � � �$ # ��
∑ ���&

 

De dampdruk in een samengestelde wand verloopt stuksgewijs lineair, als we de dampdruk in 
functie van Z plotten krijgen we een rechte met helling �� dit is een handige methode om grafisch 
het dampdrukverloop te bepalen.  

�> � �$ # �� <  � �>
�¡|

�$ # 0�$ # ��1 ∑  �>�¡| 
%
  

 

In het geval van niet-isotherm damptransport is er ook een temperatuursgradiënt over de 
constructie. Een temperatuursverloop over de constructie kan eenvoudig opgesteld worden. Het is 
mogelijk dat ter plaatse van een laagovergang verzadigingsdampdruk kleiner is dan de 
theoretische dampdruk berekend volgend het hierboven bepaalde dampdrukverloop. De damdruk 
kan in werkelijkheidmaximaal gelijk zijn aan de verzadigingsdampdruk dus er zal condensatie 
optreden. Grafisch kan men het de verzadigingsdampdruk in functie van Z plotten en via een 
raaklijnenconstructie de plaats van de condensatie bepalen.  
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Uit het behoud van massa kunnen we het condensatiedebiet bepalen: 

�� � ��,�� # ��,	�
 � �� # �A&
0B�1∑  ��>¡� # �A&
0B�1 # �$∑  ��>¡$  

Hierbij is �A&
0B�1 de verzadigingsdampdruk die hoort bij de temperatuur van het condensatievlak  B�. 

De inwendigecondensatie door dampdiffusie kan op verschillende manieren beperkt worden: 

• Door de bevochtiging te beperken door toepassing van een danpremmende laag 
aan de binnenkant van de warmte isolatie (zeer grote equivalente Z in de plot) 

• Door droging te bevorderen door toepassing van dampdoorlatende materialen aan 
de koude kant van de warmte-isolatie.  

• Door de vochtbelasting in het gebouw te beperken (�� klein) 
 

Men kan de benodigde extra diffusiedikte ∆μd bepalen die aan de warmte kant van de isolatie 
nodig is om de inwendige condensatie tot nul te herleiden. Grafisch is dit zeer eenvoudig voor te 
stellen en analytisch bapelen we ∆μd door middel van gelijkvormige driehoeken: 

 

0∆0��1 � 0��1�1�� # �$ � 0��1��� # �$ 

/ ∆0��1 � �� # �$�� # �$ 0��1� # 0��1� 

 

Inwendig damptransport door convectie 
Inwendigdig damptransport treed op wanneer er sprake is van luchtlekkage, dit treed op door 
bijvoorbeeld: 

• De materialen waaruit de constructie is opgebouwd luchtdoorlatend zijn  
• Er luchtlekken zijn ten gevolge van perforaties door bijvoorbeeld nutsleidingen 

 
Het luchtdebiet doorheen de constructie is: 

�& � '&�&∆�& 
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Wanneer er door luchtstroming waterdamp doorheen een constructie wordt gevoerd is het hiermee 
gepaard gaande waterdampdebiet: 

�� � '&.&�&∆�&� 

w!�� �!�� �����:                 ~�� �n⁄� � � ����`� � 1(�� ~�`/�n
(� · � � 4(�54(�5 

.& � �� ����!�!��� ���������!��!� ��  "���� � *&*�(&
)  � ���� · (�� 
�& � �� "���������� �!� ~�`/�n

(� · � � 
∆�& � ��� "��������������!" �����  �� 3!  �  �  3�!��  �����! � 

� � �� �������� ��  "���� 

Het luchtdebiet hangt af van het drukverschil over de constructie (bv. ten gevolge van wind of 
mechanische extractie). Voor een bepaalde constructie wordt het luchtdebiet gekarateriseerd door 
de luchtpermeantie �&. Deze factor wordt ook vooral door de uitvoering bepaald en kan bijgevolg 
enkel bepaald worden door meting op de volledige constructie.  

In lichte constructies is zelfs bij kleine drukverschillen ∆�& het damptransport door convectie een 
factor 10 maal groter dan dampdiffusie. Voor een constructie waar de dampdiffusie 
verwaarloosbaar is kunnen we dit beschouwen als een 1-dim probleem met constant 
luchtstoomdichtheid: 

¢¢f 0�&.&�1 � 0 

Met als oplossing: 

�f�!"����!�: �0f1 � �� 
! �!"����!�: �0f1 � �$ 

 

De damdruk is dus constant in de constructie en enkel afhankelijk van de stromingsrichting van de 
lucht.  
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Als het buiten kouder is dan binnen kan er door luchtinfiltratie nooit condensatie optreden. In het 
geval van luchtexfiltratie kan er wel condensatie optreden. Het condensatie gebied ten gevolge van 
luchtexfiltratie is het verschil van de convectief aangevoerde en afgevoerde waterdamp ter plaatse 
van het condensatievlak: 

�� � '&.&�&∆�&0�� # �A&
0B�11 

We zien dat deze vergelijking nooit negatief kan worden (droging) omdat �A&
0B�1 nooit groter 
kan zijn dan ��. Het blijkt dus dat er geen balans mogelijk is in het geval van luchtexfiltratie, in 
tegenstelling tot dampdiffusie waar er een evenwicht tussen bevochtiging en droging mogelijk is. 
Om het probleem van inwendige condensatie door convectie op te lossen kunnen de volgende 
maatregelen genomen worden: 

• Luchtdicht bouwen, �& → 0 
• Enkel luchtinfiltratie toelaten door mechanische extraxtie van de binnenlucht 

(luchtdruk lager als buiten)  
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7. Bewijs dat temperatuurverloop door spouw exponentieel is. + invloed van spouwventilatie 
op warmteverliezen 
 

Het warmtetransport doorheen een spouw kan beschreven worden door het volgende model. Een 
constructie met hoogte H vormt de scheiding tussen de binnenomgeving B�en de buitenomgeving B$. De constructie bevat een luchtspouw waardoor eenluchtstroom met massadebiet �A stroomt (1 
lopende meter constructie). Op elke hoogte is de warmteweerstand tussen de binnenomgeving en 
de spouwlucht gelijk aan *� en de warmteweerstand tussen de spouwlucht gelijk en de 
buitenomgeving is gelijk aan *$. We stellen nu de warmtebalans op voor een klein deeltje spouw: 

 

Φ�£A;%	e � Φ$£A;%	e � Φ�%�� 

�Y IB� # B0Y1*� � B$ # B0Y1*$ J � �&�&�B 

Met �& de warmtecapaciteit van lucht.  

/ �Y ¤*$0B� # B0Y11 � *�0B$ # B0Y11*�*$ ¥ � �&�&�B 

/ �Y0#0*$ # *�1B0Y1 � *$B� � *�B$1 � *�*$�&�&�B 

/ �Y I#B0Y1 � *$*$ � *� B� � *�*$ � *� B$J � *�*$�&�&*$ � *� �B 

/ �Y I#B0Y1 � *$*$ � *� B� � *�*$ � *� B$ # *$*$ � *� B$ � *$*$ � *� B$J � *�*$�&�&*$ � *� �B 

/ �Y I#B0Y1 � *$*$ � *� 0B� # B$1 � *� � *$*$ � *� B$J � *�*$�&�&*$ � *� �B 

/ �Y ¦B$ � *$*$ � *� 0B� # B$1 # B0Y1§ � *�*$�&�&*$ � *� �B 

De eerste twee termen van het linker lid is de vergelijking van de luchttemperatuur indien er geen 
inwendige convectie zou optreden. En de term in het rechterlid is een constante die we kortweg 
schrijven als L 
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Bc � B$ � *$*$ � *� 0B� # B$1 

¨ � *�*$�&�&*$ � *�  

, �Y KBc # B0Y1L � ¨�B 

Nu lossen we deze vergelijking op, θ = Bc # B0Y1: 

1̈ s �Y � # s �0Bc # B0Y11Bc # B0Y1  

, 1̈ Y � ��� � # ln KBc # B0Y1L 

/ �f� K#Ÿ � ���L � Bc # B0Y1 

/ B0Y1 � Bc # �f� K#Ÿ � ���L 

Met als randvoorwaarde z=0 → B0Y1 � BMmet BMde instroomtemperatuur: 

B001 � BM � Bc # exp0���1 

/ ��� � ln@Bc # BMC 

De oplossing wordt dan: 

B0Y1 � Bc # �f� K#Ÿ � ln@Bc # BMCL 

/ B0Y1 � Bc # �f� K#ŸL exp@ ln@Bc # BMCC 

/ B0Y1 � Bc # @Bc # BMC�f� K#ŸL 

Dit betekent dat de temperatuur in de spouw exponentieel verloop van de instroomtemperatuur BMtot de temperatuur Bc(als z→∞) die de spouw zou hebben zonder luchtstroom (vertikaal temp 

verloop). De parameter L staat voor de invloedslengte en is een maat voor de aftstand die de lucht 
in de spouw nodig heeft om af te koelen (of opwarmen) tot Bc. De invloedslengte neemt toe als: 

• Het luchtdebiet in de spouw toeneemt 
• De warmteweerstanden tussen de spouw en de omgeving toenemen 

 
Aangezien de temperatuur van de spouw varieerd in de hoogte zal ook de warmtegeleidingsstroom 
aan het binnenoppervlak hierdoor beïnvloed worden en niet constant zijn in de hoogte. De 
warmtestroomdichtheid of warmteflux over de gehele binnenwand wordt dan met H de hoogte van 
de spouwmuur. 
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Wanneer de instroomtemperatuur BM groter is dan de spouwlucht Bczal de warmteflux door de 

constructie afnemen want B0Y1 heeft in dat geval hogere waarden. Ook wanneer de invloedslente 
L vergroot zal B0Y1 grotere waarden aannemen wat ook een daling van de warmteflux tot gevolg 
heeft.   

Het blijkt dus dat actieve (glas)gevels, dit is een gevel met gedwongen spouwluchtstroming 
waarbij de inblaastemperatuur de binnenlucht temperatuur heeft. Het nadeel is de energie die 
nodig is voor de luchtdebieten te realiseren en de verwarming die nodig is om de 
inblaastemperatuur gelijk te krijgen aan de binnelucht. Kwestie van energiebesparing is dit 
systeem dus niet echt interessant maar dit systeem geeft wel een verhoogt thermisch comfort 
omdat de binnenoppervlaktetemperatuur aanzienlijk hoger is vergeleken met een klassieke 
glasgevel. 

 

  

 

 

 

 

 

 


