Eindhoven University of Technology

MASTER
Nederlands cultureel erfgoed : historie met toekomst?
analyse van het binnenklimaat in museum het Mauritshuis te Den Haag en het depot van het
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Baan, A.; van Duijnhoven, T.F.G.
Award date:
2005

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

NEDERLANDS CULTUREEL ERFGOED:
HISTORIE MET TOEKOMST?
analyse van het binnenklimaat in museum het Mauritshuis te Den Haag
en het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

ing. A. Baan & ing. T.F.G. van Duijnhoven
juni 2005

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit:

Bouwkunde
Capaciteitsgroep:

Building Physics and Systems (BPS)
voorheen:
Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO)

Afstudeerbegeleidingscommissie:

dr. ir. H.L. Schellen
prof. dr. ir. M.H. de Wit
drs. V.L.B.M. Meul
ing. M.A.P. van Aarle

NEDERLANDS CULTUREEL ERFGOED:
HISTORIE MET TOEKOMST?
analyse van het binnenklimaat in museum het Mauritshuis te Den Haag
en het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Nederlands cultureel erfgoed: historie met toekomst?

Voorwoord

Voorwoord
Na onze studies aan de H.T.S. in respectievelijk Rotterdam en Den Bosch hebben
we beiden de beslissing genomen om onze studieperiode een vervolg te geven.
Ons enthousiasme voor de bouwfysica heeft er voor gezorgd dat wij elkaar zo’n
vier jaar geleden tegen kwamen op de Technische Universiteit Eindhoven, waar
we aan de verkorte opleiding bouwkunde begonnen aan de faculteitsgroep FAGO.
De daarop volgende jaren waren uiterst leerzaam en aangenaam.
Aan het einde van onze studie kwamen we in aanraking met bouwfysica van
monumenten en musea. Ons beider enthousiasme voor deze specifieke richting
binnen de bouwfysica en de goede samenwerking die we hebben ervaren in
gezamenlijk uitgevoerde projecten en vakken heeft ons doen besluiten ook
gezamenlijk de uitdaging van het afstuderen aan te gaan. Een onderzoek naar het
binnenklimaat in het Mauritshuis en het depot van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam is het onderwerp van het afstuderen geworden.
In het begin van de afstudeerperiode was er nog sprake was van een opsplitsing
van het project, maar gaandeweg bleek die opsplitsing nauwelijks mogelijk. Het
resultaat is dit eindverslag, waarin dankzij een goede, kritische samenwerking en
wederzijds vertrouwen onze beide zienswijzen zijn vastgelegd.
Onze begeleiders hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het uiteindelijke
resultaat. Zij gaven ons de vrijheid om dit onderzoek ons eigen te maken,
ondanks het feit dat het een onderdeel was van een overkoepelend project. Dit
ging echter niet zonder een gezonde dosis kritiek en een juiste sturing om ons na
te laten denken over verschillende aspecten van het onderzoek. We willen in de
eerste plaats dan ook Henk Schellen, Martin de Wit, Veerle Meul en Marcel van
Aarle danken voor de altijd prettige begeleiding.
Binnen de Technische Universiteit willen daarnaast Jos van Schijndel danken
voor zijn ondersteuning bij de simulaties. In het ‘lab’, waar we langzaam maar
zeker onze eigen werkplek hebben gecreëerd, zijn we ook een aantal mensen
onze dank verschuldigd. Met name Wout van Bommel is een grote ondersteuning
geweest bij de voorbereiding op de vele metingen die we uitgevoerd hebben. Hij
heeft ons wegwijs gemaakt in de wereld van de ‘Voltjes’ en de ‘Ampèretjes’.
Marco Martens was altijd bereid om ons te helpen bij het uitvoeren van de
metingen en bij de dataweergave van onze meetresultaten. Erwin Smits, Walter
Timmermans en Edgar Neuhaus hebben ons door het installatietechnische
onderdeel geholpen. Peter Cappon heeft menig kalibratie-uurtje aan ons besteed.
Harry Smulders stond altijd voor ons klaar op ict-gebied.
Inspectie cultuurbezit was meer dan de opdrachtgever van het overkoepelend
project. De vele contacten, documenten en informatie die voor beide musea
benodigd waren, hebben we grotendeels aan hen te danken.
Het onderzoek was zonder de medewerking van beide musea onmogelijk
geweest. Van met name Boy van den Hoorn en Hans Tetteroo van het
Mauritshuis hebben we wel erg veel medewerking gevraagd.
Het ICN is nauw betrokken bij het overkoepelend project. Dankzij de
meetschilderijen die zij aan ons beschikbaar stelden hebben we een zeer
interessante aanvulling op ons onderzoek kunnen uitvoeren. Daarnaast was het
deskundig advies van Ton Jütte en Wolter Kragt zeer welkom.
Dank aan allen.
Eindhoven, juni 2005
Aris Baan & Thijs van Duijnhoven
TU/e technische universiteit eindhoven
Project Klimaatonderzoek Rijksmusea
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Summary

Summary
‘Technische Universiteit Eindhoven’ (TU/e) realizes a ‘Project Climate Research
National museums’ for the ‘National Agency for the Protection of Cultural Heritage’
(ICB). Within this project research has been done into the indoor climate of two
buildings, which accommodate a part of the National Collection of The
Netherlands. The examined buildings are museum ‘Mauritshuis’ in The Hague and
the deposit museum of ‘Netherlands Maritime Museum Amsterdam’ (NSA).
The research into the indoor climate in the buildings is aimed at the temperature
and relative humidity circumstances of the air in which the collection is situated.
Strict control of these two aspects of the indoor climate is very important for the
passive conservation of the collection.
Moreover, the impact of the strict indoor climate for museums on the surface of
the building has been analyzed mainly at museum ‘Mauritshuis’. After all, museum
‘Mauritshuis’ is an important Dutch heritage, which should not be left to decay.
The indoor climate and the responsible parameters have been mapped by means
of permanent monitoring of the conditions of the air, of measurements and of
making an inventory and computer simulation. This has also been compared with
formulated standards.
The Mauritshuis
th

Museum ‘Mauritshuis’ is a 17 -Century building with a high monumental value, in
th
which in the 19 -Century a museum function has been created. It lodges a
collection of masterpieces from the Dutch Golden Age, including paintings by
Vermeer and Rembrandt. In 1986, an installation for climate control has been
introduced to control the conditions of the indoor air.
The results of the permanent monitoring have been compared with the standards,
prescribed by ‘Netherlands Institute for Cultural Heritage’ (ICN). The review shows
that the conditions of the air in several areas do not meet the standards.
The research however has also made clear that the conditions of air in a room are
not the only boundary conditions, which influence the state of the collection in
museum ‘Mauritshuis’. Paintings in the exhibition rooms experience variation in
temperature as a result of direct sunlight and badly insulated facade constructions
against which they are exhibited. Measurements on the surface of a painting show
o
temperatures up to 31 C. Naturally the fluctuations in temperature have also large
consequences for the relative air humidity. Measurement, however, has shown
that microclimate boxes have positive effects on the relative air humidity near the
surface of a painting.
There are high relative air humidities near the surface of the building. Very
regularly there is even condensation against several surfaces. This is an alarming
situation. Until now these conditions have not caused any substantial destructive
decay. However, this is still no guarantee that it will not occur in the future.
By means of modifications in the areas of the technical installation and building
engineering, circumstances can be created which are acceptable for both the
collection and the building.
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The deposit museum of the Dutch Maritime Museum Amsterdam
The deposit is built recently and is suitably devised as a deposit museum as far as
construction and installation are concerned. It accommodates a part of one of the
most important maritime collections of the world.
The results of the permanent monitoring have been compared with the
requirements of design, made by the museum. The comparison shows that the
conditions of the air do not meet the standards in all areas of de deposit building.
Especially the conditions in the workshops, quarantine room and cold deposit
room are alarming.
There are three factors which cause the divergent conditions. As it is the
installation for climate control fails in the field of control management on a number
of issues, the building shows a lack leaking air from a number of rooms into the
buffer zone. Moreover the user fails in using the cold deposit room.
The conditions of the air in a room are, as at museum ‘Mauritshuis’, not the only
boundary conditions which influence the state of the collection. The direction of
the nozzles of air supply in the deposits diverge regularly. As a result of this the
collection is sometimes directly influenced by air supply. Supply air has been
aimed at correcting air conditions in a room and therefore is not suitable for the
collection to be submerged to directly.
Technical modifications to the installation, constructional modifications and
modifications in usage can lead to better circumstances. However, technical
changes of the installation still demand additional research.
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Samenvatting

Samenvatting
De ‘Technische Universiteit Eindhoven’ voert in opdracht van de ‘Inspectie
cultuurbezit’ het ‘Project Klimaatonderzoek Rijksmusea’ uit. Binnen dit project is
onderzoek gedaan naar het binnenklimaat van twee gebouwen die een gedeelte
van de Rijkscollectie van Nederland huisvesten. Museum het Mauritshuis te Den
Haag en het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam zijn de
onderzochte gebouwen.
Het onderzoek naar het binnenklimaat in de gebouwen is gericht op de
omstandigheden met betrekking tot temperatuur en relatieve vochtigheid van de
lucht waarin de collectie zich bevindt. Strikte beheersing van deze twee aspecten
van het binnenklimaat is van groot belang voor de passieve conservering van de
collectie.
Daarnaast, zijn hoofdzakelijk voor het Mauritshuis de gevolgen van het strikte
museale binnenklimaat op de gebouwschil geanalyseerd. Het Mauritshuis is
immers een monument en dus belangrijk Nederlands erfgoed dat niet aan
degradatie onderhevig mag zijn.
Het binnenklimaat en de daarvoor verantwoordelijke parameters zijn door middel
van permanente monitoring van de luchtcondities, meting, inventarisatie en
computersimulatie in kaart gebracht en getoetst aan geldende richtlijnen.
Het Mauritshuis
e

Het Mauritshuis is een 17 -eeuwse woning met een hoge monumentwaarde en
e
heeft vanaf de 19 eeuw een museumfunctie. Het huisvest een collectie met
topstukken uit de Gouden Eeuw, zoals schilderijen van Vermeer en Rembrandt. In
1986 is een luchtbehandelingsinstallatie aangebracht om de condities van de
binnenlucht beheersbaar te maken.
De resultaten van de permanente monitoring zijn getoetst aan de richtlijnen die
het ‘Instituut Collectie Nederland’ (ICN) voorschrijft. De toetsing wijst uit dat de
luchtcondities in de verschillende ruimten niet voldoen aan de richtlijnen.
Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat de condities van de ruimtelucht niet
de enige randvoorwaarden zijn die van invloed zijn op de staat van de collectie in
het Mauritshuis. Schilderijen in de expositieruimten ondergaan namelijk
temperatuurvariatie als gevolg van directe bezonning en slecht geïsoleerde
gevelconstructies waartegen ze tentoongesteld worden. Door middel van meting
o
zijn oppervlaktetemperaturen op een schilderij vastgesteld van 31 C. De
temperatuurfluctuaties hebben vanzelfsprekend ook grote gevolgen voor de
relatieve luchtvochtigheid. Meting heeft echter uitgewezen dat microklimaatdozen
een gunstige uitwerking hebben op de relatieve luchtvochtigheid aan het
oppervlak van een schilderij.
Nabij de gebouwschil heersen hoge relatieve luchtvochtigheden. Met grote
regelmaat treedt er zelfs condensatie op tegen verschillende oppervlakken. Dit is
een zorgelijke situatie. Noemenswaardig destructieve degradatie hebben deze
condities tot op heden niet aangericht. Dit is echter nog geen garantie dat dit in de
toekomst ook zal uitblijven.
Door middel van aanpassingen op installatietechnisch en bouwkundig vlak,
kunnen er omstandigheden gecreëerd worden die voor collectie én gebouw
acceptabel zijn.
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Het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Het depot is recentelijk gebouwd en is bouwkundig en installatietechnisch
doelmatig ontworpen als depot. Het huisvest een deel van één van de
belangrijkste maritieme collecties van de wereld.
De resultaten van de permanente monitoring zijn getoetst aan de ontwerpeisen
die het museum stelt. De toetsing wijst uit dat de luchtcondities niet in alle ruimten
voldoen aan de richtlijnen. Vooral de condities in de ateliers, quarantaineruimte en
koudekluis zijn verontrustend.
Drie factoren zijn de oorzaak van de afwijkende condities. De
luchtbehandelingsinstallatie faalt op regeltechnisch vlak op een aantal punten, het
gebouw toont een gebrek betreffende luchtlekken tussen een aantal ruimten en
de spouwzone en de gebruiker schiet te kort bij het gebruik van de koudekluis.
Evenals bij het Mauritshuis zijn de condities van de ruimtelucht niet de enige
randvoorwaarden die van invloed zijn op de staat van de collectie. De
inblaasrichtingen van de nozzles van de luchtbehandelingsinstallatie wijken
namelijk regelmatig af, waardoor collectie zich soms in inblaascondities bevindt.
Inblaascondities zijn gericht op het corrigeren van de ruimtelucht en zijn dus niet
geschikt voor de collectie.
Aanpassingen op installatietechnisch, bouwkundig en gebruiksvlak kunnen leiden
tot betere omstandigheden. Eventuele installatietechnische aanpassingen vergen
echter nog aanvullend onderzoek.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1 Inleiding
1.1

Leeswijzer

De ‘Technische Universiteit Eindhoven’ voert in opdracht van de ‘Inspectie
cultuurbezit’ het ‘Project Klimaatonderzoek Rijksmusea’ uit. Het
*
afstudeeronderzoek naar het binnenklimaat in het Mauritshuis en het depot van
het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam is daar een onderdeel van.
Dit betekent dat het verslag vanuit verschillende invalshoeken gelezen kan
worden. Het rapport is in beginsel geschreven als afstudeerverslag, een
afspiegeling van de bouwfysische afstudeerrichting. Daarnaast is het een
onderdeel van het overkoepelend project, waarvoor dit rapport als onderlegger
gebruikt wordt. Ten slotte is het voor de desbetreffende musea een uitgebreid
overzicht van de omstandigheden waarin de collectie is gehuisvest.
Met het oog op de verschillende invalshoeken is gekozen voor een opzet zoals in
het onderstaande schema is weergegeven. Allereerst is een algemene opzet voor
het onderzoek behandeld die betrekking heeft op beide musea. Vervolgens is het
onderzoek opgesplitst per casus.

inleiding
analyse
aanpak

het Mauritshuis

depot van het
Nederlands
Scheepvaartmuseum
Amsterdam

uitwerking

uitwerking

conclusies

conclusies

Figuur 1: structuur verslag

Om tot een goede formulering van de afstudeeropdracht te komen is een
toelichting op het overkoepelende project noodzakelijk. In de inleiding wordt dus
eerst een korte beschrijving van het ‘Project Klimaatonderzoek Rijksmusea’
gegeven, waarna de formulering van de afstudeeropdracht aan de orde komt in
de vorm van een aantal onderzoeksvragen. In de analyse die hierop volgt, komt
de achtergrondinformatie aan de orde die betrekking heeft op de problematiek. Uit
de analyse volgt een aanpak van het onderzoek.
Vervolgens worden per museum de uitwerking van de onderzoeksvragen en de
conclusies behandeld. De opzet is zodanig dat het rapport afzonderlijk gelezen
kan worden voor beide musea.

*

alle woorden met een * in het vervolg van dit verslag zijn opgenomen in de woordenlijst in bijlage I
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Project Klimaatonderzoek Rijksmusea
Aanleiding

De ‘Inspectie cultuurbezit’ is een zelfstandige inspectiedienst, die valt onder het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De inspectie houdt
toezicht op het behoud van de rijkscollecties beheerd door rijksmusea die
*
verzelfstandigd zijn in 1994 en 1995. De binnenklimaatcondities in gebouwen,
waar museale objecten worden bewaard, zijn een belangrijk aspect voor passieve
conservering van museale objecten.
Op basis van de huidige metingen, uitgevoerd door de ‘Inspectie cultuurbezit’, is
over het heersende binnenklimaat in een museum nauwelijks een waardeoordeel
te geven. De huidige meetmethode is namelijk gebaseerd op steekproefsgewijze
handmetingen nabij een object, wat in feite momentopnamen zijn.
De meeste musea beschikken inmiddels over geavanceerde klimaatinstallaties.
Tijdens inspecties van de ‘Inspectie cultuurbezit’ is echter gebleken dat
klimaatcondities niet altijd overeen komen met de instellingen van de installatie of
*
de meetgegevens van het gebouwbeheersysteem . De condities zijn dus niet altijd
ideaal voor de museale objecten. Tegelijk is geconstateerd dat museumpersoneel
soms vertrouwt op de installaties en niet altijd goed omgaat met de informatie die
het systeem levert. Bovendien blijkt men in de musea handmatige metingen en
monitoring langzaam af te bouwen. Daardoor bestaat het gevaar, dat men niet
alleen het zicht op de actuele omstandigheden enigszins verliest, maar ook niet
meer goed weet wat er in de loop van de tijd en gedurende de verschillende
seizoenen in de museumruimten gebeurt.
1.2.2

Onderzoek ‘Technische Universiteit Eindhoven’

In opdracht van de ‘Inspectie cultuurbezit’ is door de ‘Technische Universiteit
Eindhoven’ een onderzoek gestart naar het binnenklimaat in de rijksmusea. Aan
de hand van drie casussen, in de vorm van drie rijksmusea, zal geprobeerd
worden inzicht te krijgen in wat er zoal gebeurt met het binnenklimaat van deze
musea en hoe de musea hierop reageren. Er zal dus inzicht worden verkregen in
feitelijke gegevens, in museumprocedures en -praktijk.
Binnen het onderzoek zal kritisch naar de haalbaarheid van bepaalde strikte
normeringen en bandbreedten ten behoeve van de conservering van collecties
worden gekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruik van het
gebouw en de mogelijkheden van het gebouw en de huidige installatie.
1.2.3

Doel

Het primaire doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inventarisatie, een
status-quo, van diverse aspecten van het heersende binnenklimaat in de
rijksmusea. Deze kennis is cruciaal bij de evaluatie en interpretatie van de
condities voor instandhouding van de museale collectie. Uit het onderzoek moet
volgen hoe het huidige binnenklimaat functioneert en welke factoren en
randvoorwaarden dit bepalen. Een doelstelling is meer inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheden en onmogelijkheden van installaties. Het voorspellen, realiseren en
bewaken van een binnenklimaat wordt door deze inzichten onderbouwd. Het
onderzoek zal de kwaliteit en de regeling van de installaties in de musea nagaan
en onderzoeken of de regeling, inclusief de gebouwbeheersystemen, voldoen aan
de gestelde voorwaarden.
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Door middel van een literatuuronderzoek en de studie van 3 casussen, wordt
binnen het overkoepelend onderzoek een methodiek ontwikkeld voor een
algemeen evaluerend onderzoek van het museale binnenklimaat. Na afloop van
het onderzoek zal intern door de ‘Inspectie cultuurbezit’ worden bezien, of de
uitkomsten hiervan consequenties hebben voor de wijze van inspecteren.
1.2.4
1.2.4.1

Fasering en methodiek
Literatuuronderzoek

Er zal een literatuurstudie naar de relevante bronnen met betrekking tot de
klimatisering van museale ruimten (onder andere expositieruimten, depots en
restauratieruimten) uitgevoerd worden. Enerzijds zal gekeken worden naar de
normen (eisen) die aan het binnenklimaat gesteld worden en anderzijds naar de
apparatuur, installaties waarmee de condities geregeld en gecontroleerd worden.
1.2.4.2 Casussen
De gekozen casussen zijn zowel gebouw- als installatietypologisch te
onderscheiden en representatief voor de hele groep verzelfstandigde rijksmusea
die de ‘Inspectie cultuurbezit’ inspecteert:
§

Den Haag, Gevangenpoort: als voorbeeld van een traditioneel
gebouwtype met hoge monumentale waarde, met een absoluut minimum
aan (en in het grootste gedeelte zelfs geen) installatie. Dit kan gezien
worden als een soort ondergrens.

§

Amsterdam, depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam:
het nieuwe doelmatig ontworpen depotgebouw met een
*
hoogtechnologische luchtbehandelingsinstallatie . Het ontwerp van het
gebouw is geheel afgestemd op de functie van het depot.

§

Den Haag, Mauritshuis: als voorbeeld van een gebouw dat tussen
bovenstaande uitersten in zit: een traditioneel gebouw met hoge
monumentale waarde voorzien van een geavanceerde
luchtbehandelingsinstallatie uit 1986.

Figuur 2: Gevangenpoort [bron:
www.leefbaar-zuidholland.nl]

Figuur 3: depot van het
Scheepvaartmuseum
[bron: ww.zeinstravanderpol.nl]

1.2.4.3 Ontwikkelen van een methodiek voor een algemeen evaluerend
onderzoek van het museale binnenklimaat

Figuur 4: Mauritshuis

Het uit te voeren onderzoek zal resulteren in een methodiek om het binnenklimaat
van een museum te analyseren en te verwerken. Er zal kritisch gekeken worden
naar de bruikbaarheid van de verkregen meetdata op de verschillende posities en
in de verschillende perioden gedurende het jaar.
Daarnaast is het van belang dat er een methodiek ontwikkeld wordt voor het
verwerken en presenteren van de meetdata. Belangrijk bij dit onderdeel zijn
overzicht, leesbaarheid en volledigheid van de dataweergave.
Door de verschillen tussen de musea (oud gebouw zonder
luchtbehandelingsinstallatie, oud gebouw met geavanceerde installatie en nieuw
gebouw met hoogtechnologische installatie) zal een groot aantal aspecten met
betrekking tot het binnenklimaat in musea en de interactie ervan met het gebouw
aan de orde komen. Dit zal, in combinatie met het literatuuronderzoek, leiden tot
een algemeen advies betreffende de aanpak van een evaluerend onderzoek.
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Afstudeeronderzoek

Het gedeelte binnen het ‘Project Klimaatonderzoek Rijksmusea’ dat betrekking
heeft op het afstudeeronderzoek zijn de casussen van het Mauritshuis en het
depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Voor het onderzoek
is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die in dit verslag uitgewerkt zijn en
op beide casussen betrekking hebben:

Voldoen de huidige omstandigheden in het museum aan de ‘eisen’ voor
behoud van de collectie?
Er gelden geen wettelijke eisen voor binnenklimaatcondities in musea in
Nederland. De musea bepalen zelf welke richtlijnen gehanteerd worden voor het
binnenklimaat. De ‘Inspectie cultuurbezit’ hanteert echter als toetsingskader de
*
conserveringsstandaard die gebaseerd is op de eisen van ICN om een museum
te beoordelen.
Binnen dit afstudeeronderzoek zullen per museum de aspecten temperatuur en
*
relatieve luchtvochtigheid worden getoetst aan het toetsingskader van de
inspectie of de ontwerpeisen van het museum.
Binnen deze onderzoeksvraag komt een subopdracht aan de orde, die luidt:
Inventariseer de externe invloeden en randvoorwaarden die het binnenklimaat in
musea bepalen en de grootte van de afzonderlijke bijdragen van deze aspecten.
Het binnenklimaat wordt bepaald door allerlei externe invloeden en
randvoorwaarden. Om de eventuele problematiek met betrekking tot het
binnenklimaat in een museum / depot in kaart te brengen is een goed overzicht
van deze aspecten van groot belang.

Leidt het museale binnenklimaat tot degradatie van het gebouw?
Het binnenklimaat in musea is logischerwijs afgestemd op het behoud van de
collectie. Musea vinden echter vaak hun onderkomen in monumenten. Dit
betekent dat, naast de collectie, het gebouw ook een belangrijk erfgoed is dat
beschermd moet worden. Degradatie van een monument dient dus te allen tijde
worden voorkomen.
Het binnenklimaat in een museum dat ideaal is voor het behoud van de collectie
kan, afhankelijk van het buitenklimaat, vrij extreem zijn voor een gebouw zelf.
Deze omstandigheden kunnen namelijk leiden tot degradatie van het gebouw.
Naast het onderzoek naar de haalbaarheid van de richtlijnen voor collectiebehoud
moet dus altijd gekeken worden of deze binnenklimaatomstandigheden ook
geschikt zijn voor het behoud van het gebouw.
Aangezien het Mauritshuis een monument is, heeft deze onderzoeksvraag vooral
betrekking op het Mauritshuis.
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Hoe worden het huidige gebouw en de huidige installatie benut en wat zijn
de mogelijkheden ervan?
Aan de hand van de uitwerking van de eerste onderzoeksvragen kan bepaald
worden welke externe invloeden en randvoorwaarden een negatieve uitwerking
hebben op het binnenklimaat. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden of
een gebouw en haar installatie volledig benut worden en of er eventueel
mogelijkheden zijn voor verbetering van het binnenklimaat met het huidige
gebouw en de huidige installatie.
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2 Veroudering en degradatie
Naast het exposeren, restaureren en opslaan, heeft een museum het behouden
van haar collectie als belangrijkste taak. Met de vaak grote diversiteit aan
materialen in een collectie, zijn er veel externe invloeden die degradatieprocessen
kunnen veroorzaken. De mate waarin deze invloeden optreden bepaalt de
snelheid van veroudering van museale objecten. Natuurlijke veroudering van
objecten kan niet gestopt, maar wel vertraagd worden. Om een collectie zo lang
mogelijk te behouden is het daarom noodzakelijk dat er omstandigheden
gecreëerd worden, waarin degradatieprocessen zoveel als mogelijk worden
voorkomen.

Figuur 5: Een grote diversiteit
aan materialen in de
collectie van het
Scheepvaartmuseum

Temperatuur, vochtgehalte, licht, trilling, schadelijke stoffen en deeltjesvormige
verontreiniging in de lucht, insecten, knaagdieren en menselijk handelen zijn
aspecten die invloed kunnen hebben op de degradatie van museale objecten.
Binnen dit afstudeeronderzoek komen twee van deze aspecten uitgebreid aan de
orde, namelijk de temperatuur en het vochtgehalte.
Naast degradatie van de collectie, moet degradatie van het gebouw voorkomen
worden. Als gevolg van het binnenklimaat ter behoud van de collectie, kan er een
groot verschil tussen het binnen- en buitenklimaat ontstaan met betrekking tot
luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Gezien het feit dat het gebouw de
scheiding tussen het binnen- en het buitenklimaat is, kunnen er warmte- en
damptransport door de gebouwschil optreden. Omdat deze transporten tot de
nodige problemen kunnen leiden, zijn de omstandigheden die gewenst zijn voor
de collectie misschien helemaal niet zo gunstig voor het behoud van het gebouw.
Er zijn dus twee belangen die wel eens strijdig met elkaar zouden kunnen zijn.
Voor een gefundeerd onderzoek is de nodige achtergrondkennis met betrekking
tot het gedrag van warmte en vocht in materialen en de daar eventueel aan
gerelateerde degradatieprocessen noodzakelijk.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal eerst het gedrag van warmte en vocht
in materialen beschreven worden.
Aangaande de collectie zullen vervolgens de degradatieprocessen aan de orde
komen die, als gevolg van de temperatuur en het vochtgehalte, degradatie aan
objecten kunnen veroorzaken. Daarna zullen, in de context van expositie of
opslag in een gebouw, de verschillende invloeden behandeld worden die direct
hun uitwerking hebben op de temperatuur en het vochtgehalte van materialen
betreffende de collectie.
In de laatste paragraaf zal aandacht worden besteed aan de schadeprocessen
die, als gevolg van het museale binnenklimaat, degradatie aan het gebouw
kunnen veroorzaken.

2.1

Warmte en vocht in materialen

2.1.1.1

Warmte

De temperatuur van een materiaal is afhankelijk van haar omgeving. De
temperatuur wordt namelijk beïnvloed door de materialen en de lucht waarmee
het materiaal in contact staat. Twee met elkaar in contact staande materialen met
een verschil in temperatuur streven immers naar een evenwicht in temperatuur.
Daarnaast kan een materiaal als gevolg van warmtestraling opgewarmd worden
door andere objecten of bronnen in de nabijheid van het materiaal.
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Vochttransport

Veel materialen zijn poreus. Dit wil zeggen dat het materiaal een structuur heeft
die uit een al dan niet aaneengesloten netwerk van microscopisch kleine poriën of
capillairen bestaat. Wanneer de poriën open zijn kunnen er vochtstromen door
een materiaal optreden. In een materiaal zijn in principe drie
transportmogelijkheden voor vocht, namelijk waterstroming, dampstroming en
luchtstroming. Watertransport treedt op als gevolg van capillair transport,
damptransport als gevolg van dampspanningsverschil en luchttransport als gevolg
van een luchtdrukverschil. Deze drie stromen hebben ook invloed op elkaar.
§

watertransport:
Onder invloed van capillaire krachten kan er watertransport door open
poriën plaatsvinden. Capillair transport zal overheersen bij een
vochtgehalte boven het kritisch vochtgehalte. Beneden het kritisch
vochtgehalte zal damptransport overheersen. Er is geen duidelijk
omslagpunt, maar meer een overgangsgebied tussen water- en
damptransport.

§

damptransport:
Bij een vochtgehalte van een materiaal in de hygroscopische zone neemt
een materiaal een vochtgehalte aan dat afhankelijk is van de relatieve
vochtigheid van de omgevingslucht. Een hygroscopisch vochtgehalte
heerst bij een relatieve luchtvochtigheid tot 98%. De hygroscopische zone
ligt dus beneden het kritisch vochtgehalte. Het materiaal en de lucht
zullen steeds een evenwicht trachten te bereiken als het gaat om het
vochtgehalte.

§

luchttransport:
Over een materiaal of constructie kan een luchtdrukverschil ontstaan als
gevolg van wind, luchtinstallaties in het gebouw en thermische trek. Als
gevolg hiervan kan lucht door de poriën van een materiaal stromen
waardoor waterdamp convectief getransporteerd wordt. Afgezien van de
luchtstroming door kieren en naden zal dit transport vaak verwaarloosbaar
weinig zijn, maar bij erg open materialen kan dit transport veel groter zijn
dan dampdiffusie. De invloed van een luchtdrukverschil op vochttransport
door een materiaal is meestal te verwaarlozen ten opzichte van capillaire
zuiging. [Wit, de, 2002]

2.1.1.3

Relatieve luchtvochtigheid en condensatie

De relatieve vochtigheid van lucht is het quotiënt van de heersende
dampspanning en de maximale dampspanning van de lucht.

ϕ=

pv
⋅ 100%
psat

[-]

(2.1)

De maximale dampspanning (psat) is afhankelijk van de temperatuur van de lucht
volgens:

p sat = 611⋅ e

 17,08⋅θair

 234,18 +θair





[Pa]

(2.2)

Een daling van de temperatuur betekent dus een daling van de maximale
dampspanning. Een maximale dampspanning lager dan de heersende
dampspanning is niet mogelijk. Op het moment dat de maximale dampspanning
gelijk is aan de heersende dampspanning, is het dauwpunt bereikt en zal er
condensatie optreden.
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Wanneer er een verschil in temperatuur heerst tussen een materiaal en haar
omgeving, zal de lucht die grenst aan het materiaal de temperatuur van het
materiaal benaderen. De maximale dampspanning en de relatieve
luchtvochtigheid aan het oppervlak zullen dus ook afwijken. Bij erg lage
oppervlaktetemperaturen, zoals aan de binnenzijde van een buitengevel het geval
kan zijn, kan oppervlaktecondensatie optreden. Ook inwendige condensatie in
een constructie is mogelijk als, bij een niet voldoende dampwerende laag, de
temperatuur ín de constructie het dauwpunt bereikt.

2.2

Degradatie van de collectie

De temperatuur en het vochtgehalte van een object of de relatieve
luchtvochtigheid aan het oppervlak ervan hebben invloed op bepaalde
schadeprocessen of kunnen bepaalde schadeprocessen starten. Globaal zijn de
processen op te delen in:
§
§
§
2.2.1

fysische processen;
chemische processen en
biologische processen.
Fysische processen

Belangrijke processen die kunnen leiden tot degradatie van de collectie zijn het
uitzetten en krimpen van materialen.

Figuur 6: craquelé van een
schilderij als gevolg van
vormverandering [bron:
www.schilderijenrestaurator.nl]

De meeste materialen zetten uit bij temperatuurverhoging en krimpen bij verlaging
van de temperatuur. Dit uitzetten en krimpen is hoofdzakelijk een probleem
wanneer de materialen de mogelijkheid tot deze verandering niet hebben. Vaak is
dit het geval bij samengestelde materialen. De mate van uitzetting en krimp is per
materiaal verschillend en is afhankelijk van de thermische uitzettingscoëfficiënt
van het materiaal. Als gevolg van deze materiaalafhankelijkheid kunnen in
samengestelde materialen spanningen optreden, doordat ze niet de mogelijkheid
tot het onafhankelijk uitzetten of krimpen hebben. Deze spanningen kunnen leiden
tot het kromtrekken, buigen of zelfs breken van een materiaal. Een verandering in
temperatuur van enkele graden kan al vervorming opleveren, vooral als de
veranderingen snel zijn. [Jütte, 1994]
Ook het vochtgehalte kan mechanische schade toebrengen aan een object.
Gepaard aan het absorberen of afstaan van vocht gaat het uitzetten of krimpen
van een materiaal. De hoeveelheid vocht dat een materiaal kan absorberen is
afhankelijk van de hygroscopische eigenschappen van een materiaal. Het
uitzetten of krimpen van een materiaal is dus afhankelijk van de hoeveelheid
vocht die een materiaal kan absorberen. Ook veranderingen in het vochtgehalte
van samengestelde materialen kunnen dus leiden tot kromtrekken, buigen of zelfs
breken van een materiaal, omdat ze de benodigde speling voor de
vormverandering niet hebben. [Jütte, 1994]
Overige fysische processen waar de temperatuur of het vochtgehalte invloed op
hebben zijn onder andere de uitdroging van organische materialen als gevolg van
een lage relatieve luchtvochtigheid [Jütte, 1994] en de verweking van
huidenlijmen bij een hoge temperatuur en relatieve luchtvochtigheid [Erhardt &
Mecklenburg, 1994].
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Chemische processen

De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid van de lucht waarin een
materiaal zich bevindt zijn van invloed op chemische degradatieprocessen
aangaande museale objecten. Verkeerde condities bevorderen of liggen vaak ten
*
grondslag aan chemische degradatieprocessen als corrosie bij metalen en
*
hydrolyse bij cellulose- of collageenhoudende materialen [Erhardt & Mecklenburg,
1994].
2.2.3
2.2.3.1

Fysisch / chemische processen
Zoutuitbloei/-kristallisatie

Zouten in een nat steenachtig materiaal kunnen oplossen of door opname van
*
kristalwater sterk in volume toenemen. Door vochtbewegingen in een materiaal
kunnen oplosbare zouten in het materiaal worden getransporteerd en
uitkristalliseren op bepaalde plaatsen zoals in de capillairen bij het
verdampingsoppervlak. Hierdoor ontstaan spanningen in het object die schade
kunnen veroorzaken. [Jütte, 1994]

\
Figuur 7: zoutuitbloei op een
vaas [bron:

2.2.4
2.2.4.1

Biologische processen

www.westerhuisrestauratie.nl]

Schimmelvorming

Schimmelsporen zorgen voor de verspreiding van een schimmel. Dit zijn zeer
kleine deeltjes die gemakkelijk door de lucht worden verplaatst. Als de
omstandigheden gunstig zijn kunnen de sporen ontkiemen, waardoor de
schimmel ontstaat.
Sporen zijn overal aanwezig, maar kunnen echter niet zo maar ontkiemen en
uitgroeien. Er moet aan een aantal groeivoorwaarden worden voldaan. Allereerst
hebben ze een voedingsbodem nodig. Organische materialen als papier, leer,
lijm, hout en textiel bieden voldoende voedingsstoffen. Verder hebben schimmels
zuurstof nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. De temperatuur waarbij
o
o
schimmels zich kunnen ontwikkelen, ligt tussen ongeveer 4 C en 40 C, met een
o
o
optimum tussen 24 C en 30 C. Verreweg de belangrijkste groeivoorwaarde is
echter vocht. Schimmels hebben over het algemeen voor hun ontwikkeling een
relatieve luchtvochtigheid van 70% tot 100% nodig. Sommige schimmelsporen
kunnen bij een lagere relatieve luchtvochtigheid nog ontkiemen en andere soorten
kunnen zich na het ontkiemen bij een lagere relatieve luchtvochtigheid
ontwikkelen, omdat ze in hun eigen waterbehoefte kunnen voorzien. Als
algemene regel wordt echter aangehouden dat bij een relatieve luchtvochtigheid
lager dan 65% geen schimmelgroei plaatsvindt. [ICN, 1999]

Figuur 8: schimmelvorming op
een boek [bron:
www.cultuurbehoud.nl]

Afhankelijk van de hoogte van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid is een
bepaalde duur van de condities nodig voor de ontkieming van de sporen.
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Directe invloeden op de temperatuur, het vochtgehalte en de
relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak van de collectie

Het is duidelijk dat de temperatuur, het vochtgehalte en de relatieve
luchtvochtigheid aan het oppervlak van een museaal object van belang zijn voor
de conservering van het object. Het is daarom erg belangrijk om na te gaan welke
aspecten in de omgeving van het object daar direct invloed op hebben. In musea
is globaal onderscheid te maken in de volgende invloeden:
§
§
§
§

de ruimteluchtcondities;
het gebouw;
het buitenklimaat en
de luchtbehandelingsinstallatie.

De gebruiker van het gebouw (menselijke factor) heeft met zijn handelen, bewust
of onbewust, een bepalende rol in de beheersing van deze invloeden. Hierbij kan
gedacht worden aan de controlerende rol van de gebruiker aangaande de
luchtbehandelingsinstallatie, het handelen tijdens storingen, het sluiten van
deuren en ramen en het bezoekersbeleid.
2.3.1

Figuur 9: schematische
weergave invloed
ruimteluchtcondities op
collectie

Ruimteluchtcondities

De ruimteluchtcondities zijn een belangrijk aspect als het gaat om het behoud van
de collectie, omdat de lucht in de ruimte direct contact heeft met de museale
objecten. De luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid moeten dus
afgestemd worden op het voorkomen van de schadeprocessen. Eén ideaal
klimaat voor een gemengde collectie bestaat echter niet. Onderzoek naar de
effecten van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid op verschillende
schadeprocessen heeft niet geleid tot ideale waarden voor alle materialen en
schadeprocessen. Voor elk schadeproces gelden verschillende waarden en
bandbreedten waarbij schade niet of minimaal optreedt. Omdat het onmogelijk is
om waarden en bandbreedten te vinden waarbij alle ideale waarden en
bandbreedten van de verschillende schadeprocessen elkaar overlappen, moet er
altijd gezocht worden naar een compromis. Om tot dit compromis te komen,
moeten de invloeden van de verschillende schadeprocessen op de veroudering
van een object afgewogen worden. Het is van belang dat de totale schade aan
een object tot een minimum beperkt wordt.
Er is een aantal aspecten die invloed heeft op de temperatuur en de relatieve
luchtvochtigheid van de binnenlucht.
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§

Als gevolg van het warmte- en vochttransport door de gebouwschil,
hebben de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van het
buitenklimaat een invloed op het binnenklimaat. De grootte van de invloed
is afhankelijk van de isolerende en vochtwerende eigenschappen van de
gebouwschil. De zonnestraling warmt bovendien de gebouwschil op. Ook
dit heeft zijn invloed op het binnenklimaat.

§

Daar waar de invloed op het binnenklimaat als gevolg van opwarming van
de gebouwschil nog beperkt kan worden door isolerende eigenschappen
van de gevel, zal binnentredende zonnestraling door gevelopeningen wel
direct een gevolg hebben voor de ruimteluchtcondities. De materialen in
het interieur die door de zon aangestraald worden zullen deze straling
absorberen. Door de opwarming die hier uit volgt zullen deze materialen
die warmte weer afstaan aan de ruimtelucht. Een teveel aan zongeoriënteerde gevelopeningen kan dus een negatief effect hebben op het
binnenklimaat in een museum.
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*

§

Bij luchttransport door de gebouwschil (infiltratie ) zal warmte- en
damptransport tussen de binnen- en buitenlucht plaatsvinden middels
stroming.

§

Interne bronnen, zoals personen en apparatuur, kunnen een grote invloed
hebben op het binnenklimaat. In musea kan vooral de aanwezigheid van
veel personen in een ruimte een grote warmte- en vochtproductie
betekenen.

§

Inventaris en onderdelen van het gebouw wisselen warmte en vocht uit
met hun omgeving, zodat ze een soort bufferende werking hebben op de
condities in een ruimte. In de praktijk betekent dit dat schommelingen in
de temperatuur en relatieve vochtigheid van de ruimtelucht minder groot
zullen zijn. De vermindering van de schommelingen is vanzelfsprekend
afhankelijk van de hoeveelheid bufferend materiaal in een ruimte. Een
gebouw met dikke massieve wanden of een bibliotheek hebben dus een
groot bufferend vermogen op de temperatuur en relatieve vochtigheid van
de ruimtelucht.

§

De functie van de luchtbehandelingsinstallatie is het compenseren van
de processen die het binnenklimaat negatief beïnvloeden. De installatie
levert deze compensatie door behandelde lucht rechtstreeks de ruimte in
te blazen. Door menging van deze ingeblazen lucht met de aanwezige
lucht in de ruimte moeten de gewenste binnenluchtcondities bereikt
worden. Aspecten van de binnenlucht die door de installatie beïnvloed
worden, zijn de luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en
2
luchtzuiverheid .

1

Een luchtbehandelingsinstallatie maakt vaak gebruik van een combinatie
van verse buitenlucht en recirculatielucht als toevoerlucht. Het vermogen
dat door de installatie geleverd moet worden om de lucht de gewenste
temperatuur en relatieve luchtvochtigheid te geven, hangt dus sterk af van
de mate van recirculatie en de condities van de buitenlucht.
2.3.2

Gebouw

Wanneer een museaal object direct in contact staat met de gebouwschil, kan dit
nadelig zijn voor het object. Wanneer de buitenwand, als gevolg van het
buitenklimaat, een andere temperatuur heeft dan het object kan dit
temperatuurschommelingen van het object tot gevolg hebben. Vervolgens hebben
temperaturen van het object die anders zijn dan de binnenlucht weer gevolgen
voor de relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak van het object. Naast
geleiding zal een object ook invloed ondervinden van stralingsoverdracht van een
koudere of warmere wand.

Figuur 10: schematische
weergave invloed
gebouwschil op
collectie

1

De luchtbehandelingsinstallatie wordt hier aangehaald, omdat een dergelijke installatie in beide

casussen is toegepast.
2

Luchtzuiverheid is geen onderdeel van het onderzoek.
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Buitenklimaat (zonnestraling)

Een object kan directe zonnestraling ontvangen. Hier nader op ingaand betekent
dit dat een object drie soorten straling ondervindt, te weten ultravioletstraling,
zichtbaar licht en infraroodstraling.

Figuur 11: schematische
weergave invloed
bezonning op collectie

Ultravioletstraling en zichtbaar licht hebben direct een nadelig effect op de
veroudering van het object. Deze aspecten worden echter binnen dit onderzoek
niet behandeld. Het aspect van zonnestraling, dat in dit onderzoek wel behandeld
wordt, is de opwarming van objecten als gevolg van de directe aanstraling.
Wanneer een object zonnestraling ontvangt, zal een deel van deze straling
geabsorbeerd worden. Bij het absorberen wordt de zonnestraling omgezet in
warmte. Dit heeft dus opwarming van het object als gevolg.
2.3.4

§

§

Luchtbehandelingsinstallatie

Een object dat in contact komt met inblaaslucht die nog niet gemengd is met de
binnenlucht, bevindt zich in afwijkende luchtcondities. Zoals gezegd heeft de
installatie een corrigerende werking op het binnenklimaat. Pas na menging met de
binnenlucht heeft de inblaaslucht echter zijn gewenste effect. De temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid van de inblaaslucht kunnen daarom sterk afwijken van
de gewenste condities voor het behoud van de collectie. Er moet dus voorkomen
worden dat museale objecten in contact komen met de ongemengde inblaaslucht.
schematische
weergave invloed lbk*

2.4

op collectie

Degradatie van het gebouw als gevolg van het museale
binnenklimaat

Wanneer een materiaal de scheiding vormt tussen twee media waartussen een
verschil in temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid heerst, zal er warmte- en
vochttransport door het materiaal plaatsvinden. De gebouwschil, meestal een
samenstelling van een aantal materialen, is de scheiding tussen de binnenlucht
en de buitenlucht. Doordat de temperatuur en relatieve vochtigheid van de lucht
erg constant moeten zijn ter behoud van de collectie, kunnen er grote verschillen
ontstaan tussen het binnen- en buitenklimaat. Hiervan zullen warmte- en
vochttransport door de gebouwschil het gevolg zijn.
Het warmte- en vochttransport in de gebouwschil kunnen leiden tot hoge relatieve
luchtvochtigheden in de constructie en hoge vochtgehaltes van materialen. Deze
vochtige omstandigheden kunnen vervolgens, afhankelijk van de materialen in de
gebouwschil, leiden tot degradatieprocessen zoals schimmelvorming, corrosie en
zoutuitbloei/-kristallisatie (§2.2.3.1).
Een bijkomend gevaar bij een hoog vochtgehalte in de gebouwschil is vriesdooischade. Vries-dooischade kan optreden wanneer water in de poriën van de
gebouwschil bevriest. Het water dat zich in de poriën bevindt zal bij bevriezing tot
10% uitzetten, waardoor er een grote druk in de poriën ontstaat. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld schilfers van de stenen springen. De schade kan oplopen wanneer
meerdere vries-dooicycli doorlopen worden. [Hendriks, 1998]

2.5
2.5.1

Toetsingskader
Collectie

Er gelden geen wettelijke eisen voor ruimteluchtcondities in musea in Nederland
ter behoud van de collectie. De musea bepalen zelf welke richtlijnen gehanteerd
worden voor het binnenklimaat. De ‘Inspectie cultuurbezit’ hanteert echter als
TU/e technische universiteit eindhoven
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toetsingskader de conserveringsstandaard die gebaseerd is op de eisen van ICN
om een museum te beoordelen. In tabel 1 worden de aanbevolen
klimaatomstandigheden met betrekking tot luchttemperatuur en relatieve
3
luchtvochtigheid weergegeven die volgen uit het werk van Jütte (ICN).
Tabel 1: Aanbevolen klimaatomstandigheden volgens Jütte, 1994
Materiaal

papier, aquarellen, textiel, kostuums, tapijten,

luchttemperatuur[1]

relatieve
luchtvochtigheid[2]

minimaal

maximaal

[oC]

[oC]

[%]

2

25

52±3

2

25

<45
geen eis

behang, etsen, veren, was, tekeningen, ivoor,
geschilderd leer, perkament, herbaria, droge
zoölogische collecties, ongeverfd leer, hout,
schilderijen op doek, paneelschilderingen,
gepolychromeerd hout, chinees lakwerk, been,
hoorn, parelmoer, beschilderd blik (ook speelgoed),
rubber, fossielen[5], skeletten, kalkmateriaal
metaal (ijzer, koper, lood, zink, zilver)
edele metalen

geen eis

geen eis

tin

14

25

<45

stenen beelden

2

25

geen eis

(geglazuurd) keramiek, aardewerk, tegels, email,

2

25

zo constant mogelijk[3]

mineralen, stenen

16

22

30-50[4]

vloeistofpreparaten

2

18

35-50

glas

[6]

Als toelichting op tabel 1 stelt Jütte het volgende:
[1] De aangegeven temperaturen zijn minimum- en maximum waarden,
indien men er vanuit gaat dat men met variabele temperaturen werkt. De
o
variatie mag per 24 uur niet meer dan 3 C zijn.
Indien men een vaste temperatuur handhaaft dan moet deze niet boven
o
o
de 18 C gekozen worden (bij voorkeur tussen de 16-18 C met een
o
variatie van maximaal 1 C).
[2] Stel de relatieve luchtvochtigheid in op een absolute ondergrens van 48%
en een absolute bovengrens van 55%. De variatie in de relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer zijn dan 2% per uur en 3% per 24 uur.
[3] In keramiek en tegels kan als gevolg van vocht zouttransport en
uitkristallisatie van volumineuze gehydrateerde zouten plaatsvinden
waardoor afstoten van de glazuurlaag kan ontstaan.
[4] Afhankelijk van het mineraal en van mogelijke overgangen naar andere
kristalstructuren en andere hoeveelheden kristalwater.
[5] De relatieve luchtvochtigheid moet voor fossielen liever bij 48% worden
gehouden dan hoger.
[6] Instabiel (ziek) glas (traanglas, glas met ‘crizzling’, schilferend glas) moet
bij streng constante omstandigheden worden bewaard (43-45% en
o
18±1 C) in geklimatiseerde kasten.

3

B.A.G.H. Jütte - Passieve conservering; klimaat en licht, 1994
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Hoofdstuk 2 Veroudering en degradatie

Gebouw

Vries- en dooischade en zoutuitbloei en -kristallisatie kunnen enkel ontstaan bij
watertransport in de constructie. Oppervlaktecondensatie zal zeker watertransport
door de constructie tot gevolg hebben. Een relatieve luchtvochtigheid van 100%
aan gebouwoppervlakken kan dus gelden als grenswaarde. Met betrekking tot
eventuele inwendige condensatie in de constructie, is het echter moeilijk om
grenswaarden aan te geven.
Schimmelvorming kan echter al optreden vanaf een relatieve luchtvochtigheid van
70%. Relatieve luchtvochtigheid is de belangrijkste maar niet de enige
voorwaarde voor het ontstaan van schimmels. Factoren als de voedingsbodem,
de temperatuur en de duur van de geschikte luchtcondities maken het moeilijk om
duidelijke grenswaarden te definiëren waarboven schimmels ontstaan.
Om een indicatie voor de mogelijkheid van het ontstaan van schadeprocessen te
geven kunnen daarom de relatieve oppervlakteluchtvochtigheden van het gebouw
getoetst worden aan de overschrijding van respectievelijk 70, 80, 90 en 100%.
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3 Aanpak
In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht hoe de verschillende onderzoeksvragen zijn
aangepakt. De inventarisaties, metingen en simulaties die volgen uit het
onderstaande worden per museum behandeld in de volgende hoofdstukken.

Voldoen de huidige omstandigheden in het museum aan de ‘eisen’ voor
behoud van de collectie?
Om inzicht te krijgen in het huidige binnenklimaat van het museum en om te
kunnen beoordelen of het klimaat voldoet aan de gestelde eisen, is in de eerste
plaats een intensieve monitoring van ruimteluchtcondities noodzakelijk. In de vorm
van een permanente meting zullen in ruimten van het museum en het depot de
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid gemeten worden.
In het Mauritshuis hangt een groot deel van de collectie tegen de slecht
geïsoleerde buitengevel. Dit maakt in de eerste plaats een permanente monitoring
van temperaturen en relatieve luchtvochtigheden nabij het oppervlak noodzakelijk.
Om de invloed van de koude wand op het schilderij te achterhalen, zijn tevens
metingen verricht met een meetschilderij tegen een koude buitenwand.
Naast de slecht geïsoleerde buitengevel waartegen schilderijen hangen, komt het
voor dat enkele schilderijen, ondanks zonwering, directe bezonning ondervinden.
Om de invloed van de zon op het schilderij te achterhalen, zijn ook metingen
verricht met een meetschilderij dat in de zon hangt.
In vooral het depot van het Scheepvaartmuseum bestaat het gevaar dat de
objecten in aanraking komen met ongemengde inblaaslucht van de
luchtbehandelingsinstallatie. Er is een aantal metingen uitgevoerd die de verdeling
van de luchtcondities in de ruimte in kaart brengt.

Inventariseer de externe invloeden en randvoorwaarden die het binnenklimaat in
musea bepalen en de grootte van de afzonderlijke bijdragen van deze aspecten.
De externe invloeden en randvoorwaarden die het binnenklimaat bepalen zijn
achterhaald door middel van inventarisatie of meting. Belangrijke aspecten zijn in
deze: het buitenklimaat, de installatie met de daarbij behorende inblaascondities
*
en -debieten , opbouw van de gebouwschil, bezoekersaantallen, apparatuur en de
zontoetreding.
De achterhaalde externe invloeden en randvoorwaarden worden ingevoerd in een
simulatiemodel dat de ruimteluchtcondities in een ruimte berekent. Door
vergelijking van het model met de gegevens van de permanente monitoring kan
gecontroleerd worden of de achterhaalde aspecten werkelijk leiden tot de
heersende ruimteluchtcondities. Tevens wordt een goed overzicht van de grootte
van de afzonderlijke invloeden verkregen.
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Leidt het museale binnenklimaat tot degradatie van het gebouw?
Vooral de gebouwschil van het Mauritshuis bevat onderdelen waar problemen
gesignaleerd of denkbaar zijn. Door middel van permanente monitoring zijn
oppervlaktetemperaturen en relatieve luchtvochtigheden aan het oppervlak van de
gebouwschil achterhaald. Met deze meetgegevens, eventueel uitgebreid met
simulaties op constructieniveau, is getracht te achterhalen of er daadwerkelijk
condities heersen die als gevolg van het museale binnenklimaat
degradatieprocessen tot gevolg kunnen hebben.

Hoe worden het huidige gebouw en de huidige installatie benut en wat zijn
de mogelijkheden ervan?
De metingen, inventarisaties en simulaties leiden tot mogelijke aanpassingen ter
verbetering van de omstandigheden in de gebouwen.
Eventuele simulatiemodellen kunnen worden gebruikt om aanpassingen aan het
gebouw of de installatie door te voeren. Aanpassingen hebben een verbetering
van de omstandigheden voor de collectie en/of het gebouw als doel. Op deze
manier kan worden nagegaan of de aanpassingen ook werkelijk het beoogde
effect hebben.
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4 Het Mauritshuis
4.1

Geschiedenis
e

Ten tijde van de 17 eeuw had de Stadhouder van ’s-Gravenhage zijn verblijven
op het Binnenhof. Tijdens de twee voorgaande eeuwen was het karakter van het
Binnenhof als een verdedigbaar kasteel geleidelijk veranderd, naarmate meer
gebouwen de plaats van de oude walmuur innamen. De oostzijde van het
binnenhof was echter nog nauwelijks bebouwd. Hier bevonden zich het ‘Akerland’
en de kooltuin, welke dienden als tuin van de Stadhouder.

Figuur 12: situatie binnenhof voor de bouw van het Mauritshuis [bron: bouwhistorische documentatie en waardebepaling Mauritshuis]

Met de komst van Frederik Hendrik verviel de functie van de tuin, aangezien hij
zelden van zijn verblijven op het Binnenhof gebruik maakte. Tegelijkertijd
bestonden de plannen om de verblijven van de Stadhouder te verfraaien en deze
te bestemmen voor de Staten van Holland en Westfriesland en voor de
Gecommitteerde Raden. Hiervoor was veel geld nodig en met de verkoop van de
stadhouderstuin hoopten de ‘Heeren der Reeckeninge’ een gedeelte van de
kosten te dekken.
Op 28 februari 1633 kocht Graaf Johan Maurits van Nassau Siegen perceel 6 van
het toenmalige ‘Akerlant’, alwaar hij op één van de mooiste punten van de stad
zijn woonhuis liet bouwen.

Figuur 13: Graaf Johan Maurits
van Nassau Siegen
[bron: bouwhistorische
documentatie en

Duidelijk is dat Jacob van Campen zeer nadrukkelijk betrokken was bij het
ontwerp. Hij staat bekend als de architect die, naar het voorbeeld van Scamozzi,
het Classicisme in Nederland introduceerde. In 1634 beleefde van Campen zijn
doorbraak en in datzelfde jaar raakte hij betrokken bij de bouw van het huis van
Graaf Johan Maurits van Nassau Siegen. Naast Jacob van Campen is het zeer
waarschijnlijk dat er ideeën van de Fransman Simon de La Vallee, die enige tijd
als architect voor Frederik Hendrik werkte, in het ontwerp zijn verwerkt. Mogelijk
had ook Pieter Post zijn aandeel in het ontwerp gehad. Dit is echter moeilijk in te
schatten.

waardebepaling Mauritshuis]
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Na de nodige vertraging was de bouw van het huis in 1644 gereed. Na de dood
van Johan Maurits in 1679 verviel het huis aan zijn schuldeiser Gerrit Maes, die
het aan de Staten van Holland verhuurde. Tot 1704 deed het huis voornamelijk
dienst als ambassadeurswoning.

Figuur 14: het Mauritshuis anno 1657 [bron: bouwhistorische documentatie en waardebepaling Mauritshuis]

Na een brand in de nacht van 23 op 24 december 1704 was het gehele interieur
van het huis verwoest en slechts de muren waren nog overeind gebleven, maar
deze hadden ook grote schade geleden. Omdat het huis destijds als één der
mooiste huizen van ’s-Gravenhage werd beschouwd, besloot men tot
wederopbouw. Gezien het toekomstige gebruik als ambassadeurswoning moest
het huis haar representatieve karakter behouden en werd het volgens de nieuwste
mode herbouwd. De indeling van het gebouw werd nauwelijks veranderd, maar
een moeizame financiering was de oorzaak van een minder rijke inrichting dan
voor de brand het geval was.
Tot 1748 deed het Mauritshuis werkelijk dienst als ambassadeurswoning, waarna
het een Militaire school werd, gesticht door Stadhouder Willem IV. Van verdere
e
18 eeuwse functies van het gebouw is weinig bekend, behalve dat het soms
gebruikt werd als vergaderruimte voor commissies.
In 1795 ontkwam ook het Mauritshuis niet aan de gevolgen van de Franse
revolutie. De kelders werden verhuurd aan wijnhandelaren en het kwam in gebruik
als Nationaal Militair Gerechtshof. Ook diende het nog enige tijd als gevangenis
voor staatsmisdadigers en voor de vergaderingen van de commissies voor
buitengewone geldleningen.
In 1801 werd het gebouw afgestaan aan de Hoge Militaire Vierschaar, een college
dat belast was met de militaire rechtspraak, dat daar gebruik van maakte tot eind
1806. Bij koninklijk besluit kreeg, eind 1806, de Koninklijke bibliotheek de
beschikking over het gebouw. De nazaten van Gerrit Maes, die nog steeds de
eigenaren van het Mauritshuis waren, besloten echter in 1820 tot verkoop van het
huis. De staat slaagde erin het huis te kopen en bestemde het voor het Koninklijk
Kabinet van Schilderijen en het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden (Koninklijk
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Museum). De museumfunctie die destijds aan het Mauritshuis werd gegeven,
*
heeft het gebouw nu nog steeds. [RGD , 1984]
Door de jaren heen zijn er de nodige verbouwingen en reparaties aan het
e
Mauritshuis verricht. Het 17 eeuwse karakter van het gebouw is desondanks
nauwelijks verloren gegaan. De laatste grote restauratie vond plaats van 1984 tot
1986. De laatste verbouwing was in 1994 toen er twee ateliers op de zolder zijn
gecreëerd.
Het Mauritshuis neemt nu als monument een bijzondere plaats in als één van de
vroegste en meest vooraanstaande voorbeelden van het ‘Hollands Classicisme’.

Figuur 15: het Mauritshuis anno 2004

4.2

Collectie

In het Mauritshuis is zowel een permanente als een tijdelijke (geleende) collectie
gehuisvest. De kern van de vaste collectie wordt gevormd door topstukken uit de
Gouden Eeuw, zoals schilderijen van Vermeer, Rembrandt, Steen en Frans Hals.
De permanente tentoonstelling geeft een overzicht van de Hollandse en Vlaamse
schilderkunst van de vijftiende- tot de achttiende eeuw; van Vlaamse primitieven
tot zonovergoten landschappen, van bijbelse figuren tot gedetailleerde stillevens
en van serene interieurs tot humoristische genrestukken. [www.mauritshuis.nl]
Naast de uitgebreide verzameling van schilderijen, bezit het Mauritshuis ook een
kleine collectie kunstnijverheid.
Figuur 16: ‘Meisje met de parel’
van Johannes Vermeer
[bron: www.mauritshuis.nl]

De schilderijen uit de vaste collectie zijn hoofdzakelijk olieverfbeschilderingen op
paneel of doek. Daarnaast zijn er ook enkele pastels op doek of papier. De
kunstnijverheidcollectie bestaat onder andere uit marmeren bustes, spiegels en
e
meubels zoals een 15 eeuwse, handgesneden, vergulde tafel.
Het materiaalgebruik van de tijdelijk tentoongestelde collectie kan afwijken van dat
van de vaste collectie. Tijdelijke museumstukken kunnen bijvoorbeeld tekeningen,
miniaturen en olieverf op metaal (koper) zijn.
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De directie en het personeel van het museum beschouwen de olieverfschilderijen
op paneel en oud doek als het meest klimaatgevoelig.

Figuur 17: open microklimaatdoos

Alle tentoongestelde schilderijen zijn voorzien van een achterkantbescherming.
Een deel van de collectie is zelfs voorzien van een microklimaatdoos, wat een
soort luchtdichte vitrine is waarin het schilderij wordt geëxposeerd. De werking
van de microklimaatdoos berust op het principe dat een luchtdichte ruimte rondom
een schilderij wordt gecreëerd, waardoor de interactie tussen object en (macro-)
omgeving wordt verbroken en de relatieve vochtigheid van die omgevingslucht
geen invloed meer heeft op het vochtgehalte van het materiaal in de microomgeving. Omdat er slechts een klein luchtvolume wordt ingesloten, ontstaat er
spoedig een evenwicht tussen het vochtgehalte in het materiaal en in de lucht
(micro-omgeving) eromheen. Echter, voor een object dat op deze manier
beschermd is tegen de invloed van relatieve vochtigheid in de omgevingslucht,
geldt wel dat de luchttemperatuur zo constant mogelijk moet blijven.
Vochttransport wordt ook gedreven door veranderingen in luchttemperatuur en,
hoewel het (hygroscopische) object zichzelf redelijk kan bufferen, hebben
plotselinge temperatuurveranderingen tot gevolg dat het vochtevenwicht tussen
lucht en materiaal verschuift. Wanneer er bovendien verschillen in
luchttemperatuur tussen onderdelen zijn, kan condensvorming optreden. De
invloed van de directe omgeving zoals koude buitenmuren, wijze van verlichting
en lokale verwarming verdienen in dit verband dan ook speciale aandacht. [ICN,
2004]
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4.3

Het gebouw

Figuur 18: situatie Mauritshuis [bron: bouwhistorische documentatie en waardebepaling Mauritshuis]

Het Mauritshuis is op te delen in twee gedeelten, te weten het oorspronkelijke
e
gebouw uit de 17 eeuw en de kelder onder het voorplein die tijdens de laatste
grote restauratie (’84-’86) is gebouwd.
Het oorspronkelijke deel telt 4 verdiepingen. De in het verloop van het verslag
‘begane grond’ genoemde verdieping is feitelijk een bel-etage. Deze verdieping
ligt namelijk een aanzienlijk stuk boven peil. Onder de begane grond (bel-etage) is
e
het souterrain gelegen. In het souterrain is een verbinding met de 1
kelderverdieping gecreëerd.

Figuur 19: doorsnede Mauritshuis [bron: RGD]
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Het Mauritshuis

Figuur 21: oorspronkelijke entrée
in de trappenzaal (0.1)

Figuur 22: expositiezaal (1.8)

Figuur 20: begane grond Mauritshuis

Het Mauritshuis heeft als museum vanzelfsprekend het exposeren van haar
collectie als hoofdfunctie. De expositiezalen waar de collectie tentoongesteld
e
wordt, bevinden zich op de begane grond en de 1 verdieping. Op de begane
grond (figuur 20) ligt, aan het voorplein, de oorspronkelijke entree, die niet meer
als zodanig gebruikt wordt. Vanuit de centraal gelegen trappenzaal kunnen vrijwel
alle expositiezalen direct bereikt worden, uitgezonderd de kleinere kabinetten.
§
§
§
§
§
§
§
§

Hal en trappenhuis (0.1);
Vlamingenzaal II (0.4);
Vlamingenzaal I (0.5);
Holbeinkabinet (0.7);
Gouden zaal (0.8);
e
Vroeg 17 eeuws kabinet (0.9);
Bosschaertzaal (0.11);
Van der Weydenzaal (0.12).

De trappen in de trappenzalen leiden naar het souterrain, waar de huidige ingang
e
zich bevindt, en de 1 verdieping. Naast de hoofdtrappen in de trappenzaal
bevinden zich nog twee diensttrappen in het Mauritshuis die van het souterrain
e
naar de 2 verdieping lopen. Deze diensttrappen hebben de brand in 1704
e
doorstaan en zijn dus nog origineel van de eerste bouw uit de 17 eeuw. Ze
worden nu enkel door het museumpersoneel gebruikt.
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Figuur 23: trappenzaal (1.1)
1e verdieping

Figuur 24: schotten doen dienst
als extra
expositieruimte

Figuur 25: 1e verdieping Mauritshuis

De eerste verdieping heeft een identieke indeling als de begane grond (figuur 25)
en bezit de volgende expositiezalen.
§
§
§
§
§
§
§
§

Trapzaal (1.1);
Rembrandtzaal I (1.4);
Rembrandtzaal II (1.5);
e
Laat 17 eeuws kabinet (1.7);
Potterzaal (1.8);
Troostkabinet (1.9);
Steenzaal (1.11);
Vermeerzaal (1.12).

Ruimten 0.4, 0.5, 0.11, 0.12, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11 en 1.12 zijn voorzien van schotten
juist naast de gevelopeningen die dienst doen als extra expositieruimte
(figuur 24).
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Het Mauritshuis

Figuur 27: restauratie in een
atelier

Figuur 26: 2e verdieping Mauritshuis

Naast het exposeren van haar collectie behoort het restaureren van de collectie
e
ook tot de functies van het museum. Op de 2 verdieping (figuur 26) bevinden zich
twee restauratieateliers.
§
§

Atelier 1 (2.7) en
Atelier 2 (2.4).

Naast de restauratieateliers is de tweede verdieping geheel gebruikt als
installatieruimte voor de luchtbehandelingsinstallaties.
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Hoofdstuk 4 Het Mauritshuis

Figuur 28: souterrain Mauritshuis

De huidige entree van het Mauritshuis is gesitueerd in het souterrain (figuur 28).
Naast de entreehal (-1.12) bevinden zich in het souterrain een souvenirwinkeltje,
e
een zitruimte, enkele kantoorruimten en de trappenzaal naar de 1 verdieping.
e

Vanuit de trappenzaal in het souterrain is via een kleine afdaling de 1 kelder
(figuur 28) bereikbaar. Naast een zaaltje dat soms gebruikt wordt voor
bijvoorbeeld het vertonen van een video, zijn het enkel personeelsruimten die hier
gelegen zijn.
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Het Mauritshuis

Figuur 30: opslag van schilderijen
in het depot (-3.5)

Figuur 29: 2e kelder Mauritshuis

Tenslotte is de derde hoofdfunctie van het Mauritshuis de opslag van een deel
e
van de collectie. In de 2 kelder (figuur 29) onder het voorplein is een klein depot
gesitueerd waar museale objecten opgeslagen worden. Daarnaast worden
schilderijen in deze ruimte van microklimaatdozen voorzien.
§

28

Depot (-3.5).
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5 Inventarisatie
5.1
5.1.1

Bouwkundig
Gevels

De buitengevels zijn enkele van de weinige onderdelen die de brand in 1704
hebben doorstaan. Deze gevels bestaan hoofdzakelijk uit twee materialen, te
weten baksteen en zandsteen. De zichtbare baksteenvelden in de buitengevel zijn
in 1879 vernieuwd, maar grote delen van de huidige gevels zijn na de vele
herstelwerkzaamheden nog steeds de oorspronkelijke gevels van de eerste bouw
e
in de 17 eeuw. De zandstenen delen in de gevel zijn aan de buitenzijde voor het
laatst geschilderd in 1991.

Figuur 31: gevelopbouw [bron: RGD]

Tijdens de laatste restauratie (1984-1986) zijn de gevels aan de binnenzijde
voorzien van een pleisterlaag. De gevel is aan de binnenzijde afgewerkt met een
bespanning van textiel tegen een brandwerende plaat (Promatect H, 10mm).
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.
5.1.2

Figuur 32: lambrisering onder de
bespanning

Vloeren

De vloeren in het Mauritshuis zijn zeer divers. De vloeren hebben vaak een
gecombineerde houten en betonnen constructie. Kanalen van de
luchtbehandelingsinstallatie zijn in de betonnen vloeren verwerkt. In de
expositiezalen zijn de vloeren afgewerkt met een houten parketvloer.
5.1.3

Dak
e

In de 17 eeuw bestond de kap uit een carrévormig schilddak en een tentkap in
het midden, waartussen zich zakgoten bevonden. Na de brand werd de kap
geheel vernieuwd. De oorspronkelijk eiken constructie werd vervangen door een
grenen en de tentkap in het midden werd vervangen door twee aparte
schilddaken. In 1923 werd het middengedeelte van een platdak voorzien. Met
behulp van grenen vakwerkliggers werd de constructie tussen de bestaande kap
aangevuld. Ten behoeve van de luchtbehandelingsinstallatie is ten slotte in 1985
een gedeelte van het platte dak verlaagd.
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Het Mauritshuis

In de huidige situatie heeft het platte
dakpakket de volgende opbouw (van buiten
naar binnen):
§
§
§
§
§

houten vlonder;
kunststof dakbedekking;
polystyreen (70mm);
dakbeschot (28mm);
dakvloerliggers (74x204mm).

Het hellend gedeelte heeft in de huidige
situatie de volgende opbouw (van buiten naar
binnen):

Figuur 33: dakopbouw [bron: RGD]

§
§
§
§
§

5.1.4

leien;
dakbeschot (28mm);
Vapotherm Gi (polyurethaan +
aluminium laag) (50mm);
regels (46x71mm);
sporen (93x72mm).

Gevelopeningen

Tijdens de restauratie in 1985 is het nodige veranderd met betrekking tot de
gevelopeningen. De kozijnen konden destijds grotendeels worden gehandhaafd,
maar het raamhout is vernieuwd. De oorspronkelijke indeling (empire-indeling met
schuifraam) is echter behouden. De ramen zijn voorzien van een enkele
veiligheidsbeglazing met ultravioletwerende folie. Aan de binnenzijde is voor het
raam een achterzetbeglazing van lexaan in een aluminium profiel geplaatst. De
spouw tussen de twee beglazingen zou geventileerd moeten worden met
buitenlucht door geboorde gaten in het raamhout.

Figuur 34: schimmelvorming in de spouw van de
beglazing

De gekozen constructie brengt in de
praktijk echter enkele problemen met
zich mee. Er blijkt namelijk
condensvorming op te treden op zowel
de beglazing in het raamhout
(spouwzijde), als op de
achterzetbeglazing (ruimtezijde).
Daarnaast is de achterzetbeglazing
moeilijk te demonteren, waardoor het
schoonmaken van het glas aan de
spouwzijde vrijwel onmogelijk is. In de
spouw is reeds schimmelvorming op de
beglazing gesignaleerd (figuur 34).

In de spouw tussen de twee beglazingen is een infraroodwerend screen
aangebracht. Zo’n screen wordt geregeld op basis van een grenswaarde voor de
verlichtingssterkte die op de desbetreffende gevel valt. Wanneer de
verlichtingssterkte een bepaalde tijd de grenswaarde overschrijdt gaat het screen
automatisch naar beneden. Wanneer de verlichtingssterkte weer een bepaalde
tijd beneden de grenswaarde is, gaat het screen weer omhoog. Daarnaast kunnen
aan de ruimtezijde houten luiken gesloten worden.
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beglazing in raam
achterzetbeglazing (lexaan)
houten luik
infraroodwerend screen

aluminium profiel

Figuur 35: verticaal beglazingsdetail [bron: RGD]

In enkele expositiezalen is extra expositieruimte gecreëerd door de bespanning
voor enkele gevelopeningen door te trekken. De constructie die hierdoor ontstaat
ter plaatse van de geblindeerde beglazingen heeft de volgende opbouw (van
buiten naar binnen):
§
§
§
§
§
§
§
§

enkel glas in het raamhout;
luchtspouw met infraroodwerend screen;
lexaan achterzetbeglazing in aluminium profiel;
rolgordijn;
luchtspouw;
regels;
brandwerende plaat (Promatect H, 10mm);
bespanning.

Figuur 36: horizontaal spouwdetail ter plaatse van een geblindeerde beglazing [bron: RGD]
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5.1.5

Het Mauritshuis

Dakkapel

In de restauratieateliers (2.4 en 2.7) zorgen de dakkapellen voor de
daglichttoetreding. Het bleek, als gevolg van een beperkte beschikbaarheid van
tekeningen, moeilijk om de opbouw van alle constructies van de dakkapel te
achterhalen.
De dakkapel is voorzien van een houten kozijn met draairamen. De beglazing is
als volgt opgebouwd (van buiten naar binnen):
§
§
§
§
§

gelaagd brons floatglas (4mm);
blanke folie (0,75mm);
gelaagd blank floatglas (4mm);
spouw (9mm);
comfortglas (4mm).

De wangen van de dakkapel hebben de volgende opbouw (van buiten naar
binnen):
§
§
§
§

2

lood (35kg/m );
rabatdelen (33mm);
luchtspouw / verticaal regelwerk (28x50mm);
geschilderd multiplex (10mm).

Waarschijnlijk zijn de wangen niet geïsoleerd. Op de wangen van de dakkapel is
met enige regelmaat condensatie waargenomen.
De buitenafwerking van de stroken naast het kozijn van de dakkapel is onbekend.
De binnenafwerking is identiek aan die van de wangen, geschilderd multiplex
tegen een verticaal regelwerk (28x50mm). Ook deze constructie is waarschijnlijk
niet geïsoleerd. Waarschijnlijk is er een grote luchtspouw aanwezig tussen de
buitenafwerking en de binnenafwerking.
Over de dakconstructie is erg weinig bekend. De enige zekerheid is dat de
2
buitenafwerking van lood (35kg/m ) is. De binnenafwerking is zeer waarschijnlijk
gelijk aan de binnenafwerking van de wanden van de dakkapel, wat zou
betekenen dat het een geschilderde multiplex afwerking van 10mm betreft.
Over een eventuele dampremmende lagen in de constructies is niets bekend.
5.1.6

Kelder

De oorspronkelijke kelder onder het voorplein werd in 1823 afgebroken. Tijdens
de restauratie van ’84-’86 is er een nieuwe twee verdiepingen tellende kelder
onder het voorplein gebouwd. Het gedeelte van de kelder dat van belang is voor
e
dit onderzoek is het depot (-3.5) in de 2 kelder.
De kelder heeft een constructie van beton. De wanden hebben een dikte van
e
e
350mm. De 2 keldervloer heeft een dikte van circa 1500mm en de 1 keldervloer
een dikte van circa 450mm. De vloeren zijn afgewerkt met een afwerklaag van
50mm.
Over eventuele isolatie van de kelder is niets bekend.
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5.2

Installatietechnisch

In het Mauritshuis wordt het klimaat geconditioneerd middels een
luchtbehandelingsinstallatie. De luchtbehandelingsinstallatie heeft 9 afzonderlijke
luchtgroepen. De luchtgroepen hebben betrekking op de volgende ruimten:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

expositieruimten begane grond (A)
expositieruimten verdieping (A1)
voormalige bibliotheek en studieruimte (B)
e
depot 2 kelder (C)
ontvangstruimte (D)
kantoorruimten (E)
toilet- en dienstruimten (F&G)
restauratieatelier 1 (H)
restauratieatelier 2 (J)

De eerste 7 luchtgroepen zijn onderdeel van een installatie uit 1986. De installatie
voor de twee ateliers is in 1994 aangebracht.
Van belang voor dit onderzoek zijn, vanzelfsprekend, de luchtgroepen voor de
expositiezalen, de restauratieateliers en het depot.
5.2.1
5.2.1.1

Expositiezalen
Luchtbehandeling

De te behandelen lucht die de luchtbehandelingskasten ingaat is gedeeltelijk
gerecirculeerde lucht en gedeeltelijk verse buitenlucht. Het percentage verse
buitenlucht en recirculatielucht varieert. De verse buitenlucht gaat, alvorens de
luchtbehandelingskast bereikt wordt, door een centraal warmtewiel, waarna de
lucht door een voorkoeler gaat. Eenmaal in de luchtbehandelingskast passeert de
gemengde lucht achtereenvolgens de volgende onderdelen:
§
§
§
§

§
§

luchtfilter;
koeleenheid;
druppelvanger;
verwarmingseenheid (op basis van stadsverwarming, in het geval van
uitval van de stadsverwarming is een elektrische voorverwarmer voor de
luchtbehandelingskast gemonteerd);
stoombevochtiger;
naverwarmingseenheid.

Figuur 37: luchtbehandelingskast expositiezalen [bron: Mampaey]
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5.2.1.2

Het Mauritshuis

Regeling
o

De installatie streeft naar een ruimteluchttemperatuur van 19 C en een relatieve
o
luchtvochtigheid van 55%. De streeftemperatuur van 19 C is echter een
minimumwaarde. Bij hoge buitentemperaturen zal er gestreefd worden naar een
hogere ruimtetemperatuur middels een glijdende temperatuurregeling (figuur 38).
’s Avonds om 6 uur gaat de installatie over op een grensbewaking. Dit wil zeggen
dat de installatie wordt uitgeschakeld tot een grenswaarde in de ruimte wordt
o
o
bereikt. Wanneer de temperatuur daalt beneden 17 C of stijgt boven 20,5 C, zal
de installatie weer in bedrijf gaan. De grenswaarden voor de relatieve
luchtvochtigheid 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 aangaan.

Figuur 38: voorbeeld glijdende
temperatuur-regeling

e

De luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid voor de begane grond en 1
verdieping worden geregeld op basis van het gemeten gemiddelde van 3 ruimten
per verdieping. Voor de begane grond hangen de sensoren in:
§
§
§

ruimte 0.5:
ruimte 0.8:
ruimte 0.11:

Vlamingenzaal I;
Gouden zaal;
Bosschaertzaal.

*
*

*

e

Voor de 1 verdieping zijn dit:
§
§
§
5.2.1.3

ruimte 1.4:
ruimte 1.8:
ruimte 1.12:

Figuur 39: sensoren gbs*

Rembrandtzaal I;
Potterzaal;
Vermeerzaal.

begane grond

Luchtvolumestromen

Uit de tekeningen van de Rijksgebouwendienst zijn de afzuigdebieten (ontwerp)
herleid. De inblaasdebieten zijn gemeten (§7.7). Zowel de afzuig- als de
inblaasdebieten zijn toegevoegd in bijlage II.
De lucht wordt ingeblazen via vensterbanken onder de gevelopeningen. De
vensterbanken zijn voorzien van een rooster, waardoor de lucht verticaal langs de
beglazing de ruimte wordt ingeblazen. Elke vensterbank in de expositiezalen dient
als inblaasrooster.
De afzuigpunten zijn weggewerkt in de oorspronkelijke rookkanalen van de
schouwen. In ruimten zonder schouw zijn de afzuigkanalen weggewerkt in het
plafond (figuur 43).

*
*

*

Figuur 40: sensoren gbs
1e verdieping

Figuur 41: vensterbank met
inblaasrooster

Figuur 43: luchttoevoer en afvoer in een ruimte
Figuur 42: afzuigkanaal in het
plafond
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5.2.2

Depot

5.2.2.1 Luchtbehandeling
De te behandelen lucht die de luchtbehandelingskasten ingaat is net als bij de
expositiezalen gedeeltelijk gerecirculeerde lucht en gedeeltelijk verse buitenlucht.
Het percentage verse buitenlucht en recirculatielucht varieert. De verse
buitenlucht gaat, alvorens de luchtbehandelingskast bereikt wordt, door een
centraal warmtewiel. Eenmaal in de luchtbehandelingskast passeert de lucht
achtereenvolgens de volgende onderdelen:
§
§
§
§
§
§

luchtfilter;
koeleenheid;
druppelvanger;
verwarmingseenheid (op basis van stadsverwarming);
stoombevochtiger;
naverwarmingseenheid.

Figuur 44: luchtbehandelingskast depot [bron: Mampaey]

5.2.2.2

Regeling

De regeling van de luchtbehandelingskast voor het depot is identiek aan de
regeling voor de expositiezalen.

*

*

De luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid voor het depot worden geregeld
op basis van het gemiddelde van twee sensoren in het depot.
5.2.2.3

Luchtvolumestromen
4

Figuur 45: sensoren gbs depot

3

Uit tekeningen van Mampaey is herleid dat het inblaasdebiet (ontwerp) 1000m /h
3
bedraagt en het afzuigdebiet 900m /h. De lucht wordt in het midden van de ruimte
op plafondhoogte ingeblazen. Er wordt afgezogen aan de zijkanten van de ruimte
ook op plafondhoogte (figuur 46).

Figuur 46: luchttoevoer en afvoer in het depot

4

Mampaey is de installateur van de installatie.
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5.2.3
5.2.3.1

Het Mauritshuis

Ateliers
Luchtbehandeling

De luchtbehandelingskasten van de ateliers verwerken gedeeltelijk buitenlucht en
gedeeltelijk recirculatielucht. Het percentage verse buitenlucht en recirculatielucht
varieert en is voor atelier 1 (ruimte 2.7) mede afhankelijk van het in bedrijf zijn van
de zuurkast. De buitenlucht zal het centrale warmtewiel niet passeren en direct de
luchtbehandelingskast ingaan.
Nadat de buitenlucht en de gerecirculeerde lucht gemengd zijn, passeert deze
gemengde lucht achtereenvolgens de volgende onderdelen:

Figuur 47: luchtbehandelingskast atelier 1 [bron: Mampaey]

§
§
§
§
§

luchtfilter;
koeleenheid;
verwarmingseenheid;
elektrische verwarmingseenheid;
stoombevochtiger.

In de dakkapellen zijn, afzonderlijk van de luchtbehandelingsinstallatie, elektrische
radiatoren (1,5 kW) gemonteerd.
5.2.3.2

Regeling
o

De installatie streeft naar een ruimteluchttemperatuur van 19,5 C en een relatieve
o
luchtvochtigheid van 55%. De streeftemperatuur van 19,5 C is echter een
minimumwaarde. Bij hoge buitentemperaturen zal er gestreefd worden naar een
hogere ruimtetemperatuur middels een glijdende temperatuurregeling (figuur 38).
Aan de warmte- en koudevraag wordt voldaan middels het aan- en uitschakelen
van de warmwatercirculatiepomp en de koudwatercirculatiepomp in de
desbetreffende eenheden. Indien de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte te laag
is, wordt de elektrisch gevoede stoombevochtiger ingeschakeld. Indien de
relatieve luchtvochtigheid te hoog is, wordt automatisch de ruimtetemperatuur
o
verhoogd naar 24 C. Indien de gewenste relatieve luchtvochtigheid door het
verhogen van de ruimtetemperatuur nog niet wordt bereikt wordt de koeler
ingeschakeld voor het ontvochtigen van de lucht.
’s Avonds om 18:00 uur wordt de gereduceerde nachtventilatie ingeschakeld.
Tijdens de nachtventilatiestand is de luchtbehandelingskast in bedrijf. De stand
van de buitenluchtklep is dan echter minimaal en alle afzuigventilatoren, behalve
enkele afzuigventilatoren die permanent in bedrijf zijn, worden uitgeschakeld.
Wanneer de nachtventilatie ingeschakeld is, is de installatie nog wel beveiligd met
o
een grensbewaking. Wanneer de temperatuur daalt beneden 17,5 C of stijgt
o
boven 20,5 C, zal de installatie weer op normale ventilatie overgaan. De
grenswaarden voor de relatieve luchtvochtigheid liggen op 50% en 60%. Indien
normale ventilatie niet wordt ingeschakeld als gevolg van de grensbewaking, zal
dit ’s morgens om 7.00 uur gebeuren.
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Per atelier is een sensor in de ruimte aangebracht waarop het
gebouwbeheersysteem de luchtbehandelingskast regelt.
5.2.3.3

Luchtvolumestromen

Uit de tekeningen van Mampaey zijn de
afzuig- en inblaasdebieten (revisie)
herleid. De debieten zijn toegevoegd in
bijlage II.
De luchttoevoer vindt plaats via een
aantal luchtplenums en een geperforeerd
plafond. Luchtafvoerpunten zitten
verspreid over de gehele ruimten.
5.2.3.4

Spuitcabine

Er geldt een aparte regeling voor het
gebruik van de spuitcabine. Het lijkt erop,
dat tijdens het gebruik extra lucht
3
(2200m /h) in atelier 1 wordt ingeblazen
3
en extra lucht (2200m /h) uit de
spuitcabine wordt afgezogen.
5.2.4

Figuur 49: luchttoevoerplenums ateliers (grijs
geaccentueerd) [bron: RGD]

Storingsmelding van de installatie

Een door het gebouwbeheersysteem gegeven storingsmelding komt in eerste
instantie bij het hoofd van de technische dienst van het Mauritshuis. De
storingsmelding wordt door hem beoordeeld en zonodig doorgegeven aan de
meldkamer van de Rijksgebouwendienst. Vervolgens wordt er gebeld met de
installateur. Het typebestek bepaalt dat de installateur binnen 4 uur ter plaatse is
om de storing te verhelpen.

5.3
5.3.1

Gebruik
Openingstijden

De openingstijden voor bezoekers zijn:
maandag tot en met zaterdag:
zondag:

10.00 - 17.00 uur
11.00 - 17.00 uur

Van 1 september tot en met 31 maart is het Mauritshuis op maandag gesloten.
5.3.2

Personeel

De werktijden van het personeel zijn:
maandag tot en met vrijdag:
zaterdag:
zondag:

08.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur

Naast het feit dat het personeel op deze tijden aanwezig is, worden ook de luiken
voor de beglazing geopend en is de verlichting aan. Het vermogen van de
verlichting is in een aantal ruimten geïnventariseerd. Deze inventarisatiegegevens
zijn toegevoegd in bijlage III.
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5.3.3

Het Mauritshuis

Nevenactiviteiten

Naast de gebruikelijke museumactiviteiten, wordt het Mauritshuis soms gebruikt
als locatie voor feestelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan recepties of
bijeenkomsten voor sponsoren en ‘vrienden van het Mauritshuis’. Bij dit soort
bijeenkomsten kunnen er veel (circa 100) personen in een ruimte aanwezig zijn.
5.3.4

Garderobe

Er is geen bewaakte garderobe in het Mauritshuis aanwezig, waardoor natte
jassen (tijdens regenachtig weer) kunnen worden meegenomen in het museum.
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6 Metingen
Er zijn verschillende metingen uitgevoerd in en om het Mauritshuis. De metingen
in dit onderzoek hebben verschillende doelen. Ter indicatie zijn korte metingen
uitgevoerd van onder andere de temperatuur- en relatieve vochtigheid van de
ruimtelucht en de oppervlaktetemperaturen met behulp van infraroodthermografie.
Daarnaast zijn permanente metingen uitgevoerd om over een lange tijd het
binnenklimaat kwantitatief vast te leggen. Om het binnenklimaat te verklaren, zijn
tenslotte invloeden op het binnenklimaat gemeten, zoals inblaascondities,
buitencondities en de zontoetredingsfactor van de beglazing. In dit hoofdstuk
worden de uitgevoerde metingen kort toegelicht. Uitgebreidere beschrijvingen,
meetgegevens en exacte posities van alle sensoren zijn toegevoegd in bijlage IV.

6.1

Infrarood thermografie

Om een goed beeld te krijgen van de isolerende eigenschappen van een gevel en
*
de aanwezigheid van eventuele koudebruggen en luchtlekken, wordt
infraroodthermografie gebruikt. Indien er een verschil heerst tussen de
temperatuur van de binnenlucht en de buitenlucht resulteert dit ook in
temperatuurverschillen tussen goed en slecht isolerende gedeelten van de gevel.
Figuur 50: infrarood thermogram

Elk object zendt warmtestraling uit naar zijn omgeving. De hoeveelheid
uitgezonden straling is onder andere afhankelijk van de temperatuur van het
betreffende object. Hoe hoger de temperatuur van het object, des te meer
warmtestraling er wordt uitgezonden. Een infraroodcamera meet de
stralingsoverdracht tussen objecten en de camera. Met behulp van software wordt
uit de gemeten stralingsoverdracht de oppervlaktetemperatuur berekend. Door
middel van een kleurenschaal kunnen de verschillende oppervlaktetemperaturen
in een infraroodthermogram worden afgelezen.
Er zijn op verschillende posities infrarood thermogrammen gemaakt van enkele
museale objecten en de gebouwschil van het Mauritshuis.

6.2

Stratificatie in een ruimte

Doordat warme lucht opstijgt kan in een ruimte een verschil in temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid over de hoogte ontstaan. De hoogte van de
e
expositiezalen (begane grond en 1 verdieping) in het Mauritshuis bedraagt 4 à
5m. In de expositiezalen hangen schilderijen niet alleen op ooghoogte, maar
verspreid over de gehele wand tot posities nabij het plafond. Het
gebouwbeheersysteem regelt de condities van de lucht op basis van de sensoren
laag in de ruimte. De condities hoog in de ruimte zouden dus sterk af kunnen
wijken van de condities die het gebouwbeheersysteem aangeeft. Tevens is kennis
van eventuele stratificatie van belang om de permanente monitoring (§6.3) juist te
interpreteren.

Figuur 51: stratificatiemeting in de
‘Vermeerzaal’

In de te meten ruimten is, per ruimte, op drie hoogten de temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid gemeten. Per ruimte is 30 tot 60 minuten gemeten, zodat de
sensoren kunnen acclimatiseren in de ruimte. Er is gemeten in de ateliers, het
depot en enkele expositiezalen. Voor de expositiezalen is een selectie gemaakt
die afhankelijk is van onder andere de oriëntatie, afmetingen en bezonning van de
ruimte.
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6.3

Het Mauritshuis

Ruimteluchtcondities

Voor een goed onderzoek naar het binnenklimaat is een permanente monitoring
van de ruimteluchtcondities onmisbaar.
In verschillende ruimten van het Mauritshuis worden de luchttemperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid permanent gemeten. Dit wordt gedaan door middel van
gecombineerde luchttemperatuur- en de relatieve luchtvochtigheidsensoren. Er
zijn acht gecombineerde sensoren gebruikt om het binnenklimaat zo goed
mogelijk kwantitatief weer te geven. De posities van de sensoren zijn
weloverwogen bepaald.
De eerste afweging die is gemaakt zijn de afzonderlijke luchtgroepen van de
luchtbehandelingsinstallatie. Drie ruimten in het Mauritshuis hebben een eigen
luchtgroep binnen de installatie. Dit zijn atelier 1 (2.7), atelier 2 (2.4) en het depot
(-3.5). In elk van deze ruimten zijn sensoren geplaatst (figuren 54 en 51). De
andere twee luchtgroepen die voor dit onderzoek van belang zijn, zijn die van de
begane grond en de eerste verdieping (de expositieruimten). Omdat het hier
meerdere ruimten betreft waarop één luchtgroep invloed heeft zijn er op deze
e
verdiepingen meerdere sensoren geplaatst. Op de 1 verdieping zijn drie
sensoren geplaatst. Er is een keuze gemaakt om de sensoren in de drie ruimten
te hangen waar zich ook de sensoren van het gebouwbeheersysteem bevinden.
De drie ruimten zijn: ‘Rembrandtzaal I’ (1.4), de ‘Potterzaal’ (1.8) en de
‘Vermeerzaal’ (1.12) (figuur 54). Met de gegevens die uit deze metingen volgen is
later een goede validatie van het simulatiemodel mogelijk.

Figuur 52: gemeten ruimte
2e kelder

Figuur 53: gemeten ruimten
begane grond

e

Er is een keuze gemaakt om slechts de 1 verdieping ‘uitgebreid’ te monitoren. De
twee verdiepingen hebben namelijk een identieke indeling. Vanwege de
e
verwachting dat de 1 verdieping, gezien zijn hogere ligging, meer invloed zal
ondervinden van zonnestraling en nachtelijke hemelstraling, is de keuze voor
uitgebreide monitoring op deze verdieping gevallen. Om toch een vergelijking te
e
kunnen maken met de 1 verdieping is op de begane grond een sensor geplaatst,
en wel in de ‘Gouden zaal’ (0.8) (figuur 53).
Metingen met de meetschilderijen, waar later in dit hoofdstuk op terug wordt
gekomen, hebben plaatsgevonden in de ‘Van der Weydenzaal’ (0.12). Het is voor
deze metingen noodzakelijk dat de condities in de ruimte gemeten worden.
Vandaar dat er in deze ruimte ook een sensor is geplaatst (figuur 53).

6.4

Figuur 54: gemeten ruimten
1e verdieping

Inblaascondities

De inblaascondities zijn belangrijk voor een goede analyse van de
omstandigheden in de ruimten. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden
ter validatie van de modellen met betrekking tot het binnenklimaat en de
installatie.
e

Op de begane grond (ruimte 0.8 ’Gouden zaal’) en 1 verdieping (ruimte 1.12
‘Vermeerzaal’) worden de inblaascondities gemeten. De inblaascondities zijn per
verdieping uniform, omdat de lucht per verdieping door een luchtbehandelingskast
wordt behandeld.
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Figuur 55: gemeten ruimten
2e verdieping
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6.5

*
Figuur 56: positie gemeten spouw

Spouwcondities

Vanwege de zéér minimaal geïsoleerde gevelconstructies bij de geblindeerde
beglazingen kan het heersende buitenklimaat een grote invloed hebben op de
schilderijen die tegen de buitengevel hangen. Een permanente monitoring van de
condities (luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid) in de spouw achter de
geblindeerde beglazingen is daarom van belang. De luchtcondities worden
permanent gemeten in de spouw bij een geblindeerde beglazing van de
‘Vermeerzaal’ (1.12) (figuur 56).

6.6

Oppervlaktetemperaturen

De relatieve luchtvochtigheid nabij een oppervlakte, met een andere temperatuur
dan de binnenlucht, wijkt af van de relatieve luchtvochtigheid van de binnenlucht.
Vanwege het gevaar van bouwkundige degradatie en de degradatie van
schilderijen die tegen de gevels hangen dienen oppervlaktetemperaturen
permanent gemeten te worden.
De relatieve luchtvochtigheid nabij het oppervlak (És) wordt berekend met behulp
van de maximale dampspanning bij de lucht- en oppervlaktetemperatuur en de
relatieve vochtigheid van de ruimtelucht (Éa).

ϕs =

ϕa ⋅ p sat(Ta)
psat(Ts)

[-]

(6.1)

De oppervlaktetemperaturen worden gemeten met externe
oppervlaktetemperatuursensoren die aangesloten zijn op gecombineerde
sensoren uit paragraaf 6.3 tot en met 6.5. De posities van de
oppervlaktetemperatuursensoren zijn bepaald op basis van de bouwkundige
inventarisatie en de infrarood thermogrammen.
In het depot (-3.5) wordt de oppervlaktetemperatuur van de kelderwand aan de
westzijde gemeten.
In atelier 1 (2.7) wordt de oppervlaktetemperatuur van de wand van een dakkapel
gemeten.
In atelier 2 (2.4) wordt de oppervlaktetemperatuur van de dakplaat gemeten.
In de ‘Gouden zaal’ (0.8) wordt de oppervlaktetemperatuur van de
achterzetbeglazing gemeten. Het betreft hier een gevelopening aan de noordzijde,
zodat zonnestraling de temperatuursensor zo weinig mogelijk kan beïnvloeden.
Een tweede oppervlaktetemperatuursensor is circa 1cm van het glas geplaatst.
Deze sensor zal dus geen oppervlaktetemperatuur meten, maar een
luchttemperatuur nabij het glas. Deze meting is vooral in de nacht van belang
wanneer de luiken zijn gesloten. De temperatuur van de ontstane spouw tussen
de beglazing en de luiken wordt dan gemeten.
Ter plaatse van een geblindeerde beglazing in ‘Rembrandtzaal I’ (1.4), wordt
achter een schilderij, de oppervlaktetemperatuur van de bespanning gemeten.
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In de ‘Vermeerzaal’ (0.12) worden meerdere oppervlaktetemperaturen gemeten.
Om de omstandigheden in een spouw bij een geblindeerde beglazing goed in
kaart te brengen worden, naast de luchtcondities in de spouw en binnentredende
zonnestraling, achtereenvolgens de volgende oppervlaktetemperaturen gemeten:
§
§
§
§
§

achterzetbeglazing (spouwzijde)
buitenwand (pleisterlaag spouwzijde)
kozijnomlijsting (natuursteen spouwzijde)
plaatmateriaal achter bespanning (spouwzijde)
bespanning (ruimtezijde)

Figuur 57: posities oppervlaktetemperatuursensoren in spouw ‘Vermeerzaal’ ter plaatse van een geblindeerde beglazing

Vanwege het feit dat in de ‘vensterbank’ nabij de inblaasroosters niet de condities
van de ruimte, maar van de inblaaslucht heersen, wordt in een ‘vensterbank’ van
de ‘Vermeerzaal’ ook een oppervlaktetemperatuur van de buitenwand gemeten.
In de ‘Potterzaal’ (1.8) ten slotte wordt de oppervlaktetemperatuur van de
bespanning ter plaatse van een massieve buitenwand gemeten.

6.7

Buitencondities

Voor de interpretatie van de meetresultaten en de simulatie van het binnenklimaat
is een goede monitoring van het buitenklimaat onmisbaar. Vandaar dat op het dak
van het Mauritshuis permanent de buitenluchttemperatuur en de relatieve
luchtvochtigheid worden gemeten.
Naast deze twee aspecten van het buitenklimaat is de opwarming van het
Mauritshuis als gevolg van de zon van invloed op het binnenklimaat. Daarom
wordt eveneens de globale straling gemeten. De globale straling is de som van de
directe en diffuse zonnestraling op een horizontaal vlak en wordt op een punt
gemeten, waar de zonnestralen de gehele dag ongehinderd kunnen doordringen.
Om de globale straling permanent te meten is een pyranometer (horizontaal) op
het dak geplaatst.
Tevens wordt de binnentredende zonnestraling in de spouw bij een geblindeerde
beglazing van de ‘Vermeerzaal’ gemeten. In dit geval hangt de pyranometer
verticaal achter de geblindeerde beglazing.
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6.8

Debieten

Voor de simulatie van het binnenklimaat is het belangrijk te weten hoe groot de
luchthoeveelheden zijn die in de verschillende ruimten ingeblazen en afgezogen
worden. Het debiet van de toevoerroosters in de expositiezalen is gemeten met
een ‘flow finder’.

6.9

ZTA-waarde van de beglazing
*

De absolute zontoetredingsfactor (ZTA ) wordt gedefinieerd als: “het quotiënt van
de hoeveelheid doorgelaten zonne-energie en de hoeveelheid opvallende zonneenergie per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid. De doorgelaten zonneenergie komt een ruimte binnen in de vorm van zonnestraling (qd), warmtestraling
(qsi) en convectiewarmte (qci) De warmtestraling en convectiewarmte worden
samen afgegeven door het glas (qad). [ISSO, 1975]

ZTA =

qd + qsi + qci
qze

[-]

(6.2)

Figuur 58: de optredende stralings en warmtestromen bij een zonbeschenen transparant vlak
[bron: ISSO publicate 2 zontoetredingsfactoren]

Aangezien de zontoetredingsfactor van de beglazing invloed heeft op de
zontoetreding naar de ruimte is deze van belang met betrekking tot de opwarming
van de ruimte. De zontoetredingsfactor is wellicht nog belangrijker als het gaat om
de directe bezonning van schilderijen.
De zontoetredingsfactor van de beglazing in de expositiezalen is bepaald uit een
meting, omdat van deze beglazingsconstructie in de literatuur niets bekend is.
De Z.T.A.-waarde wordt in het algemeen bepaald in laboratoria onder
geconditioneerde omstandigheden (gelijke temperatuur voor en achter de
o
glasconstructie en een inval van de straling onder 45 ). Bij de bepaling van de
Z.T.A.-waarde in de praktijksituatie is met pyranometers de directe, diffuse en
gereflecteerde kortgolvige zonnestraling van zowel binnen (qd en qsi) als buiten
(qze) gemeten. De convectieve warmteoverdracht ten gevolge van de opwarming
van het glas door de zon (qci) wordt met de pyranometer niet gemeten. Deze
overdracht is afzonderlijk bepaald, door met een warmtestroommeter de
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warmtestroom te meten tengevolge van het temperatuurverschil tussen de
binnenkant van de beglazing en de omliggende lucht.
In de praktijksituatie is niet gemeten met gelijke temperatuur voor en achter de
beglazing. Om te corrigeren voor het temperatuurverschil over het glaspakket
worden de buitentemperatuur en de binnentemperatuur gemeten. Met behulp van
een benadering van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van het glas kan de
warmtestroom (qt) ten gevolge van het temperatuurverschil worden bepaald en
gecorrigeerd.

qt = U ⋅ ∆θ

2

[W/m ]

(6.3)

Om deze meetmethode te verifiëren is een extra meting uitgevoerd aan beglazing
met een bekende zontoetredingsfactor in het laboratorium van de ‘Technische
Universiteit Eindhoven’ (bijlage VII).

6.10 Meetschilderijen
In het Mauritshuis kunnen de omstandigheden nabij een schilderij, afgezien van
de ruimteluchtcondities, hoofdzakelijk negatief beïnvloed worden door twee
externe invloeden. Er hangen schilderijen in het Mauritshuis op dusdanige
plaatsen dat ze direct worden aangestraald door de zon. Daarnaast hangen er
schilderijen tegen slecht geïsoleerde buitenconstructies, zoals de geblindeerde
beglazing.
Deze invloeden hebben hun uitwerking op de temperatuur van het doek en de
omgevende lucht. Het gevolg van de temperatuurverandering van het doek is de
daarmee samengaande verandering van de relatieve luchtvochtigheid aan het
oppervlak van het doek. Doordat de invloeden meestal niet gelijkmatig over het
schilderij optreden is er een kans op temperatuursverschillen in en nabij het
schilderij.
Door middel van metingen aan meetschilderijen zijn de omstandigheden nabij het
schilderij als gevolg van deze invloeden vastgesteld. De meetschilderijen zijn
voorzien van een microklimaatdoos volgens het principe van de
5
microklimaatdozen waarvan de collectie van het Mauritshuis is voorzien .
8
7
34
1

6
5
2

Figuur 59: opbouw van de microklimaatdoos [bron:IICN Informatie nr. 12: De microklimaatdoos]

5

Het principe van de microklimaatdoos, zoals gebruikt in het Mauritshuis, berust op het ontwerp van

Jørgen Wadum.
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De opbouw van de luchtdicht afgeplakte microklimaatdoos is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vilt in de sponning
glas (4mm)
balsahout / luchtspouw (5mm)
vilt op het balsahout
schilderij
luchtspouw
houten lat
achterplaat

Er is gedurende een periode van twee weken gemeten. Om de invloed van een
slecht geïsoleerde constructie te meten is één van de schilderijen tegen een
geblindeerde beglazingsconstructie (zuidoostzijde) gehangen in de ‘Van der
Weydenzaal’ (0.12) op de begane grond. Het tweede schilderij is tegen een
binnenwand gehangen in ‘Vlamingenzaal II’ (0.4) om de invloed van de directe
zonnestraling te meten. De meetschilderijen hangen, evenals de schilderijen in
het Mauritshuis, met de onderzijde tegen de wand. De bovenzijde hangt op een
beperkte afstand van de wand (figuur 62).
Figuur 60: posities
meetschilderijen

Voor de metingen zijn olieverfschilderijen op doek (canvas) gebruikt. Om de
meest ongunstige situatie te creëren is het doek zwart (701 ivoorzwart)
geschilderd. Het canvas is op een vurenhouten spieraam gespannen.

Figuur 61: temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidsensoren in de microklimaatdoos (nog zonder
achterkantbescherming)

Om de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos te
meten is een gecombineerde sensor achter het doek geplaatst (midden). Boven
en onder in de doos zijn twee extra temperatuursensoren geplaatst om eventuele
temperatuurverschillen van de lucht in de doos te meten. Aan de voorzijde van het
doek worden op dezelfde drie hoogten de oppervlaktetemperaturen gemeten. De
temperatuursensoren die beïnvloed kunnen worden door (zonne)straling zijn
afgeschermd (figuur 61).
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Op de posities waar slechts de temperatuur gemeten is, kan een benadering van
de relatieve luchtvochtigheid berekend worden met behulp van de gecombineerde
temperatuur- en relatieve luchtvochtigheidmeting.

Figuur 62: posities sensoren van het meetschilderij

6.11 Kalibratie
Om de nauwkeurigheid van de gebruikte sensoren en de onzekerheden van de
metingen te bepalen is de meetapparatuur in het gemeten bereik gekalibreerd.
Alle meetresultaten (hoofdstuk 7) zijn gecorrigeerd door middel van fitfuncties
volgend uit de kalibratie. Deze functies met bijbehorende coëfficiënten zijn
bepaald door middel van de regressie.
In bijlage XX zijn de regressielijnen en fitfuncties toegevoegd met de daarbij
behorende onzekerheden. De onzekerheid, die behoort bij de weergegeven
temperaturen en relatieve luchtvochtigheden in deze rapportage, staat in de
bijlage aangeduid met de standaarddeviatie in de grafiek met residuen. De
gepresenteerde onzekerheid is gebaseerd op één maal de standaarddeviatie. Dit
geeft een betrouwbaarheidsinterval van 68%.
o

Bij de kalibratie zijn de sensoren in het bereik van 10 tot 30 C en van 25 tot 85%
gekalibreerd. Bij de oppervlaktetemperatuursensoren ten behoeve van de
o
schilderijmetingen is dit van 0 tot 60 C.
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7 Meetresultaten
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste meetresultaten weergegeven en
geanalyseerd. Daar waar een toetsingskader geldt, zijn de verkregen
meetresultaten getoetst.

7.1

Infrarood thermografie

Op 20 februari 2004 zijn infrarood thermogrammen gemaakt in en rond het
o
Mauritshuis.Tijdens de opnamen was de buitentemperatuur circa 0 C. De
o
binnentemperatuur varieerde tussen de 18 en 20 C. Over de relatieve
luchtvochtigheid tijdens de meting is niets bekend, waardoor de
dauwpuntstemperatuur onbekend is. Hieronder zijn de belangrijkste
infraroodopnamen weergegeven.

Figuur 63: ruimte 0.12 (‘Van der

Ter plaatse van een geblindeerde
beglazing blijkt dat het duidelijk
kouder is achter de bespanning
dan bij een massieve gevel.
Tevens is een warmtelek zichtbaar
ter plaatse van de aansluiting
lambrisering en vloer.

Weydenzaal’):
geblindeerde beglazing

Na verwijdering van een luik in de
lambrisering wordt de koude
buitengevel in de spouw bij een
geblindeerde beglazing zeer goed
zichtbaar.
Figuur 64: ruimte 1.7 (Laat
17e-eeuws kabinet):
geopend luik in een
lambrisering

Het infraroodthermogram toont de
slecht isolerende eigenschappen
van de beglazingsconstructie.

Figuur 65: ruimte 0.11
(‘Bosschaertzaal’):
luiken geopend
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De gesloten luiken hebben een
isolerende werking.

Figuur 66: ruimte 0.11
(‘Bosschaertzaal’):
gesloten luiken

Ondanks de aanwezigheid van
infraroodwerende stores, zorgt de
binnentredende zon voor een
aanzienlijke opwarming.

Figuur 67: ruimte 1.12
(‘Vermeerzaal’):directe
bezonning van een
wand

Schilderijen hangen met de
onderzijde tegen de wand ter plaatse
van de geblindeerde beglazing.Er is
een temperatuursverschil zichtbaar
over de hoogte van de schilderijen.
Figuur 68: ruimte 1.9 (‘Troostkabinet’): schilderijen
voor een geblindeerde
beglazing

De wanden en de beglazing van de
dakkapel vertonen lage
oppervlaktetemperaturen.Tijdens
deze opname is
oppervlaktecondensatie
geconstateerd.
Figuur 69: ruimte 2.7 (atelier 1):
wang van een
dakkapel

Figuur 70: ruimte 2.7 (atelier 1):
beglazing in een
dakkapel
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7.2

Stratificatie in een ruimte

Op 16 en 17 augustus 2004 zijn in verschillende ruimten van het Mauritshuis
stratificatiemetingen verricht betreffende de luchttemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid.
De meetresultaten van de stratificatie gemeten in de ‘Vermeerzaal’ zijn redelijk
representatief voor de resultaten in alle expositiezalen. Daarom zijn hier slechts
de meetresultaten van deze ruimte weergegeven (figuur 71). De resultaten en
specificaties van alle metingen zijn toegevoegd in bijlage VI.

Figuur 71: luchttemperaturen op verschillende hoogten in de ‘Vermeerzaal’; 16 augustus 2004

De metingen in de verschillende ruimten vertonen een temperatuurverschil van
o
o
0,5 C tot 1 C. Tussen de verschillende relatieve luchtvochtigheden zit een
verschil van 2% tot 3%. Opvallend is dat de op 3 meter hoogte gemeten relatieve
luchtvochtigheid vaak naar beneden afwijkt van de overige twee metingen, zoals
zichtbaar in figuur 71 van de ‘Vermeerzaal’.
Een lage buitentemperatuur kan invloed hebben op de stratificatie in een ruimte.
Door de beperkte gevel isolatie zou er namelijk koudeval nabij de gevels kunnen
optreden. Met deze reden is de stratificatiemeting in de winter voor één ruimte
herhaald en wel op 7 en 8 maart in de ‘Vermeerzaal’ (1.12).
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Figuur 72: relatieve luchtvochtigheden op verschillende hoogten in de ‘Vermeerzaal’; 7 en 8 maart 2005

De meting heeft circa 24 uur geduurd, waardoor duidelijk het dag- en nachtritme
zichtbaar is. De verschillen tussen de meetwaarden onderling zijn echter zeer
beperkt. De temperatuurverschillen zijn vergelijkbaar met de zomersituatie. De
verschillen in de relatieve luchtvochtigheid beperken zich tot maximaal 1%. Ter
indicatie zijn de permanent gemeten ruimtetemperatuur en relatieve
luchtvochtigheid toegevoegd in de figuur, hetgeen aangeeft dat dit goede
benaderingen van de gemiddelde ruimteluchtcondities zijn.

7.3

Analyse ruimteluchtcondities

De permanente monitoring is gestart op 5 november 2004 en loopt aan het einde
van dit afstudeeronderzoek nog steeds. Aan de hand van de meetresultaten is het
binnenklimaat geanalyseerd. Omdat er slechts in de winterperiode gemeten is, is
de analyse niet volledig. Toch kan er reeds het nodige over het binnenklimaat
gezegd worden. In deze paragraaf worden een aantal specifieke onderdelen van
de meetresultaten behandeld. Een overzicht van alle meetdata is toegevoegd in
bijlage V.
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7.3.1

Expositiezalen

Figuur 73: gemeten expositiezalen begane grond

Figuur 74: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de begane grond; 28 februari t/m 6 maart 2005

Figuur 75: gemeten expositiezalen 1e verdieping

Figuur 76: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de 1e verdieping; 28 februari t/m 6 maart 2005
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7.3.1.1

Het Mauritshuis

Dag- en nachtritme
Een eerste verschijnsel dat de
aandacht trekt bij het bestuderen van
de meetgegevens, is de dagelijkse
sterke daling van de ruimtetemperatuur
na sluitingstijd. Deze daling is in alle
gemeten ruimten zichtbaar (figuur 74).

Het verschijnsel is te verklaren aan de
hand van de installatietechnische
inventarisatie en de gemeten
inblaascondities. Uit de inventarisatie
blijkt dat de
luchtbehandelingsinstallatie, in het
geval van de expositiezalen en het
depot, om 18.00 uur uitgeschakeld
wordt en overgaat op grensbewaking.
Uit de meetresultaten blijkt dat de
daling van de temperatuur op ditzelfde
tijdstip plaatsvindt. Het uitschakelen
van de installatie is ook zichtbaar in de
meetresultaten van de inblaascondities
Figuur 77: luchttemperaturen en relatieve
(figuur 77). Als gevolg van het feit dat
luchtvochtigheden van de 1e verdieping;
de inblaasluchtstroom stopt, meet de
28 februari 2005
sensor niet meer de temperatuur van
de inblaaslucht. De lucht in het
inblaaskanaal neemt nu namelijk de temperatuur van de omgeving aan. Dit is de
temperatuur in de vensterbank nabij een buitengevel. Deze temperatuur ligt dan
ook een stuk lager dan de ruimtetemperatuur.
De grensbewaking schakelt om circa 22:00 de installatie weer in, als gevolg van
het bereiken van de minimale grenstemperatuur (gemiddeld over drie ruimten,
figuur 77). Ook deze handeling is duidelijk zichtbaar in de meetresultaten. De
installatie blijft in de meeste gevallen aan tot deze weer overgaat op de
dagventilatie. De luchtbehandelingskast voor de begane grond daarentegen,
schakelt tijdens koude nachten vaak een tweede keer uit.
Het effect van het uitschakelen van de installatie is minder duidelijk zichtbaar in de
relatieve luchtvochtigheid. De verwachting is echter dat als gevolg van het dalen
van de temperatuur de relatieve luchtvochtigheid zal stijgen. Dit effect wordt
waarschijnlijk opgeheven door het bufferend vermogen van het gebouw en
interieur.
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7.3.1.2

Posities van de sensoren

Duidelijk zichtbaar is het verschil in
temperatuur als gevolg van de
posities van de sensoren (TU/e). De
hoogst gemeten luchttemperatuur op
e
de 1 verdieping is die van de
‘Vermeerzaal’ (1.12). De temperatuur
is gemeten nabij het plafond en op
grote afstand van buitenwanden.
Gezien het feit dat de stratificatie in de
ruimte erg beperkt bleek te zijn, is
deze temperatuur representatief voor
de gemiddelde luchttemperatuur in de
ruimte.
‘Rembrandtzaal I’ (1.4) heeft dezelfde
afmetingen en indeling als de
‘Vermeerzaal’. De ruimte heeft slechts
een andere oriëntatie. Desondanks
zijn de gemeten temperaturen in
‘Rembrandtzaal I’ aanzienlijk lager
dan die in de ‘Vermeerzaal’. Dit is het
gevolg van de positie van de sensor
(TU/e), die tegen een buitenwand, ter
plaatse van een geblindeerde
beglazing, achter een schilderij hangt.

Figuur 78: luchttemperaturen en relatieve
luchtvochtigheden van de 1e verdieping;
28 februari 2005

De sensor in de ‘Potterzaal’ (1.8) hangt tegen een binnenwand, maar wel nabij
een massieve buitenwand. De oorzaak van de lager gemeten temperaturen hoeft
echter niet het gevolg van deze positie nabij de buitenwand te zijn. De ‘Potterzaal’
is één van de ruimten die zijn voorzien van een sensor van het
gebouwbeheersysteem. In vergelijking met de ruimten (‘Rembrandtzaal I’ en
‘Vermeerzaal’) waar de andere twee sensoren (TU/e en gbs) hangen, ondervindt
de ‘Potterzaal’ een lagere warmtebelasting als gevolg van weinig zonbelasting
(noordoostelijke oriëntatie), minder bezoekers per volume-eenheid en een kleiner
*
ventilatievoud (§7.7). Het gebouwbeheersysteem bepaalt de temperatuur van de
inblaaslucht voor alle ruimten op basis van het gemiddelde van de drie sensoren
e
(gbs) op de 1 verdieping. Als gevolg van de afwijkende warmtebelasting in de
e
‘Potterzaal’ en de uniforme inblaascondities op de 1 verdieping zouden de
ruimteluchtcondities in de ‘Potterzaal’ kunnen afwijken.
In figuur 78 is naast de condities per ruimte ook een benadering van de
e
gemiddelde condities van de 1 verdieping weergegeven, waarop de installatie
gestuurd wordt. Het gemiddelde is berekend volgens:

Gemiddelde =

2 ⋅ Vermeerzaal + Potterzaal
3

Het gebouwbeheersysteem stuurt de installatie op basis van het gemiddelde van
de ‘Vermeerzaal’, ‘Potterzaal’ en ‘Rembrandtzaal I’. In vergelijking tot het
gemiddelde waarop de installatie gestuurd wordt is ‘Rembrandtzaal I’ niet in de
berekening opgenomen. De gemeten condities nabij de geblindeerde beglazing
zijn niet representatief genoeg.
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Tijdens de dagregeling blijkt de gemiddelde temperatuur redelijk dicht bij de
o
streeftemperatuur (gbs) van 19 C te liggen. De gemiddelde relatieve
*
luchtvochtigheid wijkt vooral tijdens de dagregeling af van de streefwaarde (gbs)
van 55%.
e

Evenals op de 1 verdieping het geval
is, is de luchttemperatuur in de ‘Gouden
zaal’ (0.8) (vergelijkbaar met de
‘Potterzaal’) lager dan de
luchttemperatuur in de ‘Van der
Weydenzaal’ (0.12) (vergelijkbaar met
de ‘Vermeerzaal’). De mogelijke
redenen hiervoor zijn dezelfde als bij de
e
1 verdieping.
De temperatuurverschillen tussen de
ruimten hebben ook effect op de
relatieve luchtvochtigheden in de
ruimten. Als gevolg van de lage
temperaturen liggen de relatieve
luchtvochtigheden in de ‘Gouden zaal’
en ‘Potterzaal’ aanzienlijk boven de
streefwaarde (gbs) van 55%. De
‘Vermeerzaal’ en de ‘Van der
Weydenzaal’ vertonen als gevolg van
de enigszins hoge temperatuur ook een
Figuur 79: luchttemperaturen en relatieve
lagere relatieve luchtvochtigheid ten
luchtvochtigheden van de begane grond;
opzichte van de streefwaarde (gbs). De
28 februari 2005
condities nabij de geblindeerde
beglazing in ‘Rembrandtzaal I’ zijn vooral afhankelijk van de temperatuur in de
spouw, waardoor ze sterk fluctuerend zijn.
Luchttemperaturen op vergelijkbare posities liggen op de begane grond ongeveer
een graad lager dan die op de eerste verdieping. Als gevolg van dit verschil is de
luchttemperatuur in hoofdzakelijk de ‘Gouden zaal’ laag. Voor de collectie is dat
geen probleem. Het komt de behaaglijkheid in de ruimte echter niet ten goede.
Personeel in de ‘Gouden zaal’ klaagt dan ook regelmatig over kou.
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7.3.1.3

Bezoekers

Een belangrijke bron die het binnenklimaat
beïnvloedt zijn de bezoekers. Kort na
openingstijd begint de installatie met het
inblazen van gekoelde lucht. Ondanks de
hoge bezoekersaantallen kan de installatie
de gemiddelde temperatuur constant
houden.
De invloed van de bezoekers op de
relatieve luchtvochtigheid is wel merkbaar.
Vanaf het moment dat het Mauritshuis is
geopend voor bezoekers (10.00 uur), stijgt
de relatieve luchtvochtigheid langzaam. De
streefwaarde (gbs) van 55% voor de
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid
wordt bij deze stijging overschreden. De
*
weergave van het absoluut vochtgehalte
toont aan dat de stijging van de relatieve
luchtvochtigheid geen gevolg is van de
inblaaslucht. Dat ligt tijdens de
bezoekersuren namelijk aanzienlijk onder
het absoluut vochtgehalte van de ruimte.
Het absoluut vochtgehalte van de
inblaaslucht ligt echter te hoog om de
ruimteluchtcondities te corrigeren, want de
relatieve luchtvochtigheid in de ruimte blijft
stijgen.
7.3.1.4

Nevenactiviteiten

Op 5 januari (figuur 80) heeft in de
‘Gouden zaal’ een receptie
plaatsgevonden na sluitingstijd (17.00 uur).
Bij de receptie waren circa honderd
personen aanwezig. De installatie blijft
tijdens dit soort activiteiten in bedrijf.

Figuur 80: luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en
absolute vochtigheid op de begane grond;
5 januari 2005

De installatie regelt op de gemiddelde temperatuur van drie ruimten, waaronder
de ‘Gouden zaal’ en twee ruimten waar géén personen aanwezig zijn. Deze
gemiddelde temperatuur blijft constant tijdens de receptie, terwijl de temperatuur
in de ‘Gouden zaal’ stijgt. De installatie behandelt de lucht dus volgens de sturing
van het gebouwbeheersysteem.
Het absoluut vochtgehalte in de ‘Gouden zaal’ toont een aanmerkelijke stijging
vanaf 17.00 uur. De relatieve luchtvochtigheid daalt ondanks de toename van het
absoluut vochtgehalte in de ruimte.
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7.3.1.5

Het Mauritshuis

Bezonning
Over het algemeen is als gevolg van
de zonbelasting nauwelijks een
temperatuurverhoging waarneembaar
in de verschillende ruimten. Slechts de
luchttemperatuur achter een schilderij
in ‘Rembrandtzaal I’ ter plaatse van de
geblindeerde beglazing ondergaat een
verhoging. Deze verhoging valt samen
met het moment dat de zon op de
desbetreffende gevel valt. Als gevolg
van de bezonning zullen de spouw en
de plaatmateriaal achter de
bespanning opwarmen, wat
verstrekkende gevolgen heeft voor de
luchttemperatuur in de ruimte nabij
deze wand. In figuur 81 zijn de
meetgegevens van 3 april 2005
weergegeven. Dit was de meest
zonnige dag uit de meetperiode.

Uit de meetresultaten blijkt dat de
luchttemperatuur in ‘Rembrandtzaal I’
Figuur 81: temperaturen en relatieve luchtvochtigheden van
hoge waarden bereikt en de relatieve
de 1e verdieping; 3 april 2005
luchtvochtigheid daardoor sterk daalt.
De verwachting is dat de temperatuur nog verder zal stijgen en de relatieve
luchtvochtigheid nog verder zal dalen tijdens echt hete en zonnige dagen.
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7.3.2

Ateliers

Figuur 82: gemeten ateliers
2e verdieping

Figuur 83: luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van atelier 1 (2.7); 7 t/m 14 maart

Figuur 84: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van atelier 2 (2.4); 7 t/m 14 maart
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7.3.2.1 Dag- en nachtritme
In de ateliers is na ‘sluitingstijd’ een
lichte daling in de ruimtetemperatuur
waarneembaar (figuur 83 en 84). Deze
daling is niet zo sterk als in de
expositiezalen. De installatie voor de
ateliers draait dan ook volgens een
nachtventilatie van 18.00 uur tot 6.00
uur (figuur 85). Nachtventilatie wil in het
geval van de ateliers zeggen dat de
installatie in bedrijf blijft met een
minimaal debiet. Dit heeft tot gevolg dat
de luchttemperatuur van de ruimte licht
daalt ondanks de hoge
inblaastemperatuur.
7.3.2.2 Fluctuaties
De inblaascondities van atelier 2 (ruimte
2.4) vertonen een sterk fluctuerend
verloop. Dit geldt voor zowel de
luchttemperatuur als voor de relatieve
luchtvochtigheid. De fluctuerende
Figuur 85: luchttemperaturen en relatieve
inblaascondities zijn echter vooral van
luchtvochtigheden van atelier 2;
invloed op de relatieve luchtvochtigheid
10 maart 2005
van de ruimtelucht. Vooral tijdens de
periode van de nachtventilatie en de eerste uren van de dagventilatie fluctueert de
relatieve ruimteluchtvochtigheid van zowel atelier 1 als atelier 2 hevig. Een
maximale relatieve luchtvochtigheid van 93% is gemeten.
Duidelijk is dat de luchtbehandelingskasten de inblaaslucht niet correct
behandelen met betrekking tot de bevochtiging. Figuur 86 toont de fluctuaties van
het absoluut vochtgehalte in de ruimte als gevolg van de inblaascondities.

Figuur 86: absoluut vochtgehalte van atelier 2; 7 t/m 14 maart
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7.3.3

Depot

Figuur 87: gemeten depot
2e kelder

Figuur 88: luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van het depot; 28 februari t/m 6 maart 2005

De luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van het depot zijn zeer
constant. De invloed van het dag- en nachtritme van de installatie is in de
meetresultaten nauwelijks terug te zien. De relatieve luchtvochtigheid in het depot
ligt echter hoog (figuur 88).

7.4

Toetsing ruimteluchtcondities

In tabel 2 en 3 zijn de meetresultaten van 5 november 2004 tot en met 4 april
2005 getoetst aan de richtlijnen die het ICN voorschrijft.
Per ruimte zijn de minimale, gemiddelde en maximale meetwaarden van de
getoetste periode weergegeven. Tevens zijn de percentages onder- en
overschrijding weergegeven. De verticaal doorgetrokken lijnen geven de
grenswaarden weer, waartussen in de groene balk het percentage meetwaarden
tussen deze waarden is aangegeven. De rode balken geven het eventuele
percentage over- of onderschrijding aan.
De laatste kolom geeft de percentages aan dat de maximale fluctuatie per uur
o
(? f hour>2%) en per 24 uur (? ?24h>3 C / ? f 24h>3%) overschreden wordt. De
fluctuaties zijn bepaald door per meetwaarde uit respectievelijk het voorgaande
uur en de voorgaande 24 uur het verschil tussen de maximale en minimale
waarde te berekenen.
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Tabel 2: toetsing meetwaarden luchttemperatuur Mauritshuis van 5 november 2004 t/m 4 april 2005

Tabel 3: toetsing meetwaarden relatieve luchtvochtigheid Mauritshuis van 5 november 2004 t/m 4 april 2005
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7.5

Gebouwcondities

De meetresultaten die in deze paragraaf behandeld worden hebben betrekking op
eventuele degradatie van het gebouw. Alle gemeten oppervlaktecondities zijn
toegevoegd in bijlage V.
7.5.1

Spouw bij geblindeerde beglazing

Figuur 89: luchttemperaturen, relatieve luchtvochtigheden en oppervlaktetemperaturen in en rondom de spouw bij een
geblindeerde beglazing van de ‘Vermeerzaal’; 28 februari t/m 6 maart 2005

De condities in de spouw zijn zodanig dat er bij lage buitentemperaturen
condensatie plaatsvindt op een aantal oppervlakken. In figuur 89 zijn de
meetresultaten weergegeven van de koudste week van de meetperiode. De
oppervlaktetemperaturen van de achterzetbeglazing (lexaan) en het stucwerk
(voor de baksteen) liggen vrijwel permanent beneden de dauwpuntstemperatuur.
Ook de oppervlaktetemperatuur van de zandstenen kozijnomlijsting daalt met
enige regelmaat onder de dauwpuntstemperatuur.
Naast de oppervlakken waar condensatie optreedt, is er nog een aantal
oppervlakken waar hoge relatieve luchtvochtigheden heersen. Deze relatieve
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luchtvochtigheden hebben geen condensatie tot gevolg, maar zijn wel dusdanig
hoog dat schimmelvorming denkbaar is.
Over het daadwerkelijk optreden van oppervlakteschimmel als gevolg van een
hoge relatieve luchtvochtigheid of zelfs condensatie is moeilijk een uitspraak te
doen. De schimmelgroei is namelijk naast de relatieve luchtvochtigheid ook nog
afhankelijk van de oppervlaktetemperatuur, de duur van de desbetreffende
condities en de voedingsbodem. Dat niet alleen de relatieve luchtvochtigheid de
oorzaak voor schimmels is blijkt ook in de praktijk, gezien het feit dat in de
gemeten spouw geen sprake is van schimmelgroei.
7.5.2

Beglazing expositiezalen

II

Figuur 90: luchttemperaturen, relatieve luchtvochtigheden en oppervlaktetemperaturen van en rondom de beglazing in de

Figuur 91: posities sensoren

‘Gouden zaal’; 28 februari 2005

In figuur 90 zijn de meetresultaten van een koude dag weergegeven. Zichtbaar
zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de ruimte,
achterzetbeglazing (lexaan) en de lucht nabij de achterzetbeglazing. Wanneer de
luiken gesloten zijn, hebben de gemeten condities nabij de achterzetbeglazing
betrekking op de luchtspouw tussen de achterzetbeglazing en de luiken (figuur
91).
Bij gesloten luiken blijken de temperatuur van de achterzetbeglazing en de
luchtspouw te dalen onder de dauwpuntstemperatuur. Het gevolg hiervan is, dat
er condensatie plaatsvindt. Het dalen van de temperatuur van de
achterzetbeglazing en de spouwlucht is een gevolg van de warmte-isolerende
werking van de luiken. De absolute vochtigheid blijft echter vrijwel ongewijzigd,
waardoor de condensatie plaatsvindt. Over eventuele schimmelvorming is
vanwege dezelfde redenen als bij de spouw bij de geblindeerde beglazing geen
uitspraak te doen.
De reden van de condensatie op de ‘oorspronkelijke’ enkele beglazing in het raam
bleek moeilijk met behulp van metingen vast te leggen. De spouw tussen deze
beglazing en de achterzetbeglazing is namelijk niet bereikbaar. Waarschijnlijk
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treedt er damptransport op van de ruimte naar de luchtspouw tussen de twee
beglazingen, waardoor er condensatie tegen de koude beglazing optreedt.
7.5.3

Dakkapel restauratieateliers

Figuur 92: luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en oppervlakte temperatuur van en rondom een dakkapel in atelier 1;
28 februari t/m 6 maart 2005

In figuur 92 zijn de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak
van de wand van de dakkapel in atelier 1 (2.7) weergeven. Daarnaast zijn de
luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de ruimte zichtbaar. In de
weergegeven koude week blijkt dat de temperatuur aan het oppervlak regelmatig
beneden de dauwpuntstemperatuur ligt, met oppervlaktecondensatie als gevolg.
Dit is in de eerste plaats een gevolg van de slecht warmte-isolerende constructie.
Daarnaast blijkt dat de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte hoog ligt. Tijdens
zeer frequent optredende fluctuaties is de relatieve luchtvochtigheid zeer hoog
(>80%). Een hoge relatieve luchtvochtigheid in de ruimte is natuurlijk ook een
reden voor een hoge relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak.

7.6

Toetsing gebouwcondities

In tabel 4 zijn de berekende relatieve oppervlakteluchtvochtigheden van het
gebouw, volgend uit de meetwaarden van 5 november 2004 tot en met 4 april
2005, getoetst aan de overschrijding van respectievelijk 70, 80, 90 en 100%.
Tevens zijn enkele berekende en gemeten spouwcondities aan de
overschrijdingen getoetst.
Overschrijdingen zijn procentueel weergegeven in de rode balkjes, terwijl de
groene balk het percentage van de meetwaarden aangeeft dat de relatieve
luchtvochtigheden beneden de 70% liggen.
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Tabel 4: toetsing meetwaarden relatieve oppervlakteluchtvochtigheden Mauritshuis van 5 november 2004 t/m 4 april 2005
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7.7

Debieten

Op 16 augustus 2004 zijn de debieten van de inblaasroosters in de expositiezalen
gemeten. De resultaten van deze metingen en de daaruit berekende
ventilatievouden zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: gemeten inblaasdebieten en berekende ventilatievouden van de expositieruimten

Ruimte

qv;tot

V

n

[m3/h]

[m3]

[-]

0.1

Hal en trappenhuis

2535

507

5,0

0.4

Vlamingenzaal II

2200

249

8,9

0.5

Vlamingenzaal I

2125

257

8,3

0.7

Holbeinkabinet

906

92

9,9

0.8

Gouden zaal

2917

638

4,6

0.9

Vroeg 17e eeuws kabinet

686

99

6,9

0.11

Bosschaertzaal

1745

257

6,8

0.12

Van der Weydenzaal

1986

249

8,0

1.1

Trapzaal

2029

583

3,5

1.4

Rembrandtzaal I

1857

256

7,2

1.5

Rembrandtzaal II

2036

265

7,7

1.7

Laat 17e eeuws kabinet

1108

106

10,5

1.8

Potterzaal

2254

630

3,6

1.9

Troostkabinet

1218

106

11,5

1.11

Steenzaal

1612

265

6,1

1.12

Vermeerzaal

1967

256

7,7
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ZTA-waarde van de beglazing

Op 17 augustus 2004 zijn verschillende grootheden gemeten die van belang zijn
voor het berekenen van een absolute zontoetredingsfactor (ZTA).

Figuur 94: hoek van de zon ten
opzichte van het
glasoppervlak (angle
of the sun)

Figuur 93: irradianties en de hoek van de zon t.o.v. de gevel en berekende ZTA; 17 augustus 2004

In figuur 93 zijn de meetresultaten weergegeven en de daaruit berekende ZTAwaarde gedurende de dag. Bij lage irradiantie zijn de pyranometers niet
nauwkeurig. De berekende ZTA-waarde bij beperkte zonbelasting is daardoor ook
niet nauwkeurig. Het is daarom van belang de ZTA-waarde te bepalen tijdens
constante zonbelasting.Tevens is de ZTA-waarde afhankelijk van de hoek van
o
zoninval. De ZTA-waarde is namelijk gedefinieerd onder een invalshoek van 45
en bij gelijke temperatuur voor en achter de glasconstructie. De actuele
invalshoek van de zon is als functie van de tijd weergegeven in de figuur. Tijdens
deze meting is de zonwering om 9:30 naar beneden gegaan.
Samenvattend kan een betrouwbare benadering van de ZTA-waarde berekend
o
worden bij een constante zonbelasting onder een hoek van 45 . Uit figuur 9 blijkt
dat de ZTA-waarde van de beglazing, inclusief infraroodwerend screen, onder de
gegeven omstandigheden circa 0,24 bedraagt.

66

TU/e technische universiteit eindhoven
Project Klimaatonderzoek Rijksmusea

Het Mauritshuis

Hoofdstuk 7 Meetresultaten

7.9

Meetschilderijen

De metingen zijn verricht van 10 tot en met 24 januari 2004. Bij het analyseren
van de meetresultaten is een aantal fysische processen met betrekking tot het
uitwisselen van vocht tussen een materiaal en haar omgevingslucht van belang,
namelijk:
[1] Bij een temperatuurverandering van de lucht zal de maximale
dampspanning van de lucht veranderen. Het gevolg hiervan is dat de
relatieve luchtvochtigheid daalt bij een temperatuurstijging en stijgt bij een
temperatuurdaling (§2.1.1.3).
[2] Aan de relatieve luchtvochtigheid is een evenwichtsvochtgehalte van een
materiaal gekoppeld. Bij wijziging van één van de twee zal er
vochttransport tussen het materiaal en de lucht plaatsvinden tot het
evenwicht weer bereikt is volgens de kromme in figuur 95.

Figuur 95: voorbeeld van een evenwichtskromme

[3] Aanvullend op punt 2 geschiedt het absorberen en desorberen van vocht
door een materiaal volgens afwijkende krommen (figuur 96). Bij absorptie
van vocht zal het evenwicht met de relatieve luchtvochtigheid volgens de
absorptiekromme bereikt worden. Bij desorptie van vocht zal het
evenwicht met de relatieve luchtvochtigheid volgens de desorptiekromme
bereikt worden.

Figuur 96: voorbeeld van een absorptie- en desorptiekromme
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[4] Bij een temperatuurverandering van het materiaal en de aangrenzende
lucht zal de evenwichtskromme verschuiven (figuur 97). [Urquhart &
Williams, 1924] Dit heeft tot gevolg dat er een vochtuitwisseling tussen
materiaal en lucht plaatsvindt tot er een evenwicht op de verschoven
kromme is bereikt.

Figuur 97: voorbeeld van een verschuivende evenwichtskromme
als gevolg van een temperatuurverandering

[5] Waterdamp verspreidt zich zodanig in lucht dat er in een afgesloten
luchtvolume een uniforme dampspanning heerst. Bij een
temperatuurgradiënt in het afgesloten luchtvolume is de relatieve
luchtvochtigheid dus niet uniform. Een temperatuurgradiënt is daardoor
automatisch de oorzaak van een relatieve luchtvochtigheidgradiënt.
Alvorens de meetresultaten aan de orde komen zullen eerst twee extreme
situaties behandeld worden, waarbij het effect van bovenstaande verschijnselen
wordt besproken. De twee situaties zijn:
§
§

68

een minimaal materiaalvolume in een maximaal luchtvolume, hierbij is de
vochtmassa van het materiaal << de vochtmassa van de lucht en
een maximaal materiaalvolume in een minimaal luchtvolume, hierbij is de
vochtmassa van het materiaal >> de vochtmassa van de lucht.
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7.9.1

Vochtmassa materiaal << vochtmassa lucht

Verandering in relatieve luchtvochtigheid, eventueel als gevolg van een
temperatuurverandering (§7.9[1]), zal een grote uitwerking hebben op het
vochtgehalte van het materiaal (figuur 98). Volgens de evenwichtskromme zal er
naar een evenwicht tussen de vochtgehaltes gestreefd worden (§7.9[2]).
Vanwege het grote verschil in vochtmassa zal het opnemen, danwel afstaan van
vocht door het materiaal nauwelijks invloed hebben op het herstel van de relatieve
luchtvochtigheid van de lucht. Daardoor zal het vochtgehalte van het materiaal
aanzienlijk veranderen.

Figuur 98: verandering van de relatieve luchtvochtigheid heeft een grote invloed op het vochtgehalte van het materiaal als
vochtmassa materiaal << vochtmassa lucht

De grote vochtmassa van de lucht is in deze situatie dus dominant ten opzichte
van de vochtmassa in het materiaal. De verschuiving van de evenwichtskromme
als gevolg van een temperatuurverandering (§7.9[4]) zal daardoor hoofdzakelijk
invloed hebben op het vochtgehalte van het materiaal (verticale verschuiving). De
verandering van de relatieve vochtigheid van de lucht als gevolg van de
temperatuurverandering (§7.9[1]) heeft echter een veel grotere invloed op het
vochtgehalte van het materiaal. De vochtuitwisseling door de verschuiving van de
evenwichtskromme is daardoor nauwelijks merkbaar (figuur 99).

[1]

[4]

Figuur 99: de verandering van de relatieve luchtvochtigheid als gevolg van de temperatuurverandering [1] heeft veel meer
invloed op het vochtgehalte van het materiaal dan de verschuivende evenwichtskromme [4] als vochtmassa
materiaal << vochtmassa lucht
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Vochtmassa materiaal >> vochtmassa lucht

Wanneer de vochtmassa van het materiaal vele malen groter is dan die van de
lucht, zal er op een aantal punten een andere situatie ontstaan dan de besproken
situatie in paragraaf 7.9.1.
Variatie van de relatieve luchtvochtigheid, eventueel als gevolg van een
temperatuurverandering (§7.9[1]), zal op het vochtgehalte van het materiaal
nauwelijks invloed hebben (figuur 100). Door de uitwisseling van slechts een
minimale hoeveelheid vocht zal de relatieve luchtvochtigheid in het kleine
luchtvolume zeer snel weer in evenwicht (§7.9[2]) zijn met het vochtgehalte van
het materiaal.
De relatieve luchtvochtigheid wordt in deze situatie dus bepaald door het
vochtgehalte van het materiaal. Het verschijnsel van de verschuivende
evenwichtskromme als gevolg van de temperatuurvariatie (§7.9[4]) wordt hierdoor
duidelijk. De verschuiving zal nauwelijks invloed hebben op het vochtgehalte van
het materiaal, maar hoofdzakelijk op de relatieve luchtvochtigheid. Door de
minimale vochtmassa van de lucht en de grote vochtmassa van het materiaal zal
een beperkte vochtuitwisseling de relatieve luchtvochtigheid weer in evenwicht
brengen. Hierdoor verschuift de evenwichtskromme hoofdzakelijk in horizontale
richting. De relatieve luchtvochtigheid zal in tegenstelling tot de situatie in
paragraaf 7.9.1 stijgen bij een temperatuurstijging en dalen bij een
temperatuurdaling.

[4]

Figuur 100: de verschuiving van de evenwichtskromme als gevolg van een temperatuursverandering heeft invloed op de
relatieve luchtvochtigheid als vochtmassa materiaal >> vochtmassa lucht

Wanneer een materiaal warmer wordt dan de achterliggende constructie,
bijvoorbeeld door directe zonnestraling, zal er een temperatuurgradiënt (en dus
een relatieve luchtvochtigheidgradiënt) (§7.9[5]) ontstaan in de tussenliggende
luchtlaag (figuur 101).
Het materiaal tracht een evenwicht te bereiken met de warme lucht die grenst aan
haar oppervlak. Dit evenwicht van het materiaal en de aangrenzende lucht zal
snel hersteld zijn. In de koelere lucht zal echter dezelfde dampspanning heersen
als in de warme lucht (§7.9[5]). In de koele lucht waar de maximale
dampspanning lager is, zal de relatieve luchtvochtigheid dus hoger zijn
(figuur 102).

Figuur 101: temperatuurgradiënt in
de luchtlaag tussen
een opgewarmd
(bijvoorbeeld
doorzonnestraling) en
een koeler materiaal
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lucht nabij het warme materiaal

koelere lucht
in het afgesloten volume

Figuur 102: Mollier diagram: schematische weergave van het gedrag van de lucht in de microklimaatdoos. In de grafiek is de
temperatuur uitgezet tegen het absoluut vochtgehalte. De curven geven de relatieve luchtvochtigheid aan bij een
temperatuur en absoluut vochtgehalte

7.9.3

Meetresultaten

De meetresultaten van de schilderijmeting zijn getoond in figuur 105 en 111. In de
figuren zijn achtereenvolgens weergegeven:
1. temperaturen van het doek op verschillende hoogten;
2. temperaturen van de lucht in de microklimaatdoos (achter het doek) op
verschillende hoogten;
3. temperaturen door het schilderij en de gevel heen (van de
ruimtetemperatuur naar de buitentemperatuur);
4. relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos (achter het doek).
Het doek van het meetschilderij is onvoldoende geacclimatiseerd in lucht met de
gewenste condities en is daardoor met een te laag vochtgehalte ingepakt.
Hierdoor is de relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdozen zeer laag. Over
het niveau van de relatieve luchtvochtigheid in de doos kan als gevolg van deze
afwijkende inpakcondities geen uitspraak worden gedaan. Het karakter van de
fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid kan daarentegen wel worden
geanalyseerd.
De lage relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos geeft aan dat het
inpakken én acclimatiseren bij de juiste luchtcondities van zeer groot belang is.
Wanneer een schilderij van een microklimaatdoos is voorzien, zoals bij de
metingen het geval is, ontstaat een situatie waarbij de vochtmassa van het doek
vele malen groter is dan de vochtmassa van de lucht. De in paragraaf 7.9.2
geschetste situatie zal dus benaderd worden. Wanneer een schilderij zonder
microklimaatdoos in een ruimte hangt, zullen de omstandigheden zoals
beschreven in paragraaf 7.9.1 benaderd worden.
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Meting schilderij nabij een koude achterwand (‘Van der Weydenzaal’)

Figuur 104: verklaring weergave meetresulaten
Figuur 103: nummering van de sensoren

Figuur 105: temperaturen en relatieve luchtvochtigheden van en rondom het meetschilderij in de ‘Van der Weydenzaal’ (0.12);
22 januari 2005
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Figuur 105 toont de meetresultaten van 24 uur nabij de koude wand. De grootst
o
zichtbare schommeling van de temperatuur (circa 3 C) is het gevolg van de dagen nachtregeling van de installatie. Temperaturen in de microklimaatdoos wijken
o
als gevolg van de koude wand maximaal 2 C af van de ruimtetemperatuur. De
maximale afwijking treedt ’s nachts op wanneer de installatie niet in bedrijf is.
De relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos blijft, ondanks de
temperatuurschommelingen, de gehele dag redelijk constant. Dit komt doordat er
slechts een minimale vochtuitwisseling tussen het doek en de lucht in de
microklimaatdoos nodig is om de vochtgehaltes weer in evenwicht te brengen
(§7.9[2]).

Figuur 106: het meetschilderij hangt
tegen een koude wand

Opvallend is dat de relatieve luchtvochtigheid enigszins met de temperatuur mee
stijgt en daalt. Dit verschijnsel is toe te schrijven aan het verschuiven van de
evenwichtskromme als gevolg van temperatuurverandering (§7.9[4]).
Met betrekking tot stratificatie is de temperatuur laag op het doek (dicht bij de
wand) wat lager dan de temperaturen hoger op het doek. Bij de lucht in de doos
toont de hoog in de doos gemeten temperatuur een wat hogere waarde dan de
temperaturen laag in de doos.
Samenvattend heeft het gebruik van een microklimaatdoos een uiterst positieve
uitwerking op de relatieve luchtvochtigheid nabij het doek. In de meetperiode is
slechts een verschil van 2% tussen de minimale en maximale relatieve
luchtvochtigheid in de doos gemeten ten opzichte van een verschil van 8% in de
ruimte.
In figuur 108 zijn de gemeten luchtcondities in de microklimaatdoos van 22 januari
2005 met behulp van een Mollierdiagram weergegeven. Duidelijk zichtbaar in het
verloop gedurende dag zijn de stijgende temperatuur, het stijgende absoluut
vochtgehalte en de relatieve luchtvochtigheid die nagenoeg constant blijft.

Figuur 107: gemeten expositiezaal schilderij koude
wand

Figuur 108: Molllierdiagram van de luchtcondities in de microklimaatdoos tijdens de metng in de ‘Van der Weydenzaal’ (0.12);
22 januari 2005
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Meting schilderij in bezonning (‘Vlamingenzaal II’)

Figuur 110: verklaring weergave meetresulaten

Figuur 109: nummering van de sensoren

Figuur 111: temperaturen en relatieve luchtvochtigheden van en rondom het meetschilderij in ‘Vlamingenzaal II’ (0.4); 23 januari 2005
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In figuur 111 zijn de meetresultaten van een periode van 3 uur op 23 januari 2005
weergegeven. In deze periode heeft zonnestraling het schilderij aangestraald
(figuur 112).

Figuur 112: het meetschilderij
ontvangt zonnestraling

De meetresultaten tonen een behoorlijke stijging van de temperaturen tijdens de
aanstraling door de zon. Er is zelfs een maximale oppervlaktetemperatuur van
o
31 C op het doek gemeten. Dit is een zeer hoge temperatuur, zeker met de
wetenschap dat de meting in de winter heeft plaatsgevonden. Daarnaast waren
de infraroodwerende screens tijdens de meting naar beneden.
De opwarming van het doek is een gevolg van de directe aanstraling door de zon.
De achterkantbescherming (lexaan) zal deze mate van opwarming echter niet
ondervinden, waardoor een temperatuurgradiënt ontstaat (§7.9[5]). De lucht in de
microklimaatdoos zal dus koeler zijn dan de lucht aan het oppervlak van het
opgewarmde doek. Het doek zal op dit moment vocht afstaan aan de omringende
lucht om in evenwicht te geraken met de warme lucht aan het oppervlak van het
doek. De stijging van het absoluut vochtgehalte in de doos als gevolg van het
bereiken van dit evenwicht heeft gevolgen voor de koelere lucht in de
microklimaatdoos. De meetresultaten laten dan ook een aanzienlijke stijging van
de relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos (koelere lucht) zien bij een
temperatuurstijging van het doek.

Figuur 113: gemeten expositiezaal schilderij met
bezonning

Figuur 114: het doek wordt
gedeeltelijk
aangestraald door
de zon

De relatieve luchtvochtigheid daalt na de aanstraling door de zon beneden de
waarde die de lucht voor de aanstraling bezat. Het is mogelijk dat dit door de
verschuiving tussen de absorptie- en desorptiekromme (§7.9[3]) komt. Later
herstelt de relatieve luchtvochtigheid zich weer geleidelijk naar de oorspronkelijke
waarde.
Ondanks de hevige fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid in de
microklimaatdoos zijn de fluctuaties van de relatieve luchtvochtigheid aan het
oppervlak van het opgewarmde doek waarschijnlijk beperkt. Dit is immers de lucht
waarmee het doek een evenwicht tracht te bereiken. Het doek zal echter niet altijd
volledig worden aangestraald, waardoor delen die niet worden aangestraald
koeler zijn. De zonnestraling verschuift immers van links naar rechts over het
doek (figuur 114). Ook de koelere delen van het doek zullen dus een hoge
relatieve luchtvochtigheid ondervinden.
Het vochtgehalte van het doek zal waarschijnlijk nauwelijks wijzigen als gevolg
van de zonnestraling. Vermoedelijk staat het doek slechts weinig vocht af om het
evenwicht met de aangrenzende lucht te bereiken. Voor het vochtgehalte van het
doek heeft de microklimaatdoos dus een positieve uitwerking.
De stijging van de relatieve luchtvochtigheid in de doos is echter zorgelijk. De
stijging van circa 10% die in de winter optreedt, kan in de zomer bij een hogere
warmtestraling hoger uitvallen. In combinatie met de juiste omstandigheden in de
doos (48%<f <55%), kan dit tot condities leiden die schimmelvorming stimuleren.
In figuur 115 zijn de gemeten luchtcondities in de microklimaatdoos van 12.00 tot
16.00 uur op 23 januari 2005 met behulp van een Mollierdiagram weergegeven.
Daarnaast is de gemeten temperatuur van het doek gekoppeld aan het gemeten
absoluut vochtgehalte in de microklimaatdoos, zodat een indicatie van de
relatieve luchtvochtigheid aan het oppervlak van het doek wordt verkregen. Het
verloop van de condities aan het doek vertoont een gelijkblijvende relatieve
luchtvochtigheid bij een stijgende temperatuur. Het absoluut vochtgehalte dat bij
deze relatieve luchtvochtigheid hoort, zorgt voor een hoge relatieve
luchtvochtigheid van de koelere lucht in de doos. De figuur laat dit duidelijk zien.
Nadat de maximale temperatuur van het doek bereikt is kruipen de temperaturen
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van doek en lucht naar elkaar toe. Daarna volgen beide condities dezelfde lijn als
gevolg van gelijke afkoeling van de lucht en het doek. De onderbrekingen in de
stijgende lijn zijn de momenten waarop de zon niet schijnt. De temperaturen van
lucht en doek kruipen op deze momenten naar elkaar toe tot het ogenblik dat de
zon weer gaat schijnen en het doek weer opwarmt.

Figuur 115: Molllierdiagram van de luchtcondities in de microklimaatdoos tijdens de meitng in ‘Vlamingenzaal II’ (0.4);
23 januari 2005
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8 Modelvorming binnenklimaat
Uit de meetresultaten blijkt dat het binnenklimaat in verschillende ruimten van het
Mauritshuis niet voldoet aan de gestelde richtlijnen. Om na te gaan welke
parameters het binnenklimaat bepalen is een simulatiemodel gemaakt. Door dit te
doen kan achterhaald worden welke parameters de afwijking van de gestelde
richtlijnen veroorzaken. Tevens kan het model in de toekomst gekoppeld worden
aan een installatiemodel. Het effect op de ruimteluchtcondities van mogelijke
aanpassingen aan gebouw of installatie kunnen dan berekend worden.

8.1

HAMBASE
6

Voor het modelleren van de ruimten is gebruik gemaakt van HAMBASE . Dit is in
feite een verzameling files, die draait onder Matlab en Simulink.
De basis van HAMBASE is het fysisch bouwkundig model, dat numeriek wordt
ingevoerd. Dit bouwkundig model is te verdelen in verschillende zones en aan
deze zones worden 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 zelfs mogelijk om summier een installatie en een
dagindeling aan de zones te koppelen. Ten slotte wordt er een buitenklimaatfile
aan het bouwkundig model gekoppeld, waarop de warmte- en vochtstromen
berekend worden door Matlab. De output van het model bestaat per zone uit
onder andere een gemiddelde luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur en
comforttemperatuur. Daarnaast behelst de output zaken als energieverbruik,
transmissieverlies, ventilatieverlies, interne warmtelast, opwarming als gevolg van
de zon, en dergelijke.
Wanneer een uitgebreider model gewenst is, kan Simulink gebruikt worden. In
Simulink kunnen warmte- en vochtstromen aan het model worden toegevoegd die
ontbreken in het originele model of er te complex voor zijn, zoals een complex
geregelde klimaatinstallatie.

8.2

Model expositiezalen

Voor dit onderzoek is een model gemaakt van drie expositieruimten op de 1
verdieping:
§
§
§

Figuur 116: gemodelleerde
ruimten

e

ruimte 1.4: ‘Rembrandtzaal I’
ruimte 1.8: ‘Potterzaal’
ruimte 1.12: ‘Vermeerzaal’

Deze ruimten zijn gekozen voor de modellering, omdat de sensoren van het
gebouwbeheersysteem, waarop de installatie de inblaascondities bepaalt, op
basis van de meetwaarden van deze sensoren geregeld worden. Bij een simulatie
van de ruimtecondities kan dan de in de toekomst eventueel gemodelleerde
installatie geregeld worden op basis van de gesimuleerde resultaten van deze drie
ruimten.
Voor een gedetailleerde weergave van het model wordt verwezen naar bijlage
VIII.

6
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Validatie van het model

Twee van de drie ruimten kunnen gevalideerd worden met de gemeten
ruimteluchtcondities. De output van HAMBASE betreft de gemiddelde
luchtcondities in een ruimte. De condities die in ‘Rembrandtzaal I’ nabij de
geblindeerde beglazing gemeten worden zijn hier te afwijkend voor.
8.2.2
8.2.2.1

Input ter validatie
Gebouw

De drie ruimten worden in het model verwerkt als drie zones. De overige ruimten
op de eerste verdieping worden niet gemodelleerd. Deze ruimten worden als
adiabatisch grenzende ruimten aangegeven in het model, evenals de
e
aangrenzende ruimten op de begane grond en 2 verdieping. De ingevoerde
constructies zijn zoals beschreven in paragraaf 5.1.
8.2.2.2

Buitenklimaat
*

Normaal gesproken werkt HAMBASE met buitenklimaatdata van het KNMI . Het
programma gebruikt gegevens uit deze data die betrekking hebben op de
luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, diffuse en directe zonnestraling en
wolkbedekking. Omdat de ‘Technische Universiteit Eindhoven’ niet beschikt over
KNMI-data voor Den Haag, zijn gemeten data gebruikt. Deze gemeten data wijken
enigszins af van de KNMI-data. De diffuse en directe zonnestraling zijn namelijk
*
gemeten als horizontale irradiantie . Daarnaast is de wolkbedekking niet gemeten.
8.2.2.3

Klimaatinstallatie

Ter validatie gelden de gemeten inblaascondities als basis voor de input. In
Simulink worden de gemeten temperatuur en relatieve vochtigheid van de
inblaaslucht omgerekend naar een warmte- en vochtstroom die aan het model
worden toegevoegd.
De warmte- en vochtstroom die aan het model worden toegevoegd worden
berekend volgens figuur 117.

Figuur 117: input installatie

Warmtestroom (F in) [W]
Door het verschil tussen de gesimuleerde ruimtetemperatuur en de gemeten
3
inblaastemperatuur te vermenigvuldigen met de dichtheid [kg/m ], soortelijke
3
warmte [J/kgK] en gemeten volumestroom [m /s] van de inblaaslucht, wordt de
warmtestroom [W] verkregen.
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Vochtstroom (gin) [kg/s]
Met behulp van de Matlab-functie ‘TRV2x’ worden de temperatuur en relatieve
vochtigheid van de ruimte- en inblaaslucht omgerekend naar absolute
3
vochtgehaltes [kg/m ].
Eerst wordt de maximale dampspanning berekend uit de luchttemperatuur
volgens formule 2.1, waarna het absoluut vochtgehalte berekend wordt uit de
berekende maximale dampspanning en de relatieve luchtvochtigheid.

 0,611⋅ ϕair ⋅ psat 
x=

 101300 − psat 

[kg/kg]

(8.1)

Eerst wordt de maximale dampspanning berekend uit de luchttemperatuur,
waarna het absoluut vochtgehalte berekend wordt uit de berekende maximale
dampspanning en de relatieve luchtvochtigheid.
Door vervolgens het absoluut vochtgehalte [kg/kg] te vermenigvuldigen met de
3
3
dichtheid [kg/m ] en de gemeten volumestroom [m /s] van de inblaaslucht, wordt
het absoluut vochtgehalte van beide luchtstromen verkregen [kg/s]. Door nu het
verschil te nemen tussen de vochtstroom van de inblaaslucht en de uitgaande
vochtstroom van de gesimuleerde ruimtelucht wordt de vochtstroom verkregen
[kg/s].
Omdat de installatie niet altijd aanstaat, zijn de gemeten waarden in het
inblaaskanaal niet altijd de inblaascondities. Het is dus van belang om alleen een
luchtstroom te simuleren wanneer de installatie aan staat. Om dit gegeven mee te
nemen is handmatig een datafile gemaakt met de waarde 1 als de installatie
aanstaat en 0 als de installatie uitstaat. De warmte- en vochtstroom worden aan
het eind van het proces met de waarde uit deze datafile vermenigvuldigd.
8.2.2.4

Interne warmte- en vochtbronnen

Voor de interne warmte- en vochtproductie door personen is een aanname
gedaan. Er is van uitgegaan dat er tijdens openingstijden permanent 15 personen
in ‘Rembrandtzaal I’ en de ‘Vermeerzaal’ en 10 personen in de ‘Potterzaal’
aanwezig zijn. Voor één persoon is een warmteproductie van 120 W en een
vochtproductie van 0,080 kg/uur aangenomen.
Er van uitgaande dat circa 80% van het vermogen van de verlichting in warmte
wordt omgezet is voor de drie zalen een warmteproductie ingevoerd op basis van
bijlage III. Er is uitgegaan van een warmteproductie als gevolg van de verlichting
van 1250 W in ‘Rembrandtzaal I’ en de ‘Vermeerzaal’ en 700 W in de ‘Potterzaal’.
8.2.2.5

Correctie voor het sluiten van de luiken

In het bouwkundig model van HAMBASE is het niet mogelijk de isolerende
eigenschappen van een constructie te wijzigen. In het Mauritshuis worden echter
’s nachts de luiken van de ramen gesloten. Dit is een aanzienlijke verbetering van
de isolerende eigenschappen van de beglazing en het zou een invloed kunnen
hebben op het klimaat in de ruimte. Om dit effect toch mee te nemen is in
Simulink een correctie hiervoor opgenomen.
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Resultaten

Figuur 118: een vergelijking van de simulatieresultaten met de meetresultaten van de ‘Vermeerzaal’; 21 t/m 28 februari 2005

In figuur 118 zijn de simulatieresultaten van de ‘Vermeerzaal’ (1.12) van een week
getoond naast de meetresultaten van deze ruimte. Tevens zijn ter indicatie de
gemeten en in het model ingevoerde inblaascondities en buitencondities getoond.
De simulatieresultaten van het basismodel benaderen de meetresultaten zeer
goed. Dit betekent dat het basismodel in de toekomst kan worden uitgebreid met
een installatiemodel en worden gebruikt voor het berekenen van het effect als
gevolg van aanpassingen aan gebouw of installatie. Tevens kunnen de uit het
model volgende warmtestromen geanalyseerd worden.

Figuur 119: optredende warmtestromen in de ‘Vermeerzaal’ volgens de simulatie; 21 t/m 28 februari 2005

Invloeden als bezoekers, verlichting en incidenteel bezonning zorgen voor een
aanzienlijke warmteproductie in de ruimte. Transmissie zorgt in deze koude week
permanent voor een aanzienlijk warmteverlies.
Bij gebrek aan bezoekers en verlichting blijkt de installatie de benodigde
warmtecompensatie te leveren. Tijdens het uit bedrijf zijn van de installatie is de
som van alle warmtestromen duidelijk negatief. Dit heeft dan ook een
aanmerkelijke afkoeling van de ruimtelucht als gevolg.
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De koeling is in staat om overdag de warmteproductie van de bezoekers,
verlichting en bezonning te compenseren. Hoofdzakelijk het transmissieverlies
zorgt echter al voor een groot gedeelte van deze compensatie. Hoe de koeling
tijdens warme dagen zal functioneren is tot dusver nog een onbeantwoorde vraag.
De warmteproductie als gevolg van de bezonning zal dan namelijk veel groter zijn
en tevens zal de transmissie dan enkel voor extra opwarming zorgen.
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9 Modelvorming zontoetreding
Er is gebleken dat schilderijen in de expositiezalen van het Mauritshuis direct door
de zon aangestraald worden. Om te kunnen voorspellen hoe de zon door het jaar
heen het gebouw binnentreedt is een driedimensionaal model van de begane
e
grond en 1 verdieping gemaakt.

9.1

ECOTECT

ECOTECT is een ontwerpprogramma voor de gebouwde omgeving. Een
onderdeel van het programma is het simuleren van de zontoetreding tot een
gebouw. ECOTECT simuleert de positie van de zon als functie van de tijd. Door
een driedimensionaal model in te voeren, kan visueel de zontoetreding bepaald
worden.

9.2
9.2.1

Model
Input
e

In ECOTECT is een driedimensionaal model van de begane grond en de 1
verdieping ingevoerd. In het model zijn gedetailleerd de verschillende ruimten met
hun gevelopeningen ingevoerd. Ook de buitengevel met zijn detaillering kan
invloed hebben op de zontoetreding en daarom is ook de buitengevel
gedetailleerd ingevoerd. De afmetingen van het model zijn overgenomen uit
tekeningen van de Rijksgebouwendienst.

Figuur 120: draadmodel Mauritshuis in ECOTECT
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Tevens is de omgevende bebouwing die invloed heeft op de zontoetreding van
het Mauritshuis in het model opgenomen. De afmetingen en de afstanden van de
gebouwen ten opzichte van het Mauritshuis zijn bepaald uit situatietekeningen en
luchtfoto’s. Hoogtes van gebouwen zijn opgezocht of redelijkerwijs aangenomen.
De gesimuleerde schaduwvorming als gevolg van de omgeving kan dus afwijken
van de werkelijke situatie.

Figuur 121: model van de omgeving

In het model zijn posities van schilderijen aangegeven. Over de wanden is een
logische verdeling aangehouden, waar de schilderijen zouden kunnen hangen. In
het model zijn de posities grafisch als rechthoek (schilderij) aangegeven. Het
programma berekent de bezonning echter vanuit het middelpunt van het
schilderij. Deze rekenpunten bevinden zich op een hoogte van 1,5 m ten opzichte
van de vloer.
Figuur 122: positionering van de

9.3

Resultaten

schilderijen in

Voor de weergave van de bezonning van de verschillende posities is een
zonnebaandiagram als output gekozen. In dit diagram is in één oogopslag af te
lezen welke gedeelten van het jaar en de dag de zon dit punt in de ruimte bereikt.
In bijlage IX zijn voor alle posities de zonnebaandiagrammen toegevoegd.

ECOTECT

Een zonnebaandiagram is in een radiaaldiagram, waarin de zonnebanen zijn
aangegeven. Een radiaaldiagram is in feite een projectie van de omgeving rond
een punt in de ruimte (middelpunt van een schilderij). Het boloppervlak van de
omgeving is hierin vertaald naar een plat vlak. De zwarte vlakken in de
diagrammen zijn dus projecties van de gevelopeningen in de ruimte.
Door de zonnebanen van Den Haag in het radiaaldiagram te plaatsen kan
geanalyseerd worden wanneer de zonnestraling het punt in de ruimte bereikt. De
‘horizontale’ curven geven de periode (maanden) van het jaar aan, terwijl de
‘verticale’ curven de periode van de dag (uren) aanduiden. Wanneer de projectie
van een gevelopening de zonnebanen overlapt, zal op het gegeven tijdstip in de
gegeven periode van het jaar de zon het punt in de ruimte bereiken.
Van alle ruimten zijn ‘Vlamingenzaal II’ (0.4) en ‘Rembrandtzaal I’ (1.4) de zwaarst
belaste ruimten. Het meetschilderij (§6.10) heeft op een zwaar belaste positie in
‘Vlamingenzaal II’ gehangen. Figuur 123 toont het zonnebaandiagram van deze
positie.
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Figuur 123: zonnebaandiagram
van een schilderij op
de positie van het
meetschilderij in de
‘Vlamingenzaal II’

Daarnaast zijn de schotten nabij de gevelopeningen zwaar belaste posities. In
figuur 124 is een zonnebaandiagram van een positie op zo’n schot in
‘Vlamingenzaal II’ weergegeven.

Figuur 124: zonnebaandiagram
van een schilderij op
een schot in
‘Vlamingenzaal II’
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10 Conclusies en aanbevelingen
10.1 Conclusies
De uit het onderzoek voortgekomen conclusies zijn per onderzoeksvraag
behandeld. Naast conclusies zijn er een aantal discussiepunten ontstaan die
wellicht vervolgonderzoek vereisen. Na behandeling van de onderzoeksvragen
volgen de aanbevelingen.
Conclusies die uit de meetresultaten voortkomen zijn niet representatief voor alle
condities die kunnen ontstaan gedurende een jaar. De meetperiode betreft
namelijk slechts een winterperiode.

Voldoen de huidige omstandigheden in het museum aan de ‘eisen’ voor
behoud van de collectie?
Inventariseer de externe invloeden en randvoorwaarden die het binnenklimaat in
musea bepalen en de grootte van de afzonderlijke bijdragen van deze aspecten.
De gemeten ruimteluchtcondities zijn getoetst aan de richtlijnen, opgesteld door
het ICN (§2.5.1).
Temperatuur
Uit metingen blijkt dat de luchttemperaturen in ruimten, waar zich collectie bevindt,
de grenswaarden niet overschrijden. Schilderijen hangen echter op posities waar
afwijkende ruimteluchtcondities heersen.
In ‘Rembrandtzaal I’ is de luchttemperatuur achter een schilderij gemeten dat
tegen een slecht geïsoleerde buitengevel hangt ter plaatse van een geblindeerde
beglazing. Deze constructie warmt op als gevolg van zonbelasting. In de gemeten
o
winterperiode is reeds een luchttemperatuur van 28 C achter het schilderij
gemeten. Naast de temperatuuroverschrijding zijn de temperatuurfluctuaties per
24 uur nabij deze wand zeer groot als gevolg van het extreem opwarmen door de
bezonning en het afkoelen van de spouw in de nacht. De maximale
temperatuurvariatie volgens de richtlijn wordt dan ook zeer regelmatig
overschreden.
De temperatuurfluctuaties per 24 uur van de overige ruimten liggen permanent
o
nabij de maximale grens van 3 C en overschrijden deze waarde incidenteel. Dit is
overduidelijk het gevolg van het aan- en uitschakelen van de installatie
voortvloeiend uit de dag- en nachtregeling.
Op een aanzienlijk aantal posities in het Mauritshuis ondervinden schilderijen
directe bezonning. Dit heeft grote gevolgen voor temperatuur van de schilderijen.
o
In de winter zijn op een schilderij in de zon temperaturen tot maximaal 31 C
gemeten. De zonwering is tijdens deze metingen in werking geweest. De gemeten
ZTA-waarde van 0,24 van de beglazingsconstructie met zonwering blijkt dus niet
voldoende om opwarming van schilderijen te voorkomen.
Relatieve luchtvochtigheid
De relatieve luchtvochtigheden in bijna alle ruimten liggen merendeels boven de
maximale waarde van 55%, die de richtlijn stelt. De verklaring voor de hoge
relatieve vochtigheden is de streefwaarde van 55% in het gebouwbeheersysteem.
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Een overschrijding van de streefwaarde treedt daarom snel op. In de
expositiezalen wordt per verdieping één luchtconditie ingeblazen, waarvan de
condities op basis van het gemiddelde van drie ruimten worden geregeld. Verschil
in temperatuur tussen ruimten en, daaruit volgend, de relatieve luchtvochtigheid
tussen de ruimten zijn hier de consequenties van. Ruimten als de ‘Gouden zaal’
en de ‘Potterzaal’ met een lage warmtebelasting hebben lage temperaturen. De
relatieve luchtvochtigheden in deze ruimten zijn hierdoor hoger.
De voornamelijk lage temperatuur achter het schilderij, nabij de geblindeerde
beglazing in ‘Rembrandtzaal I’ resulteert in een zeer hoge relatieve
luchtvochtigheid aldaar. De hevige temperatuurfluctuaties die hier optreden,
hebben grote fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid tot gevolg. Daarnaast
voldoen in de meeste ruimten de fluctuaties in de relatieve vochtigheden van de
ruimtelucht niet aan de richtlijn. De maximale fluctuatie per 24 uur wordt vrijwel de
gehele meetperiode overschreden.
De meetresultaten van de restauratieateliers tonen met betrekking tot de relatieve
luchtvochtigheid de heftigste fluctuaties met de hoogste frequentie. De
bevochtiger van de luchtbehandelingsinstallatie is hier de oorzaak van.
Met betrekking tot de relatieve luchtvochtigheid is gebleken dat een
microklimaatdoos een erg gunstige uitwerking heeft op schilderijen die een
temperatuurvariatie ondergaan als gevolg van een wijzigende
ruimteluchttemperatuur. Metingen met een schilderij in een microklimaatdoos,
hangend voor een geblindeerde beglazing, tonen dit aan. In de meetperiode is
slechts een verschil van 2% tussen de minimale en maximale relatieve
luchtvochtigheid in de doos gemeten ten opzichte van een verschil van 8% in de
ruimte.
De hoogte van de relatieve luchtvochtigheid in de microklimaatdoos is afhankelijk
van het vochtgehalte van het materiaal. Goed acclimatiseren van een schilderij in
de juiste relatieve luchtvochtigheid, alvorens het ingepakt wordt, is dus van groot
belang voor de condities in een microklimaatdoos. De gemiddelde relatieve
luchtvochtigheid van 59% in het depot, waar schilderijen van microklimaatdozen
worden voorzien, is daarvoor aan de hoge kant.
Discussie
Een schilderij dat directe zonnestraling ontvangt, wordt warmer dan de
omgevende lucht. Wanneer het schilderij van een microklimaatdoos is voorzien,
kan dit leiden tot hoge relatieve luchtvochtigheden in de doos. Er ontstaat namelijk
een temperatuurgradiënt in de luchtlaag tussen het warme schilderij en de koelere
achterkantbescherming. Het afstaan van vocht door het schilderij om in evenwicht
te komen met de warme lucht aan het oppervlak van het schilderij zorgt voor een
aanzienlijke stijging van de relatieve luchtvochtigheid in de koelere lucht.
Ondanks de aanzienlijke stijging van de relatieve luchtvochtigheid, hoeft het
schilderij waarschijnlijk slechts weinig vocht af te staan om in evenwicht te
geraken met de aangrenzende lucht. De microklimaatdoos heeft in dat geval een
positieve uitwerking op het vochtgehalte van het schilderij.
Hoewel in het Mauritshuis geen aanvullend vochtbufferende materialen worden
toegepast in de microklimaatdozen, is het gebruik hiervan wel een algemeen
discussiepunt. Bij een verschil in opwarming van de lucht in de microklimaatdoos
ten opzichte van het doek, kan het vochtgehalte van het doek echter negatief
worden beïnvloed door dit buffermateriaal. Indien het buffermateriaal zich namelijk
in de koelere lucht met de hoge relatieve luchtvochtigheid bevindt, zal het vocht
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uit de omgevende lucht gaan absorberen. Dit terwijl het doek vocht blijft afstaan
Er treedt in feite een vochtverplaatsing van het doek naar het bufferend materiaal
op, waardoor het vochtgehalte van het doek in hogere mate afneemt.
Algemeen
Er mag geconcludeerd worden dat door het meten van ruimteluchtcondities niet
direct problemen gesignaleerd worden die als gevolg van andere invloeden
ontstaan. Het herkennen van posities waar deze invloeden wel optreden is
daarom van groot belang.

Leidt het museale binnenklimaat tot degradatie van het gebouw?
Na de restauratie van 1984 tot 1986 zijn de ruimteluchtcondities in het gebouw
veranderd. Door het behandelen van de lucht en het luchtdicht afwerken van de
buitengevel zijn er condities ontstaan die schadelijk kunnen zijn voor het gebouw.
Tot op heden is er geen noemenswaardig destructieve degradatie van het
gebouw opgetreden als gevolg van het binnenklimaat dat er heerst. Condities zijn
op een aantal plaatsen echter zodanig dat degradatieprocessen gestimuleerd
worden. Over het algemeen zijn dit plaatsen waar een enigszins warmteisolerende, maar dampdoorlatende laag de ruimte scheidt van een koud
oppervlak.
Beglazingsconstructie
Door het enkele beglazingsysteem in de ramen van de expositiezalen met de
achterzetbeglazing aan de binnenzijde, ontstaat bij koude buitentemperaturen
condensatie op de enkele beglazing in het raam. De achterzetbeglazing werkt
warmte-isolerend, terwijl damptransport naar de spouw tussen de twee
beglazingen wel mogelijk is. De beoogde ventilatie van de spouw met buitenlucht
functioneert niet, waardoor de vochtige lucht in de spouw condenseert tegen de
koude buitenste beglazing. Vervuiling die de spouw binnendringt door de
ventilatieopeningen hoopt op in de spouw, waardoor een voedingsbodem voor
schimmel ontstaat. Bij verschillende beglazingen is schimmel in de spouw
zichtbaar.
’s Nachts worden de aanwezige binnenluiken voor de beglazing gesloten.
Hierdoor verplaatst in feite de warmte-isolerende laag. De achterzetbeglazing
koelt hierdoor af, waardoor dankzij het hoge absoluut vochtgehalte dat heerst
achter de luiken condensatie optreedt tegen de achterzetbeglazing. De
temperatuur van de lucht achter de luiken daalt ook, waardoor de relatieve
luchtvochtigheid nabij de luiken schimmelvorming zal bevorderen.
Buitengevel achter de bespanning
De buitengevel is aan de binnenzijde afgewerkt met een bespanning tegen een
plaatmateriaal. Bij lage buitentemperaturen zorgt deze warmte-isolerende en
dampdoorlatende laag voor lage luchttemperaturen en hoge relatieve
luchtvochtigheden in de spouw achter de bespanning.
Hoewel er tot op heden visueel geen schimmel is vastgesteld in de spouw, zijn
condities voor schimmelvorming vaak langdurig aanwezig. Het feit dat schimmel
nog niet is geconstateerd, garandeert niet dat schimmelvorming nooit op zal
treden. Er kunnen jaren voorbij gaan voordat schimmelsporen ontkiemen.
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Afhankelijk van het materiaalgebruik in de buitengevel ontstaat er condensatie op
koude geveloppervlakken of kan er inwendige condensatie in de materialen van
de gevel voorkomen. Eventueel in de materialen aanwezige zouten kunnen
oplossen als gevolg van het watertransport dat in de gevel optreedt. Dit kan bij
droging van het materiaal leiden tot zoutuitbloei of -kristallisatie. Daarnaast kan
vocht in gevelmaterialen gaan bevriezen bij vorst. Schade als gevolg van beide
processen is echter tot op heden niet vastgesteld.
Dakkapel
De condensatie op de wangen (en beglazing) van de dakkapel heeft twee
oorzaken. De slechte isolatie van de constructie heeft bij een lage
buitentemperatuur een lage oppervlaktetemperatuur van het multiplex aan de
binnenzijde tot gevolg. Daarnaast vertoont de relatieve luchtvochtigheid erg hoge
fluctuaties. Als gevolg van deze fluctuaties bereikt de relatieve
ruimteluchtvochtigheid zeer regelmatig waarden die in condensatie op het koude
oppervlak resulteren.
De condensatie is naast de problemen die het op levert met betrekking tot het
gebouw ook zorgelijk voor de collectie. De condensvorming is namelijk ook een
gevaar voor de schilderijen die in de dakkapellen worden gerestaureerd.

Hoe worden het huidige gebouw en de huidige installatie benut en wat zijn
de mogelijkheden ervan?
Er is een museum in het Mauritshuis gecreëerd, maar het is nooit gebouwd met
dit doel. Onderzoek toont aan dat dit gevolgen heeft voor de conservering van
zowel de collectie als het monument. Aanpassingen kunnen echter leiden naar
een situatie die voor collectie én gebouw acceptabel is.
Aanpassingen met betrekking tot collectiebehoud
Installatie
Met het oog op het verbeteren van de ruimteluchtcondities kan men de
instellingen van het gebouwbeheersysteem op een aantal punten aanpassen.
§
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Het feit dat per verdieping dezelfde luchtcondities in alle ruimten worden
ingeblazen, zorgt voor verschillen in luchttemperaturen tussen de
verschillende ruimten. Dit vertaalt zich hoofdzakelijk in problemen
aangaande de relatieve luchtvochtigheid. De huidige instelling van het
gebouwbeheersysteem is zodanig dat de installatie geregeld wordt op de
gemiddelde ruimteluchtcondities van drie ruimten. Verschillen tussen de
ruimteluchtcondities zijn met dit principe niet te voorkomen. De
streefwaarde van de relatieve luchtvochtigheid in de ruimten kan echter
wel verlaagd worden, zodat overschrijding van de maximaal toelaatbare
relatieve luchtvochtigheid in de koude ruimten minder snel optreedt. Het
verschil in gemiddelde relatieve luchtvochtigheid tussen de warme en
koude ruimten is op beide verdiepingen circa 6%. De bandbreedte van
48% tot 55% volgens de richtlijn biedt net de mogelijkheid om een
streefwaarde binnen dit gebied te vinden, waarbij de relatieve
luchtvochtigheden van alle ruimten binnen de gestelde grenzen blijven. Bij
bepaling van een nieuwe streefwaarde is een analyse en weging van de
ruimteluchtcondities, waarop het gemiddelde gebaseerd is, van groot
belang.
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§

De lucht van de depots en de ateliers wordt per ruimte afzonderlijk
behandeld. Het verdient echter de aanbeveling de streefwaarden met
betrekking tot de relatieve luchtvochtigheid ook voor deze ruimten te
verlagen. Bij de huidige regeling zijn deze namelijk te hoog.

§

Indien besloten wordt tot het verlagen van de streefwaarde, moet dit
geleidelijk gebeuren.

§

Het verschil in dag- en nachtregeling van de installatie heeft een nadelig
effect op de ruimteluchtcondities. Vooral in de expositiezalen heeft dit
gevolgen. De temperatuurfluctuaties per 24 uur van deze ruimten liggen
o
permanent nabij de maximale grens van 3 C en overschrijden deze
waarde incidenteel. Daarnaast zijn deze fluctuaties niet bevorderlijk voor
een constante relatieve luchtvochtigheid, wat wel een voorwaarde is om
de relatieve luchtvochtigheid in alle ruimten binnen de krappe marges te
houden. Daarom wordt aanbevolen om de huidige nachtregeling van de
installatie te vervangen door de huidige dagregeling, zodat 24 uur per dag
dezelfde regeling geldt.

§

De luchtvolumestroom van de installatie is toereikend om snel te
anticiperen op wijzigende ruimteluchtcondities. Dit betekent tevens dat
afwijkende inblaascondities een zeer negatieve invloed op de
luchtcondities in de ruimte kunnen hebben. In de eerste plaats is een
goede regeling van de installatie door het gebouwbeheersysteem dus van
groot belang. De instellingen van de installatie zijn niet altijd zodanig dat
deze goede regeling altijd aanwezig is in het Mauritshuis. Vooral de
condities in de ateliers worden zeer nadelig beïnvloed door een slechte
regeling van de installatie, zodat een aanpassing in de regelinstellingen
noodzakelijk is.

Zonwering
Uit de opwarming van de schilderijen door de directe bezonning blijkt dat de
huidige zonwering voor de expositiezalen niet afdoende functioneert. Om de
opwarming van de schilderijen te voorkomen wordt geadviseerd een zonwering
toe te passen die zontoetreding in het gebouw vermindert.
Een minder drastische maatregel om zontoetreding in het gebouw te beperken is
het langer gesloten houden van de luiken. De luiken zijn nu geopend van 8.00 tot
18.00 uur. Dit kan verkort worden naar de openingstijden voor de bezoekers van
10.00 tot 17.00 uur. Zodoende wordt zontoetreding tijdens laagstaande zon
regelmatig voorkomen.
Spouw achter de bespanning
Er zijn twee negatieve invloeden op de collectie die optreden als gevolg van de
doorgetrokken bespanning voor de geblindeerde beglazingen.
In eerste instantie is gebleken dat de temperatuur van de spouw tussen de
bespanning en de geblindeerde beglazing dermate afkoelt als gevolg van koude
buitenlucht dat het invloed heeft op schilderijen die tegen deze constructies
hangen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het conditioneren van de
luchttemperatuur in deze spouw.
Tijdens de schaarse warme dagen van de meetperiode is gebleken dat de
zonbelasting een enorme invloed heeft op de luchttemperatuur nabij de
bespanning voor de geblindeerde beglazing. Zontoetreding door de beglazing
naar de desbetreffende spouwen moet daarom worden voorkomen. Een mogelijke
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oplossing voor dit probleem is het toepassen van een zonwering die zontoetreding
in een spouw volledig uitsluit.
Verplaatsen van schilderijen
Indien onderscheid gemaakt mag worden tussen de schilderijen die in het
Mauritshuis worden geëxposeerd, is het verplaatsen van topstukken een
mogelijkheid. Zolang de aanbevolen aanpassingen niet zijn doorgevoerd, is het
aan te raden om belangrijke werken niet op zonbelaste posities te hangen.
Daarnaast is het exposeren van topstukken af te raden op de posities waar de
bespanning voor de geblindeerde beglazingen is doorgetrokken. Dit geldt in het
bijzonder voor de zuidwestgevel, waar de zonbelasting hoog is.
Aanpassingen ter bescherming van het monument
Spouw achter de bespanning
De hoge relatieve luchtvochtigheid in de spouw die degradatieprocessen
stimuleert, is het gevolg van de lage temperatuur gecombineerd met het hoge
absoluut vochtgehalte. Het conditioneren van de luchttemperatuur in deze spouw,
zoals voorgesteld ter bescherming van de collectie, neemt één van de twee
factoren weg die leiden tot de hoge relatieve luchtvochtigheid.
Beglazing en luiken
Het voorkomen van de condensatie op de enkele beglazing achter de
achterzetbeglazing vraagt om vervanging of verbetering van het
beglazingsysteem. Het toepassen van een isolerende beglazing is een
mogelijkheid. De zonwering die in de huidige situatie is weggewerkt in de spouw
tussen de twee beglazingen zal dan echter naar binnen of naar buiten geplaatst
moeten worden. Het naar buiten plaatsen van de zonwering zal esthetisch geen
acceptabele oplossing zijn terwijl het naar binnen plaatsen van de zonwering een
mogelijk negatieve invloed op de ruimteluchttemperatuur heeft.
Een goed functionerend beglazingsysteem als in de huidige situatie is toegepast
lijkt de beste oplossing. Dit betekent echter dat verbetering op een aantal vlakken
noodzakelijk is, namelijk:
§
§
§

damptransport van de binnenlucht naar de spouw tussen de twee
beglazingen moet worden voorkomen;
voldoende ventilatie van de spouw met de buitenlucht moet tot stand
gebracht worden en
het schoonmaken in de spouw tussen de beglazingen moet mogelijk zijn.

Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat het meest geschikte
beglazingsysteem is voor de expositiezalen.
Met betrekking tot het sluiten van de luiken zijn de belangen aangaande het
behoud van de collectie en het gebouw strijdig. Zoals aangegeven is het zo lang
mogelijk gesloten houden van de luiken uiterst doeltreffend bij het beperken van
de zontoetreding in het gebouw. Daarnaast hebben de luiken een isolerende
werking, waardoor de daling van de ruimtetemperatuur na het uitschakelen van de
installatie wordt vertraagd.
Het voorkomen van condensatie op de achterzetbeglazing en schimmelvorming
stimulerende condities nabij de luiken vraagt daarentegen om het openhouden
van de luiken. Dit voorkomt namelijk het dalen van de temperatuur van de
achterzetbeglazing en de lucht nabij deze beglazing.
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De afweging dient te worden gemaakt welke belangen de hoogste prioriteit
hebben. Indien het besluit genomen wordt om een volledig zonwerende
zonwering toe te passen en de nachtregeling van de installatie uit te schakelen,
zijn de argumenten met betrekking tot het behoud van de collectie weggenomen.
Een niet onbelangrijk argument met betrekking tot de psychologische veiligheid is
dan echter nog van kracht. Het sluiten van de luiken in de nacht belemmert
namelijk het zicht op de collectie, waardoor tegen inbraak, gevoelsmatig, een
grotere weerstand wordt geboden.
Dakkapel
Een goede regeling van de installatie en het verlagen van de streefwaarde
zouden de condensatieproblemen bij de dakkapellen het grootste deel van het
jaar oplossen. Indien men de condensatieproblematiek bij de extreemste
buitencondities wenst te voorkomen zijn drastische maatregelen de enige
oplossing. De scheidingsconstructies van dakkapellen zullen in dit geval
vernieuwd moeten worden, waarbij de isolerende eigenschappen verbeterd
moeten worden. Indien over wordt gegaan tot deze verregaande maatregelen, is
een goede advisering over de opbouw van de nieuwe scheidingsconstructie een
vereiste.

10.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Voor vervolgonderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
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§

Aangezien de verschillende condities slechts in de winterperiode zijn
gemeten en geanalyseerd, is het van belang om de permanente
monitoring in de zomer voort te zetten. De ontvochtiging van de
expositiezalen verdient hierbij extra aandacht.

§

De permanente monitoring moet uitgebreid worden met het meten van de
condities in de spouw bij de geblindeerde beglazing in ‘Rembrandtzaal I’.
Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat deze spouw zwaar wordt
belast door de zon.

§

Het permanent in bedrijf houden van de luchtbehandelingsinstallatie van
de expositiezalen kan meer constante ruimteluchtcondities tot gevolg
hebben. Het werkelijk effect van deze aanpassing op de nacht- én
dagsituatie moet over een langere periode worden geanalyseerd. Indien
de gewenste ruimteluchtcondities niet worden bereikt kan door een
installatietechnisch simulatiemodel aan het bouwkundig model te
koppelen het effect van eventuele andere aanpassingen aan de installatie
onderzocht worden.

§

Voor de problemen betreffende de installatie van de restauratieateliers is
in het onderzoek geen verklaring gevonden. Aanvullend
installatietechnisch onderzoek zal nodig zijn om deze verklaring te vinden.

§

De theorie met betrekking tot de vochtbalans in de microklimaatdoos kan
verder onderbouwd worden. Modellering van een schilderij in de
microklimaatdoos kan een betere onderbouwing van de theorie leveren.

§

De aanbevolen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw zijn summier
omschreven in de conclusies. Voordat wordt overgegaan tot het
daadwerkelijk doorvoeren van de aanpassingen is een gedetailleerde
uitwerking vereist.
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11 Het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum
11.1 Geschiedenis

Figuur 125: ’s Lands Zeemagazijn
[bron:
www.bmz.amsterdam.nl]

Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (NSA) is gevestigd in ’s Lands
Zeemagazijn aan het Kattenburgerplein. De kelder en de zolders van het
Zeemagazijn vormden decennia lang de opslagruimte van de collectie van het
museum, 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. Dat depot is
recentelijk gebouwd op het zwaar bewaakte terrein van de Marine Kazerne
Amsterdam direct naast het museum en had haar oplevering in maart 2001. Het
2
depot beschikt over 4000 m 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.

Figuur 126: depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam [bron: www.zeinstravanderpol.nl]

Het architectonisch ontwerp van het depot lag in handen van Liesbeth van der Pol
van ‘Atelier Zeinstra van der Pol BV’ te Amsterdam. Bouwfysisch advies is
destijds gegeven door ‘DGMR’ en het installatietechnisch ontwerp is uitgevoerd
door de Rijksgebouwendienst.
Het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp bieden de mogelijkheid voor een
zeer 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 de adviseurs en vele installateurs, niet afdoende
opgelost.

11.2 Collectie

Figuur 127: onderdeel collectie

Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam huisvest een wereldberoemde
collectie over de Nederlands maritieme geschiedenis. De collectie bestaat
grotendeels uit zeekaarten, scheepsmodellen, schilderijen, navigatieinstrumenten, atlassen, scheepsornamenten, foto’s en negatieven uit de 16de
eeuw tot aan heden. Met betrekking tot het materiaalgebruik is de collectie dus
zeer divers.
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11.3 Het gebouw

Figuur 128: situatie NSA [bron: RGD]*

Het depot van Nederlands Scheepvaartmuseum kenmerkt zich door haar doos-indoos-principe. De binnenste doos is een doelmatig ingericht blok met twee
verdiepingen waarin zich de verschillende depots bevinden. Daaromheen zit een
vrijstaande, constructie die de buitenschil draagt. Met dit principe wordt tevens
een extra luchtlaag
gecreëerd tussen het
buitenklimaat en de
depots, waardoor een
bufferzone ontstaat.
De spouwzone doet
tevens dienst als
2.03
ruimte voor alle
installaties en
leidingen.
1.01c
0.12

Figuur 129: spouwzone (0.12)

0.12

0.23

0.03

Figuur 130: doorsnede NSA [bron: RGD]
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11.3.1 Begane grond
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Figuur 131: begane grond NSA
[bron: RGD]

Centraal op de begane grond liggen de volgende ruimten:
§
§
§
§
Figuur 132: depot 1 (0.01)

§
§
§
§

Figuur 133: koudekluis (0.03a)

Bovenstaande ruimten zijn allen omgeven door de spouwzone (0.12). Deze
spouwzone is ter hoogte van de begane grond op te delen in twee gedeelten. Eén
gedeelte van de spouw is de scheiding tussen de ruimten en de buitenlucht. Het
andere gedeelte (0.13) is in feite een gang tussen de ruimten en de nevenruimten
van het depot aan de zuidoostgevel van het gebouw. De hier gesitueerde ruimten
die van belang zijn voor het onderzoek zijn:
§
§
§
§
§
§

Figuur 134: restauratieatelier (0.23)

depot 1, opslag schilderijen (0.01);
depot 2, opslag papier (0.02);
depot 3, opslag anorganische materialen en objecten van buitenformaat
(0.03);
koudekluizen, in depot 3 zijn drie ruimten gecreëerd voor de opslag van
objecten die bij lage temperaturen beter geconserveerd kunnen worden
zoals fotomateriaal (0.03 a, b en c);
isoleerruimte (0.04);
quarantaineruimte (0.05);
isoleerruimte (0.06) en
fotografeerruimte (0.11).

restauratieatelier papier (0.14);
restauratieatelier algemeen (0.15);
onderzoek objecten (0.20);
restauratieatelier fijn (0.23);
restauratieatelier grof (0.24) en
spuitcabine (0.25).

De overige ruimten aan de zuidoostzijde hebben een kantoorfunctie, zoals de
vergaderruimte (0.19). De ruimten aan de zuidoostgevel hebben, in tegenstelling
tot de depots, geen spouwzone die ze scheidt van het buitenklimaat.
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e

11.3.2 1 verdieping

0.12

1.01a

1.01b

1.01c

0.12
Figuur 135: 1e verdieping NSA
[bron: RGD]

e

De 1 verdieping bestaat uit drie organische depots en zijn volledig omgeven door
de spouwzone (0.12):
§
§
§

depot 4 (1.01a);
depot 5 (1.01b) en
depot 6 (1.01c).
Figuur 136: depot zonder opslag
[bron: www.zeinstra
vanderpol.nl]

11.3.3

e

2 verdieping

2.01

0.12

2.02

0.12

2.03

Figuur 137: 2e verdieping NSA
[bron: RGD]

e

Op de 2 verdieping liggen slechts de installatieruimten (2.01, 2.02 en 2.03). De
overige ruimte (0.12) behoort tot de spouwzone.
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12 Inventarisatie
12.1 Bouwkundig
Het gebouw is constructief is op te splitsen in een binnenste doos die opgebouwd
is uit massieve betonnen wanden en een buitenste schil die wordt gedragen door
een vrijstaande stalen constructie.
12.1.1 Gevels en dak
12.1.1.1 Borstwering
Tot een hoogte van circa 900+P is de buitengevel voorzien van een borstwering.
De borstwering is als volgt opgebouwd (van binnen naar buiten):
§
§
§
§

kalkzandsteen 70mm;
isolatie 80mm;
luchtspouw 35mm;
baksteen 100mm.

Figuur 138: aansluiting gevel-borstwering [bron: RGD]
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12.1.1.2 Gevels en dak
De gevel boven de borstwering bestaat uit een sandwichpaneel (Isodek 170) met
een titanium bekleding. Het pakket is als volgt opgebouwd (van binnen naar
buiten):
§
§
§
§
§
§

multiplex 10mm;
dampremmende laag;
isolatie 140mm;
multiplex 10mm;
scheidingslaag (Klöber Permo Sec);
titanium bekleding.

De dakconstructie van het depot heeft dezelfde opbouw als die van de gevel.

Figuur 139: aansluiting gevel-dak
[bron: RGD]
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12.1.1.3

Gevelopeningen

Het gedeelte van de
zuidoostgevel dat de ateliers
en nevenruimten van de
buitenlucht scheidt, is een
vliesgevel met isolerende
beglazing. De vliesgevel
bestaat uit aluminium stijlen,
7
dorpels en deklijsten.

12.1.2 Vloeren

Figuur 140: dorpel vliesgevel [bron: RGD]

12.1.2.1 Begane grondvloer
De begane grondvloer (figuur 141) heeft de volgende opbouw (van boven naar
beneden):
§
§
§
§

afwerklaag 10mm;
cementdekvloer 30mm;
beton 230mm;
isolatie 100mm.

12.1.2.2 Verdiepingsvloeren
De verdiepingsvloeren (figuur 142) hebben de volgende opbouw (van boven naar
beneden):
§
§
§

cementdekvloer 30mm;
druklaag 60mm;
kanaalplaatvloer 260mm.

Figuur 141: begane grondvloer

7

Figuur 142: begane grondvloer

De beschikbare tekeningen voor het depot laten ook een ander vliesgevelsysteem zien met houten

stijlen en dorpels. Dit systeem is echter niet toegepast.
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Binnenwanden

De depots worden van de omliggende ruimten gescheiden door massieve
betonnen wanden. De overige binnenwanden zijn voornamelijk lichte
scheidingswanden waarvan de opbouw als volgt is:
§
§
§

gipsvezelplaat of multiplexplaat 12mm;
luchtspouw 120mm of 170mm met soms steenwol 50mm
gipsvezelplaat of multiplexplaat 12mm.

Figuur 144: hoekdetail verscheidene binnenwanden [bron: RGD]

Een belangrijke scheiding, zal later blijken, is de scheiding tussen de
quarantaineruimte en de spouwzone. De twee volumes zijn door middel van een
houten kozijn met dubbele deur van elkaar gescheiden.

\
Figuur 143: kozijn
quarantaineruimte
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12.2 Installatietechnisch
Globaal is het gebouw met betrekking tot de klimatisering op te delen in 5 zones:
§
§
§
§

Figuur 145: spouwzone ter hoogte
van de 1e verdieping

§

Figuur 146: depots begane grond

Figuur 147: depots 1e verdieping

Figuur 148: ateliers en
nevenruimten

Figuur 149: verfspuitcabine

de spouwzone (ruimte 0.12, figuur 145);
de depots op de begane grond (ruimten 0.01 t/m 0.06, 0.10, 0.11 en de
koudekluizen (0.03a t/m c, figuur 146);
e
de depots op de 1 verdieping (ruimten 1.01a t/m 1.01c, figuur 147);
de nevenruimten en de ateliers (ruimten 0.14 t/m 0.20, 0.23, 0.24 en de
klimaatkamer, figuur 148) en
de verfspuitcabine (ruimte 0.25, figuur 149).

De verfspuitcabine is voor het onderzoek niet van wezenlijk belang en zal in dit
hoofdstuk niet verder worden behandeld.
Hoewel de klimaatinstallatie van het depot nog maar enkele jaren oud is, heeft de
installatie al een geschiedenis. Verschillende installateurs hebben de afgelopen
jaren getracht het klimaat in het depot beheersbaar te maken, maar dit heeft tot
op heden niet tot het gewenste resultaat geleid.
De instellingen van het gebouwbeheersysteem zijn, sinds de ingebruikname van
het depot, met enige regelmaat gewijzigd. Daarnaast is begin 2003 de
luchtbehandelingsinstallatie voor de ateliers en nevenruimten op een aantal
punten aangepast om het klimaat beter beheersbaar te maken. Deze
aanpassingen zijn tevens aangegrepen om de eisen voor de ateliers scherper te
stellen.
Een eenduidige analyse van de installatie over de gehele geschiedenis, en zelfs
de meetperiode, is als gevolg van al deze wijzigingen niet mogelijk. In dit
hoofdstuk zal daarom begonnen worden met de klimaateisen, zoals ze in de
ontwerpfase in het programma van eisen stonden. Daarna volgt per
luchtbehandelingskast een beschrijving volgens het bestek, een beschrijving van
eventuele aanpassingen aan de luchtbehandelingsinstallatie en de daaruit
volgende aanscherpingen van de eisen.
Vanwege de vele wijzigingen van de instellingen in de installatie zijn van de
beschikbare informatie, de instellingen in bijlage X toegevoegd om enigszins het
verloop hiervan weer te geven. De verschillende informatie is als volgt gedateerd:
§
§
§

31 maart 2003;
5 juli 2004 en
21 april 2005.

‘GTI Klimaatkontrakt’ is de huidige installateur. Vanaf oktober 2004 wordt de
installatie door hen geregeld. De doelstelling van hen is om de klimaatinstallatie
vanuit de ontwerpinstellingen op orde te krijgen. In de periode hiervoor was
Regelpartners verantwoordelijk voor de regeling van de installatie. Bij de aanvang
van de werkzaamheden van ‘GTI Klimaatkontrakt’ zijn de eisen voor de
ruimtecondities opnieuw aangescherpt. Deze eisen zijn weergegeven in tabel 7
(§12.2.5).
12.2.1 Programma van eisen
Het programma van eisen voor het depot van het Scheepvaartmuseum stamt uit
1997. Uitgangspunt bij de bepaling van de klimaateisen waren de depoteisen
volgens het Deltaplan. De benoemde klimaateisen zijn overeenkomstig het
concept ‘Adviesrichtlijn luchtkwaliteit museumdepots’ van het ministerie van
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Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst
Directie Ontwerp en Techniek van 28 mei 1996.
Tabel 6: klimaateisen voor het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum volgens het programma van eisen
klimaatcategorie

functie

grootheid

streefwaarde

Klimaatcategorie 1 (strikte
conservering)

maximale

opslag organische materialen,

?air;winter

18oC

± 2oC

gemengde materialen

?air;summer

20oC

± 2oC

afwijking8

f

air;winter

50%

± 5%

air;summer

55%

± 5%

7oC

± 3oC

48%-53%

-

?air;winter

18oC

± 4oC

?air;summer

20oC

± 4oC

f
Klimaatcategorie 1A

?air

opslag fotografische materialen

(materiaalgroep 18, pag.

f

air

11 adviesrichtlijn)
Klimaatcategorie 2

opslag anorganische materialen

(redelijke conservering)

f

air;winter

50%

± 10%

air;summer

55%

± 10%

?air;winter

20oC

± 2oC

?air;summer

20oC (22 oC)9

± 2oC

air;winter

50%

± 5% (± 10%)

air;summer

55%

± 5% (± 10%)

f
Klimaatcategorie 5

restauratie

(specifiek)

f
f

In aanvulling op de eisen in tabel 6 zijn door het Nederlands Scheepvaartmuseum
enkele accenten gelegd:
§
§
§

Relatieve luchtvochtigheid is de primair te beheersen factor.
Overschrijding van 60% relatieve luchtvochtigheid dient altijd voorkomen
te worden.
o
Een temperatuuroverschrijding van 25 C is aanvaardbaar tot maximaal 10
dagen per jaar.

Gezien de relatief kleine omvang van de collectie in klimaatcategorie 2, is op
praktische gronden gekozen voor één klimaat in de depots (categorie 1).
12.2.2 Spouwzone
De spouwzone tussen de binnen- en buitenschil van het gebouw is alleen op
temperatuur geconditioneerd. De temperatuur wordt geregeld aan de hand van
drie temperatuursensoren in de spouw.
De verwarming geschiedt door middel van radiatoren. In de spouw geldt een
o
minimale temperatuur van 18 C. Wanneer de temperatuur onder deze
streefwaarde ligt zullen de radiatoren in werking zijn.
De koeling van spouw vindt plaats middels natuurlijke ventilatie. In de buitengevel
bevinden zich zes ventilatieroosters en in het dak zes afzuigroosters. Op basis
van de gemeten temperatuur tussen de binnen- en buitenschil worden de roosters
o
gestuurd. Wanneer de temperatuur boven de 25 C komt, zullen de toevoer- en
o
afzuigroosters opengaan. Als de temperatuur daalt beneden de 20 C, zullen de
toevoer- en afzuigroosters sluiten. Op basis van een klokprogramma zal overdag

8

Met de maximale afwijking wordt de afwijking ten opzichte van de streefwaarde bedoeld.

9

De tussen haakjes staande waarden zijn de uiteindelijk gebruikte uitgangspunten als gevolg van

bezuinigingen. Deze eisen zijn niet conform de eerder aangehaalde adviesrichtlijn.
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deze regeling in werking zijn en ’s nachts uitgeschakeld. ’s Nachts zijn de roosters
altijd gesloten.
De relatieve luchtvochtigheid in de spouw is niet geregeld, omdat een vrijwel
vochtdichte scheiding naar de depots het uitgangspunt is.
De instellingen voor de conditionering van de spouw zijn in de afgelopen jaren
nauwelijks gewijzigd.
e

12.2.3 Klimaatinstallaties depots begane grond en 1 verdieping
12.2.3.1 Luchtbehandeling
Afgezien van de spouwzone worden alle ruimten geklimatiseerd met een
luchtbehandelingsinstallatie. De twee luchtbehandelingskasten voor de depots op
de begane grond (inclusief ruimten 0.04 t/m 0.06, 0.10 en 0.11 en de
e
koudekluizen) en de depots op de 1 verdieping zijn identiek. Slechts de
luchtvolumestromen die de installaties verwerken wijken af.

Figuur 150: principeschema luchtbehandelingskast depots begane grond [bron: RGD]

Deze luchtbehandelingskasten bestaan, met luchtrichting mee, uit de volgende
10
onderdelen :
§
§
§
§
§
§
§

buitenlucht-/ recirculatieklep;
luchtfilters;
ontvochtiger;
verwarmer;
koeler;
toevoerventilator en
elektrische stoombevochtiger.

Na dit proces wordt de lucht door een luchtzuiveringseenheid getransporteerd,
waarna de lucht in de ruimten op plafondhoogte wordt ingeblazen middels nozzles
(figuur 152 en bijlage XI). Ook de afzuiging van de lucht vindt plaats op
plafondhoogte.

Figuur 151: inblaasnozzles depots

Figuur 152: luchttoevoer en -afvoer in de depots
Brandkleppen zijn in dit en volgende overzichten niet opgenomen, maar zijn wel aanwezig

10
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De luchtbehandelingskasten werken met recirculatielucht. De huidige instelling is
zodanig dat de luchtbehandelingskasten circa 10% buitenlucht en 90%
recirculatielucht verwerken.
12.2.3.2 Regeling
De ruimten en de luchtkanalen zijn voorzien van gecombineerde temperatuur- en
relatieve luchtvochtigheidsensoren, waardoor zowel in de ruimte als in het
toevoerkanaal de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten worden.
Per verdieping (luchtbehandelingskast) wordt de inblaastemperatuur geregeld op
basis van de gemiddelde ruimtetemperatuur in de drie depots. Afhankelijk van de
afwijking wordt de regelafsluiter van de verwarmer en koeler geregeld.
De vochtigheid van de lucht wordt geregeld op basis van het absoluut
vochtgehalte. De gemeten temperaturen en relatieve luchtvochtigheden worden
omgerekend naar een absoluut vochtgehalte. Op basis van het gemiddelde van
de drie depots wordt het absoluut vochtgehalte van de inblaaslucht geregeld.
Afhankelijk van de afwijking ten opzichte van de streefwaarde worden de be- en
ontvochtiging geregeld.
De inblaaslucht is beperkt met een minimum en een maximum voor de
luchttemperatuur en het absoluut vochtgehalte van de lucht. Wanneer toch een
overschrijding van de maximale of minimale grenzen voor de relatieve
luchtvochtigheid of de luchttemperatuur wordt geregistreerd zal de installatie
geblokkeerd worden middels een grensbewaking.
In de huidige instellingen is er geen verschil tussen een dag- en nachtregeling
voor de luchtbehandeling.
12.2.3.3 Naregeling
De temperatuur wordt in de isoleer- en quarantaineruimten (0.04 t/m 0.06) en de
fotografeerruimte (0.11) afzonderlijk nageregeld. Er wordt met radiatoren
verwarmd en met koelconvectoren gekoeld.
In elke ruimte bevindt zich een temperatuursensor. De temperatuur wordt in de
ruimte geregeld op een streefwaarde. Afhankelijk van de afwijking ten opzichte
van de streeftemperatuur worden de regelafsluiters van de radiatoren en de
koelconvectoren gestuurd. Deze naregeling is dag en nacht in bedrijf.
De nageregelde ruimten hebben eigen afzuigventilatoren die de lucht direct naar
buiten afvoeren.
12.2.3.4 Naregeling koudekluizen
Het toevoerkanaal van de luchtbehandelingskast voor de depots op de begane
grond is afgetakt naar de verschillende koudekluizen. Eén aftakking verzorgt de
inblaaslucht voor koudekluis 0.03a, de andere aftakking de inblaaslucht voor
koudekluizen 0.03b en c. In beide afgetakte inblaaskanalen is een ontvochtiger
opgenomen. Vanwege de lage temperaturen in de koudekluizen, moet het
absoluut vochtgehalte van de lucht in de koudekluizen aanzienlijk lager zijn dat
van de lucht in de depots. Voor de koeling van de koudekluizen zijn verdampers in
de ruimten geplaatst.
De koudekluizen zijn voorzien van eigen afzuigventilatoren, zodat de afgezogen
lucht niet gerecirculeerd kan worden.
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12.2.3.5 Uitvoeringsfouten
Uit het rapport ‘luchtzijdige inregeling’ d.d. 17 november 2000 van ‘Aero Dynamiek
BV’ (bijlage XII) blijkt dat de uitvoering van de installatie afwijkt van de
beschrijving in het bestek.
De luchttoevoer van depot 6 (1.01c) blijkt gedeeltelijk afkomstig te zijn van de
luchtbehandelingskast voor de depots op de begane grond. Dit is bij een controle
ter plaatse door ‘GTI Klimaatkontrakt’ ook geconstateerd. Uit een controle van de
bestektekeningen door de Rijksgebouwendienst blijken de ‘flowschema’s’ echter
correct te zijn. Dit duidt dus op een uitvoeringsfout. Het gevolg van deze fout is
e
een te groot inblaasdebiet voor de depots op de 1 verdieping en een te klein
inblaasdebiet voor de depots op de begane grond. Daarnaast kunnen de
inblaascondities voor depot 6 afwijken van de gewenste inblaascondities.
Tevens blijkt uit hetzelfde rapport van ‘Aero Dynamiek BV’ dat de toevoerkanalen
voor de luchtvoorziening van de koudekluizen, in tegenstelling tot de beschrijving
e
in het bestek, van de toevoerkanalen van de depots van de 1 verdieping zijn
afgetakt. Gezien de kleine luchtvolumestroom die hier mee samenhangt en de
naregeling die de lucht voor de koudekluizen ondergaat, zal dit voor de
e
koudekluizen en de overige ruimten op de begane grond en 1 verdieping
waarschijnlijk weinig gevolgen hebben.
12.2.3.6 Inblaas- en afzuigdebieten
De inblaas- en afzuigdebieten voor de afzonderlijke ruimten zijn recent door ‘LiTech inregelservice BV’ in opdracht van ‘GTI Klimaatkontrakt’ gemeten. De
gemeten waarden uit het rapport van 26 november 2004 zijn toegevoegd in
bijlage XIII.
Een doelstelling van ‘GTI Klimaatkontrakt’ is, door middel van het bijstellen van de
nozzles, de inblaasdebieten per nozzle gelijk te krijgen.
12.2.3.7 Wijziging instellingen
Een belangrijke wijziging die is doorgevoerd door de huidige installateur is de
aanpassing met betrekking tot extreme buitentemperaturen. Er bestaat een
gevaar dat de installatie, als gevolg van een extreme buitentemperatuur, de
gewenste inblaascondities niet meer kan bereiken. Om dit te voorkomen heeft
‘GTI Klimaatkontrakt’ de volgende wijziging doorgevoerd. Wanneer de
o
buitentemperatuur daalt beneden - 7 C zal de regelinstallatie de buitenluchtklep
voor de depots geleidelijk dicht sturen en overgaan op volledige recirculatie.
o
Dezelfde regeling is getroffen voor een stijging van de temperatuur boven 25 C.
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12.2.4 Ateliers
12.2.4.1 Luchtbehandelingskast
De ateliers en nevenruimten aan de zuidoostgevel worden door middel van een
luchtbehandelingsinstallatie geklimatiseerd.

Figuur 153: principeschema luchtbehandelingskast ateliers bij oplevering [bron: RGD]

De luchtbehandelingskast voor de ateliers en nevenruimten staat in het bestek
omschreven als achtereenvolgens:
§
§
§
§
§
§
§

buitenluchtklep;
luchtfilter;
warmtewiel;
verwarmer;
koeler;
toevoerventilator en
stoombevochtiger.

De lucht wordt via inblaasroosters in het plafond de ruimten ingeblazen (figuur
155). Via de verlichtingsarmaturen wordt de lucht weer afgezogen waarna de
lucht een luchtfilter en het warmtewiel passeert alvorens het naar buiten wordt
afgevoerd via een afzuigventilator. In de oorspronkelijk installatie werd dus geen
lucht gerecirculeerd voor de ateliers.

Figuur 154: inblaasrooster ateliers

Figuur 155: luchttoevoer en -afvoer in de ateliers
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12.2.4.2 Regeling
De ruimten en de luchtkanalen zijn voorzien van gecombineerde temperatuur- en
relatieve luchtvochtigheidsensoren, waardoor zowel in de ruimte als in het
toevoerkanaal de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten worden.
De inblaastemperatuur wordt geregeld op basis van de gemiddelde
ruimtetemperatuur van ruimten 0.15 en 0.23 (figuur 156). Afhankelijk van de
afwijking worden het warmtewiel en de regelafsluiter van de verwarmer en koeler
geregeld. In het oorspronkelijke ontwerp was er de mogelijkheid tot het handmatig
bedienen van de radiatoren.

Figuur 156: ruimten waarop de lbk
regelt

De relatieve vochtigheid van de inblaaslucht wordt geregeld op basis van de
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van ruimten 0.15 en 0.23. Afhankelijk van
de afwijking wordt er be- of ontvochtigd.
De inblaaslucht is beperkt met een minimum en een maximum voor de
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Wanneer toch een
overschrijding van de maximale of minimale grenzen voor de relatieve
luchtvochtigheid of de luchttemperatuur wordt geregistreerd zal de installatie
geblokkeerd worden middels een grensbewaking..
De streefwaarde in de ruimte kan ingesteld worden op basis van een glijdende
temperatuurregeling. Afhankelijk van de buitentemperatuur zal de
streeftemperatuur geleidelijk veranderen. Hetzelfde geldt voor de relatieve
ruimteluchtvochtigheid.
12.2.4.3 Naregeling
De temperatuur 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 temperatuursensor in een ruimte wordt de temperatuur in de
ruimte nageregeld naar een streefwaarde. Afhankelijk van de afwijking ten
opzichte van de streeftemperatuur worden de regelafsluiters van de radiatoren en
de koelconvectoren gestuurd. Deze naregeling is dag en nacht in bedrijf.
12.2.4.4 Afzuigventilatoren
Voor specifieke werkzaamheden zijn afzuigventilatoren geïnstalleerd afzonderlijk
van de luchtbehandelingskast. Deze afzuigventilatoren zijn voor de zuurkasten,
puntafzuigingen en de chemicalienkasten. De lucht wordt direct naar buiten
afgevoerd.
12.2.4.5 Buitenzonwering
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 ruimtetemperatuur. Om de invloed van de
zonwering te beperken is voor de gevelopeningen een buitenzonwering geplaatst
die volledig automatisch schakelt bij 250 lux op de gevel.
12.2.4.6 Aanpassing van de installatie
De installatie voor de ateliers en nevenruimten is oorspronkelijk ontworpen op
100% buitenluchttoevoer met warmteterugwinning via een warmtewiel. De
installatie is in 2003 zodanig aangepast dat recirculatie wel mogelijk is.
Sinds de aanpassing van de installatie gelden de volgende uitgangspunten voor
de ventilatie:
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50% ventilatie en 50% recirculatie tijdens de werkuren
10% buitenlucht en 90% recirculatielucht tijdens de avonden en de
nachten en de weekeinden.

De huidige instellingen zijn op dit moment echter dusdanig, dat de daginstelling
permanent van toepassing is.
Het handmatig bedienen van de radiatoren in de ateliers veroorzaakte
temperatuur- en daarmee samengaand relatieve luchtvochtigheidschommelingen.
Daarop zijn de radiatorafsluiters vastgezet in de open stand.
Voor de luchtbehandelingskast is een extra ontvochtiger opgenomen om in de
zomer de ontvochtiging niet alleen via het koelblok te laten plaatsvinden (figuur
157).

Figuur 157: principeschema luchtbehandelingskast ateliers na aanpassing installatie [bron: RGD]

12.2.4.7 Bijgestelde eisen
De eisen voor de ateliers zijn naar aanleiding van de aanpassing aan de installatie
van de ateliers en nevenruimten aanzienlijk verscherpt. De eisen na de
aanpassing zijn:
o

o

?air

= 22 C ± 2 C

f

= 53% ± 3%

air

11

12.2.4.8 Inblaas- en afzuigdebieten
De inblaas- en afzuigdebieten voor de ateliers zijn recent door ‘Li-Tech
inregelservice BV’ in opdracht van ‘GTI Klimaatkontrakt’ gemeten. De gemeten
waarden uit het rapport van 26 november 2004 zijn toegevoegd in bijlage XIII.

11

Met de maximale afwijking wordt bedoeld de afwijking ten opzichte van de streefwaarde
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12.2.5 Klimaateisen bij aanvang van werkzaamheden ‘GTI Klimaatkontrakt’
Tabel 7: aangescherpte klimaateisen voor het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum
klimaatcategorie

functie

grootheid

streefwaarde

maximale
afwijking10

maximale
fluctuatie
per etmaal

Klimaatcategorie 1 (strikte

opslag organische

conservering)

materialen, gemengde

?air;winter

18oC

± 2oC

4oC

?air;summer

20oC

±

2oC

4oC

f

air;winter

51%

± 1,5%

2%

air;summer

51%

± 1,5%

2%

7oC

3oC

materialen
f
Klimaatcategorie 1A

opslag fotografische

?air

(materiaalgroep 18, pag.

materialen

f

±

-

35%-40%

-

2%

?air;winter

22oC

± 2oC

4oC

?air;summer

22 oC

±

2oC

4oC

f

air;winter

50%

± 5%

5%

air;summer

50%

± 5%

5%

air

11 adviesrichtlijn)
Klimaatcategorie 5

restauratie

(specifiek)

f

Met betrekking tot uurlijkse fluctuaties worden er door het museum geen eisen
gesteld.

12.3 Gebruik
12.3.1 Personeel
Tijdens kantooruren is personeel aanwezig in de ateliers en nevenruimten. In de
depots is slechts sporadisch personeel aanwezig.
12.3.2 Nevenactiviteiten
Hoewel de depots geen expositie als doel hebben, is het bestuderen van objecten
op afspraak mogelijk voor geïnteresseerden. Daarnaast worden af en toe groepen
genodigden rondgeleid in het depot.
12.3.3 Storingsmelding van de installatie
Vanaf oktober 2004 is een nieuw protocol storingsafhandeling van kracht. Een
optredende storing wordt gesignaleerd door ‘GTI Klimaatkontrakt’. Deze
beoordeelt de storing en regelt de installatie volgens de vastgestelde
bedieningsinstructie. Indien de situatie niet beheersbaar is, zullen andere partijen
ingeschakeld worden om de storing te verhelpen. Het volledige protocol is
toegevoegd in bijlage XIV.
De bedieningsinstructie beschrijft onder andere de beoogde sturing van de
installatie tijdens storingen en extreme weersomstandigheden. Om de verstoring
van de luchtcondities in de ruimten te vertragen, dient de sturing van de installatie
op deze momenten zodanig te zijn dat de bufferende werking van het gebouw ten
opzichte van het buitenklimaat volledig tot zijn recht komt. Het bufferend
vermogen van de depots is groter dan dit van de ateliers.
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e

De luchtbehandelingskasten voor de depots op de begane grond en 1 verdieping
gaan over op volledige recirculatie bij:
§
§
§
§

o

een buitentemperatuur lager dan - 7 C (§12.2.3.7);
o
een buitentemperatuur hoger dan 25 C (§12.2.3.7);
een storing van de bevochtigingsinstallatie en
een storing van de ontvochtigingsinstallatie.
e

De luchtbehandelingskasten voor de depots op de begane grond en 1 verdieping
zullen volledig uitgeschakeld worden bij:
§
§

een storing van de cv-ketel en
een storing van de koelmachine.

De luchtbehandelingskast voor de ateliers en nevenruimten gaat over op volledige
recirculatie bij:
§

een storing van de luchtdroger.

De luchtbehandelingskast voor de ateliers en nevenruimten zal volledig
uitgeschakeld worden bij:
§
§

een storing van de cv-ketel en
een storing van de koelmachine.

Bij een storing van de ontvochtiger blijft de luchtbehandelingskast in bedrijf.
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13 Metingen
Er zijn verschillende metingen uitgevoerd in en om het depot van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam. De metingen in dit onderzoek hebben
verschillende doelen. Ter indicatie zijn over een korte tijdsperiode metingen
uitgevoerd van onder andere de temperatuur- en relatieve vochtigheid van de
ruimtelucht en de oppervlaktetemperaturen met behulp van infraroodthermografie.
Daarnaast zijn permanente metingen uitgevoerd om over een lange tijdsperiode
het binnenklimaat kwantitatief vast te leggen. Om het binnenklimaat te verklaren,
zijn tenslotte invloeden op het binnenklimaat gemeten, zoals inblaascondities en
buitencondities. In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde metingen kort toegelicht.
Uitgebreidere beschrijvingen, meetgegevens en exacte posities van alle sensoren
zijn toegevoegd in bijlage XV.

13.1 Infrarood thermografie
Om een goed beeld te krijgen van de isolerende eigenschappen van een gevel en
de aanwezigheid van eventuele koudebruggen en luchtlekken, wordt infrarood
thermografie gebruikt. Een korte beschrijving van infrarood thermografie is reeds
gegeven in paragraaf 6.1.
Er zijn op verschillende posities infrarood thermogrammen gemaakt van de
gebouwschil van het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum.

13.2 Luchtmenging in de depots
In de depots wordt op plafondhoogte (3,5m) ingeblazen. De rekken voor de
opslag van de objecten reiken vaak tot vrijwel dezelfde hoogte als de
inblaasnozzles. Dit zou problemen kunnen geven voor de luchtcondities nabij de
hoogste schappen. Het is namelijk mogelijk dat de inblaaslucht daar nog niet
volledig gemengd is met de ruimtelucht.

Figuur 158: nozzle ter hoogte van

Om te controleren of de condities nabij de hoogste schappen overeenkomen met
de condities in de ruimte is een aantal metingen uitgevoerd. In de depots zijn op
verschillende posities tijdelijke stratificatiemetingen uitgevoerd. Daarnaast zijn
over een langere periode de luchtcondities op verschillende posities in één schap
gemeten. Tevens is een indicatieve meting verricht om de worp van de nozzle in
kaart te brengen.

het plafond

13.2.1

Stratificatie

In verschillende ruimten is op drie hoogten de temperatuur en relatieve
luchtvochtigheid gemeten. Per ruimte is 30 á 60 minuten gemeten, zodat de
sensoren kunnen acclimatiseren in de ruimte. Er is gemeten in depots 1 t/m 4 en
6. Daarnaast is in een aantal andere ruimten, zoals de ateliers en de
quarantaineruimte, de stratificatie gemeten.

Figuur 159: stratificatiemeting
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Indicatie worp nozzle

Figuur 160: meetposities indicatie worp nozzle

In depot 4 (1.01a) is door middel van metingen een indicatie verkregen van de
worp van een willekeurige inblaasnozzle. Van 0 tot 2,20m voor de nozzle is om de
20cm de temperatuur en snelheid van de lucht gemeten (figuur 160). Tevens is de
breedte van de worp gemeten op 1 meter afstand van de nozzle.
13.2.3 Luchtmenging in een rek
Aanvullend op de meting ter indicatie van de worp van de nozzle (§13.2.2) is
besloten om gedurende een periode van circa tien weken de luchtcondities te
meten in een rek in depot 6 (1.01c). Op drie posities in het rek zijn, zoals
aangegeven in figuur 162, de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid
gemeten. De sensoren bevinden zich in het verlengde van een nozzle. De nozzle
was tijdens de meting enigszins naar het plafond gericht. Er vanuit gaande dat op
positie 3 de lucht goed gemengd is,
kunnen de meetresultaten van de
sensoren op positie 1 en 2 vergeleken
1
2
worden met de meetresultaten van de
sensor op positie 3 en met de eveneens
gemeten inblaascondities.
3

Figuur 162: posities sensoren in het rek

Figuur 161: meting in rek

114

TU/e technische universiteit eindhoven
Project Klimaatonderzoek Rijksmusea

Het depot van het NSA

Hoofdstuk 13 Metingen

13.3 Ruimteluchtcondities
Voor een goed onderzoek naar het binnenklimaat is een permanente monitoring
van de ruimtecondities onmisbaar.
In verschillende ruimten van het depot worden de luchttemperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid permanent gemeten. Voor de start van dit
afstudeeronderzoek werd er reeds met negen sensoren gemeten in de volgende
ruimten:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Figuur 163: gemeten ruimten
begane grond

Figuur 164: gemeten depots 1e
verdieping

ruimte 0.01:
ruimte 0.03:
ruimte 0.03a:
ruimte 0.05:
ruimte 0.15:
ruimte 0.19:
ruimte 0.23:
ruimte 1.01a:
ruimte 1.01b:

depot 1;
depot 3;
koudekluis;
quarantaineruimte;
papieratelier;
vergaderruimte;
restauratieatelier;
depot 4 en
depot 5.

Deze metingen zijn gestart op 23 december 2003 en lopen aan het einde van dit
afstudeeronderzoek nog steeds.
Voor een goede analyse van de condities in de verschillende ruimten bleken
meetgegevens van de spouwcondities onmisbaar. In aanvulling op de reeds
geïnstalleerde sensoren zijn de metingen per 21 december 2004 uitgebreid met
twee sensoren in de spouwzone:
§
§

ruimte 0.12:
ruimte 0.12:

spouwzone begane grondniveau en
spouwzone verdiepingshoogte.

Figuur 165: gemeten spouwzone

13.4 Inblaascondities
De bij de start van het afstudeeronderzoek lopende metingen zijn per 21
december 2004, naast de aanvullende metingen in de spouwzone, uitgebreid met
metingen van de inblaascondities:
§
§

installatie begane grond: ruimte 0.02: depot 2 en
e
installatie 1 verdieping: ruimte 1.01a: depot 4.

In een nozzle van depot 2 worden de condities van de lucht gemeten voor het
analyseren van de inblaaslucht van de depots op de begane grond. In een nozzle
van depot 4 worden de condities van de lucht gemeten voor het analyseren van
e
de inblaaslucht van de depots op de 1 verdieping. Deze gegevens kunnen tevens
gebruikt worden ter validatie van eventuele modellen met betrekking tot het
binnenklimaat en de installatie.

13.5 Oppervlaktetemperaturen
Bij de start van het afstudeerproject werden op verschillende posities (vanaf 23
december 2003) de oppervlaktetemperaturen gemeten. Het gevaar van hoge
relatieve luchtvochtigheden nabij een oppervlak is in het geval van het depot van
het Nederlands Scheepvaartmuseum niet groot vanwege de goede isolerende
eigenschappen van het gebouw. De gemeten oppervlaktetemperaturen zijn hier
dus van ondergeschikt belang, met één uitzondering. De condensatie op de
onderdorpel van de vliesgevel duidt op een koudebrug. Het meten van de
oppervlaktetemperatuur is hier dus wel belangrijk. Deze oppervlaktetemperatuur
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wordt gemeten in de vergaderruimte, maar is representatief voor alle ruimten die
grenzen aan de zuidoostgevel.

13.6 Buitencondities
Voor de interpretatie van de meetresultaten en de eventuele simulatie van het
binnenklimaat is een goede monitoring van het buitenklimaat onmisbaar. Vandaar
dat op het dak van het depot permanent de buitenluchttemperatuur en de
relatieve buitenluchtvochtigheid worden gemeten.

13.7 Kalibratie
Om de nauwkeurigheid van de gebruikte sensoren en de onzekerheden van de
metingen te bepalen is de meetapparatuur in het gemeten bereik gekalibreerd.
Alle meetresultaten (hoofdstuk 14) zijn gecorrigeerd door middel van fitfuncties
volgend uit de kalibratie. Deze functies met bijbehorende coëfficiënten zijn
bepaald door middel van de regressie.
In bijlage XX zijn de regressielijnen en fitfuncties toegevoegd met de daarbij
behorende onzekerheden. De onzekerheid, die behoort bij de weergegeven
temperaturen en relatieve luchtvochtigheden in deze rapportage, staat in de
bijlage aangeduid met de standaarddeviatie in de grafiek met residuen. De
gepresenteerde onzekerheid is gebaseerd op één maal de standaarddeviatie. Dit
geeft een betrouwbaarheidsinterval van 68%.
o

Bij de kalibratie zijn de sensoren in het bereik van 10 tot 30 C en van 25 tot 85%
gekalibreerd.
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14 Meetresultaten
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste meetresultaten weergegeven en
geanalyseerd.

14.1 Infrarood thermografie
Op 23 december 2003 zijn infraroodthermogrammen gemaakt in en rond het
depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum.Tijdens de opnamen was de
o
buitentemperatuur circa 4 C. Over de relatieve luchtvochtigheid tijdens de meting
is niets bekend, waardoor de dauwpuntstemperatuur onbekend is. Op de
gemaakte infraroodthermogrammen zijn twee koudebruggen zichtbaar.

Figuur 166: infraroodthermogram
met bijbehorende foto
van de vliesgevel in de
vergaderruimte (0.19)

Tegen de onderdorpel van de
vliesgevel is reeds condensatie
waargenomen. Uit het
infraroodthermogram blijkt de
onderdorpel van de vliesgevel in
de vergaderruimte (0.19) slecht
isolerend. De koude onderdorpel
in combinatie met de hoge
relatieve ruimteluchtvochtigheid
leiden waarschijnlijk tot het
probleem van condensatie. Hetzelfde vliesgeveldetail komt ook voor in de ateliers
(0.15 en 0.23), wat hetzelfde probleem kan opleveren. De binnentemperatuur was
o
bij het maken van het infraroodthermogram circa 20 C.
In de spouwzone (0.12) blijkt het
(gesloten) ventilatierooster een
zwak isolerend onderdeel van de
gevel te zijn. Aangezien het hier
over de spouwzone gaat, waar
geen objecten opgeslagen zijn en
waar tevens niet bevochtigd
wordt, hoeft dit geen probleem te
zijn. De temperatuur in de
spouwzone was tijdens het

Figuur 167: infraroodthermogram
met bijbehorende foto
van het ventilatierooster
in de spouwzone (0.12)

o

maken van het infraroodthermogram circa 18 C.
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14.2 Luchtmenging in de depots
14.2.1 Stratificatie
De meetresultaten van de stratificatie gemeten op 27 oktober 2004 in depot 3
(0.03) zijn representatief voor de resultaten in alle depots. Daarom zijn hier
slechts de meetresultaten van dit depot weergegeven. De meetresultaten van de
overige stratificatiemetingen zijn toegevoegd in bijlage XVIII.

Figuur 168: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden op verschillende hoogten in depot 3; 27 oktober 2004

Figuur 168 laat zien dat er nauwelijks temperatuurverschil over de hoogte
gemeten is. De relatieve luchtvochtigheid wijkt enigszins af op 3,5m hoogte. Het
gemeten verschil bedraagt circa 2% relatieve luchtvochtigheid.
14.2.2 Indicatie worp nozzle
Op 27 oktober 2004 is de worp van de nozzles in de depots in kaart gebracht.

Figuur 169: meetposities indicatie worp nozzle
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Figuur 170: luchttemperaturen en luchtsnelheden voor een nozzle in depot 4; 27 oktober 2004

Uit figuur 170 blijkt dat de temperatuur op 2,20m afstand van de nozzle een
constante waarde heeft bereikt. Ook de luchtsnelheid neemt dusdanig af dat de
waarde op 2,20m vrijwel constant is. Vooral de temperatuurmeting geeft aan dat
de lucht voldoende snel mengt, wanneer de nozzle juist is afgesteld. De meting
geeft aan dat het bij een slechte afstelling van de nozzle mogelijk is dat de
inblaaslucht een object bereikt voor de gewenste menging heeft plaats gevonden.
Tevens zijn op 1 meter van de nozzle, de temperatuur en snelheid van de lucht
loodrecht op de inblaasrichting gemeten. Figuur 170 laat zien dat de temperatuur
en snelheid van de lucht snel afnemen met de afstand.
Uit de instellingen van het gebouwbeheersysteem (bijlage X) blijkt dat de
o
minimale inblaastemperatuur 15 C is en het maximaal absoluut vochtgehalte 9
g/kg. Bij deze waarden kan de inblaaslucht een relatieve luchtvochtigheid van
86% bereiken. Deze relatieve luchtvochtigheid waarbij
oppervlakteschimmelvorming mogelijk is, is in de korte meetperiode van de
inblaascondities niet gemeten. De maximaal gemeten relatieve
e
inblaasluchtvochtigheid bedraagt 60.9% op de 1 verdieping en voor depots op de
begane grond is dit 68.0%.
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Luchtmenging in een rek

Van 21 december 2004 t/m 4 maart zijn de luchtcondities op verschillende posities
in een rek in depot 6 (1.01c) gemeten.

1

2
3

Figuur 172: posities sensoren in
het rek

Figuur 173: gemeten rek in
depot 6 (1.01c)

Figuur 171: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden op verschillende posities in rek depot 6; 24 t/m 31 januari 2005

In figuur 171 is zichtbaar dat de meetresultaten van de drie posities vrijwel
identiek zijn. Dit geeft aan dat de condities in het bovenste schap gelijk zijn aan
de condities lager in het rek. De lucht is daar dus voldoende gemengd. Ter
indicatie zijn ook de inblaascondities in de figuur weergegeven.
Een belangrijk gegeven is dat de nozzle bij deze meting juist was afgesteld. Dat
wil zeggen dat de uitblaasrichting van de nozzle enigszins naar het plafond
gericht was. De overige nozzles zijn echter in willekeurige richtingen afgesteld.
Daarbij komt het voor dat enkele nozzles op objecten gericht zijn.

Figuur 174: stand nozzle tijdens
meting

14.3 Analyse ruimteluchtcondities
De permanente monitoring is gestart op 23 december 2003 en loopt aan het einde
van dit afstudeeronderzoek nog steeds. Aan de hand van de meetresultaten is het
binnenklimaat geanalyseerd. In deze paragraaf worden per luchtbehandelingskast
de meetresultaten behandeld. De meetresultaten van de koudekluis worden
afzonderlijk behandeld vanwege de nabehandeling van de lucht. Per
luchtbehandelingskast is een zomer- en een winterweek weergegeven, waarvan
de belangrijkste bevindingen worden besproken. Een overzicht van alle meetdata
is toegevoegd in bijlage XVI.
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14.3.1 Depots begane grond
14.3.1.1 Winterweek
Figuur 175: gemeten ruimten
begane grond

Figuur 176: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de depots begane grond; 28 februari t/m 6 maart 2005

In figuur 176 zijn de meetgegevens van depot 1 (0.01) en 3 (0.03), de
quarantaineruimte (0.05), de inblaaslucht, de spouwzone (0.12) en de buitenlucht
in een koude week weergegeven.
De temperaturen in de ruimten zijn erg constant. De temperatuur van de
quarantaineruimte is laag ondanks de naregeling in de ruimte. Volgens de
o
instellingen van het gebouwbeheersysteem zou de temperatuur op 22 C
nageregeld moeten worden (bijlage X). De temperatuur komt echter niet hoger
o
dan 20 C. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator in de ruimte is dichtgezet.
o
Ook de temperaturen in de depots liggen circa 1 C lager dan de ingestelde
waarde. Dit blijkt tevens uit een vergelijking met de gemeten data van het
gebouwbeheersysteem die door ‘GTI klimaatkontrakt’ is verwerkt. Deze
vergelijking is toegevoegd in bijlage XVII.
Opvallend bij de meetdata van de relatieve luchtvochtigheid, zijn de grote
verschillen tussen de ruimten. Daar waar de relatieve luchtvochtigheid van depot
1 te hoog is, is de relatieve luchtvochtigheid in depot 3 en vooral de
quarantaineruimte erg laag.
Aangezien er op basis van het absoluut vochtgehalte geregeld wordt, heeft de te
lage temperatuur ook gevolgen voor de relatieve luchtvochtigheid in de ruimten.
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De te hoge relatieve luchtvochtigheid in depot 1 is het gevolg van de te lage
ruimtetemperatuur in de ruimte. Bij regeling op basis van het absoluut
vochtgehalte is het dus van belang dat de ruimtetemperatuur erg nauwkeurig
geregeld wordt.
De lage relatieve luchtvochtigheden in depot 3 en de quarantaineruimte zijn het
gevolg van luchtlekken naar de spouw, waar de lucht niet wordt bevochtigd. In
depot 3 zijn de gaten in de wand, waar leidingen door worden gevoerd, niet
afgedicht. Dit is reeds geconstateerd door ‘GTI klimaatkontrakt’ en door hen wordt
actie ondernomen om deze gaten af te dichten. De quarantaineruimte is
gescheiden van de spouwzone door een kozijn met een dubbele deur. Bij dit
kozijn ontbreekt een goede naad- en kierdichting, waardoor een open verbinding
met de spouw ontstaat (figuur 177).
14.3.1.2 Zomerweek

Figuur 177: luchtlek vanuit
quarantaineruimte
naar spouwzone

Figuur 178: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de depots begane grond; 9 t/m 15 augustus 2004

In de warme zomerweek (figuur 178) liggen de ruimtetemperaturen van depot 3
en de quarantaineruimte enigszins hoger dan de regeltemperatuur van het
gebouwbeheersysteem.
Het absoluut vochtgehalte in depot 1 lag tijdens deze week regelmatig onder de
7,5 g/kg, wat een relatieve luchtvochtigheid oplevert die lager is dan de
streefwaarde (gbs) van 53%. De hogere temperaturen in de andere ruimten
zouden moeten resulteren in lagere relatieve luchtvochtigheden. Dit is echter niet
het geval. Ondanks het ontbreken van de meetresultaten van de spouwzone in
deze periode, mag aangenomen worden dat het absoluut vochtgehalte van de
lucht in depot 3 en de quarantaineruimte beïnvloed wordt door een hoog absoluut
vochtgehalte in de spouwzone. De in paragraaf 14.3.1.1 besproken luchtlekken
zijn hier de oorzaak van.
14.3.1.3 Algemeen
De luchttemperaturen van de verschillende ruimten zijn in de gehele meetperiode
zeer stabiel. De luchttemperaturen in depot 3 en de quarantaineruimte wijken
echter in de zomer en de winter enigszins af van de streefwaarde (gbs). Deze
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afwijking valt binnen de gestelde ontwerpeisen voor de temperatuur. Aangezien
de installatie de lucht op basis van het absoluut vochtgehalte regelt, heeft een
afwijking in de temperatuur direct gevolgen voor de relatieve luchtvochtigheid.
De relatieve luchtvochtigheid in depot 1 is erg stabiel. De sporadisch optredende
grote fluctuaties zijn voornamelijk het gevolg van installatietechnische storingen of
werkzaamheden.
De relatieve luchtvochtigheden in depot 3 en de quarantaineruimte vertonen vaker
fluctuaties. Daarnaast zijn de afwijkingen ten opzichte van de streefwaarde (gbs)
groter. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de luchtlekken naar de spouw. De
absolute vochtgehaltes van deze ruimten volgen namelijk het absoluut
vochtgehalte van de spouw (figuur 179).

Figuur 179: absolute vochtgehaltes depots begane grond; januari 2005
e

14.3.2 Depots 1 verdieping
14.3.2.1 Winterweek
Figuur 180: gemeten ruimten 1e
verdieping

Figuur 181: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de depots 1e verdieping; 28 februari t/m 6 maart 2005

Uit de meetgegevens van de winterweek blijkt dat de temperatuur van de depots
o
naar wens is, aangezien 20 C de regeltemperatuur is. De relatieve
luchtvochtigheid is echter geregeld op 7,5 g/kg, wat overeenkomt met een
o
relatieve luchtvochtigheid van 53% bij een temperatuur van 20 C. Uit de weergave
e
van het absoluut vochtgehalte in de depots op de 1 verdieping (figuur 182) blijkt
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dat er slechts een absoluut vochtgehalte van circa 7,2 g/kg heerst, waardoor de
relatieve luchtvochtigheid rond de 50% ligt.

Figuur 182: absolute vochtgehaltes depots 1e verdieping; 28 februari t/m 6 maart 2005

14.3.2.2 Zomerweek

Figuur 183: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de depots 1e verdieping; 9 t/m 15 augustus 2004

In de zomerweek blijkt de luchttemperatuur van depot 4 (1.01a) hoger te zijn dan
de luchttemperatuur van depot 5 (1.01b). De reden van dit verschil is onduidelijk,
omdat de toevoerlucht voor beide ruimten van dezelfde luchtbehandelingskast
afkomstig is.
De relatieve luchtvochtigheid van depot 4 is als gevolg van het
temperatuurverschil tussen de depots lager dan de relatieve luchtvochtigheid van
depot 5. Beide relatieve luchtvochtigheden liggen echter lager dan de
streefwaarde (gbs) als gevolg van het te lage absoluut vochtgehalte van de lucht.
14.3.2.3 Algemeen
De enigszins hogere temperatuur in depot 4 in de zeer warme zomerweek is een
uitzondering op de gehele meetperiode. In de gehele meetperiode lopen de
temperaturen en relatieve luchtvochtigheden van depot 4 en 5 vrijwel gelijk.
De relatieve luchtvochtigheden liggen als gevolg van het te lage absoluut
vochtgehalte de gehele meetperiode onder de streefwaarde (gbs).
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De sporadisch optredende grote fluctuaties zijn meestal het gevolg van
installatietechnische storingen of werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is
duidelijk te zien in figuur 184 waar tijdens werkzaamheden op 4 maart 2005 de
installatie van de ateliers uit is gegaan.
14.3.3 Ateliers en nevenruimten
14.3.3.1 Winterweek

Figuur 184: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de ateliers; 28 februari t/m 6 maart 2005

Wat direct opvalt bij de analyse van de winterweek zijn de fluctuaties die
permanent optreden in zowel de luchttemperatuur als de relatieve
luchtvochtigheid. De fluctuaties duiden op regeltechnische problemen in de
installatie.
De fluctuaties in de temperatuur zijn geen probleem. De amplitudes van de
o
fluctuaties zijn namelijk accepteerbaar klein (tot maximaal 1,5 C per 24 uur). Het
probleem treedt pas op bij de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte. Als gevolg
van de temperatuurschommelingen ontstaan er aanzienlijke fluctuaties in de
relatieve luchtvochtigheid. Gezien het feit dat de installatie voor de ateliers regelt
op de relatieve luchtvochtigheid, zal de installatie de relatieve luchtvochtigheid
steeds proberen bij te sturen. Deze correctie in combinatie met de correctie voor
de temperatuurregeling zou een te hevige reactie van de relatieve
luchtvochtigheid in de ruimte kunnen veroorzaken, waardoor de fluctuaties in de
ruimte overbodig hoog worden.
Met betrekking tot de temperatuurregeling is het belangrijk te vermelden dat de
situatie met centrale luchtbehandeling en de lokale nabehandeling in de
atelierruimten voor problemen zou kunnen zorgen. De
temperatuurschommelingen zijn namelijk medeverantwoordelijk voor de
schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid. Het is dus van belang deze
fluctuaties in de temperatuur onder controle te krijgen. In figuur 185 is zichtbaar
wanneer de verschillende onderdelen van de installatie in- en uitschakelen.
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Figuur 185: temperatuurregeling ateliers
o

Vooral de marges van de temperatuurregeling (+/- 0,2 C) zijn erg klein voor twee
naast elkaar werkende installaties (centraal en lokaal). Een kleine afwijking in één
van de regelingen, kan al een reactie in de andere tot gevolg hebben. Een heikel
punt is bijvoorbeeld het eventuele verschil tussen de twee temperaturen waarop
de afzonderlijke installaties gestuurd worden. De centrale luchtbehandelingskast
regelt namelijk op basis van het gemiddelde van twee ruimten (0.15 en 0.23),
terwijl de nabehandeling in de ruimte regelt op basis van de eigen
ruimtetemperatuur.
14.3.3.2 Zomerweek

Figuur 186: luchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden van de ateliers; 9 t/m 15 augustus 2004

De luchttemperaturen in de zomerweek zijn erg stabiel en conform de
o
streeftemperatuur van de naregeling (22 C). De centrale regeling streeft echter bij
o
een hoge buitentemperatuur naar een ruimtetemperatuur van maximaal 24 C.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de naregeling de centrale regeling
corrigeert.
De relatieve luchtvochtigheid is stabieler dan in de winterweek, maar de installatie
lijkt niet over voldoende capaciteit te beschikken om de gewenste ontvochtiging
van de lucht te realiseren. In figuur 187 van het absoluut vochtgehalte is dit beter
zichtbaar.
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Figuur 187: absolute vochtgehaltes ateliers; 9 t/m 16 augustus 2004

14.3.3.3 Algemeen
De temperatuurfluctuaties die in de winterweek zichtbaar zijn, treden vrijwel de
gehele meetperiode op. Wanneer de buitentemperatuur echter hoog is,
verdwijnen de frequente schommelingen. Er ontstaat dan een gematigd dag- en
nachtritme in de temperatuur.
Het probleem omtrent de ontvochtiging is voortdurend aanwezig tijdens vochtige
dagen.
14.3.4 Koudekluis
14.3.4.1 Winterweek
Figuur 188: gemeten koudekluis

Figuur 189: luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de koudekluis; 28 februari t/m 6 februari 2005

De winterweek in de koudekluis (0.03a) toont een te hoge temperatuur en een te
hoge relatieve luchtvochtigheid. De koeling van de koudekluis is echter een
periode buiten gebruik geweest. Deze week valt in een periode waarin de
koudekluis weer langzaam naar de gewenste waarden wordt gestuurd. De
collectie is, ondanks het feit dat de koeling buiten bedrijf was, in de koudekluis
gebleven.
De temperatuur is constant, terwijl de relatieve luchtvochtigheid zeer regelmatig
een aanzienlijke piek laat zien. Over een tijdsbestek van een kwartier (1
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meetinterval) stijgt de relatieve luchtvochtigheid circa 6%. Na een half uur is de
relatieve luchtvochtigheid weer terug op zijn oude waarde. De frequentie en de
amplitude van de piek zijn constant. Daarnaast treedt het verschijnsel slechts op
wanneer de koeling aanstaat. Dit duidt op een tijdgeschakelde ontdooiing van de
verdamper in de koudekluis om het dichtvriezen van de verdamper te verkomen.
Bij dit proces wordt vocht aan de ruimtelucht afgestaan.
14.3.4.2 Zomerweek

Figuur 190: luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de koudekluis; 9 t/m 15 augustus 2004

De analyse van de zomerweek leert dat de koeling van de koudekluis in deze
periode buiten bedrijf was, omdat de luchttemperatuur te hoog is. Opmerkelijk is
dat de temperatuur zelfs hoger is dan de temperatuur in depot 3 (0.03), de ruimte
waar de koudekluizen zich in bevinden (figuur 191).
De relatieve luchtvochtigheid heeft, ondanks de hoge temperatuur, wel de
gewenste waarde. Dit betekent dat de ontvochtiger wel in bedrijf was toen de
koeling buiten bedrijf was. De relatieve luchtvochtigheid is dus wel op peil
gehouden tijdens de gehele periode.
Het gegeven dat de ontvochtiger
permanent in bedrijf is geweest,
verklaart ook de hoge temperatuur van
de koudekluis ten opzichte van depot 3.
Bij het ontvochtigingsproces komt
namelijk warmte vrij dat de toevoerlucht
verwarmt.

Figuur 191: temperaturen koudekluis en depot 3;
9 t/m 15 augustus 2004
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14.3.4.3 Algemeen
De koeling van de koudekluis is slechts
een aantal perioden in de gehele
meetperiode in bedrijf geweest. Dit
waren de eerste weken van januari
2004, een periode in juni en juli van
2004 en de periode vanaf medio
februari tot heden. In de perioden dat
de installatie aanstond voldeden de
condities niet aan de ontwerpeisen. Dit
ligt echter niet aan het falen van de
installatie, maar aan de instellingen in
het gebouwbeheersysteem.

Figuur 192: temperatuur koudekluis gehele meetperiode

In de meetperiode heeft tevens de deur van de koudekluis van tijd tot tijd open
gestaan.

14.4 Toetsing ruimteluchtcondities
In tabel 8 en 9 zijn de meetresultaten van 1 januari 2004 t/m 31 december 2004
getoetst. Voor de toetsing zijn in principe de ontwerpeisen (§12.2.1) gebruikt.
Uitzonderingen hierop zijn:
§
§

§

Voor de ateliers zijn de eisen toegepast die na de aanpassing van de
installatie in 2003 zijn aangescherpt (§12.2.5).
Voor de koudekluis zijn de eisen aan de relatieve luchtvochtigheid
volgens ‘Adviesrichtlijn luchtkwaliteit museumdepots’ materiaalgroep 18.
Het programma van eisen wijkt op dit punt af van de richtlijn.
De eisen aan de maximale fluctuaties zijn de richtlijnen van ICN. Hieraan
werden in het programma van eisen geen eisen gesteld.

Per ruimte zijn de minimale, gemiddelde en maximale meetwaarden van de
getoetste periode weergegeven. Tevens zijn de percentages onder- en
overschrijding weergegeven. De verticaal doorgetrokken lijnen geven de
grenswaarden weer, waartussen in de groene balk het percentage meetwaarden
tussen deze waarden is aangegeven. De rode balken geven het eventuele
percentage over- of onderschrijding aan.
De laatste kolom geeft de percentages aan dat de maximale fluctuatie per uur
o
(? f hour>2%) en per 24 uur (? ?24h>3 C / ? f 24h>3%) overschreden wordt. De
fluctuaties zijn bepaald door per meetwaarde uit respectievelijk het voorgaande
uur en de voorgaande 24 uur het verschil tussen de maximale en minimale
waarde te berekenen.
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Tabel 8: toetsing meetwaarden luchttemperatuur depot Nederlands Scheepvaartmuseum in 2004
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Tabel 9: toetsing meetwaarden relatieve luchtvochtigheid depot Nederlands Scheepvaartmuseum in 2004

14.5 Gebouwcondities
14.5.1 Analyse
Het depot van het Scheepvaartmuseum is een nieuw gebouw met goede
isolerende eigenschappen. Over het algemeen zijn er dan ook geen afwijkende
oppervlaktetemperaturen gemeten. Slechts de onderdorpel van de vliesgevel in
de vergaderruimte (0.19), waarop reeds condensatie is geconstateerd, is een
zwak onderdeel van de gevel.
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Figuur 193: temperaturen en relatieve luchtvochtigheden in ateliers; 28 februari t/m 6 maart 2005

De koude week uit figuur 193 toont dat de temperatuur van de onderdorpel vrijwel
de gehele week beneden de dauwpuntstemperatuur ligt. Hetzelfde
vliesgeveldetail is tevens toegepast in de ateliers (0.15 en 0.23), waar geen
temperaturen van de vliesgevel zijn gemeten. De gemeten ruimtecondities in de
ateliers zijn omgerekend naar relatieve luchtvochtigheden nabij het oppervlak van
de onderdorpel in de vergaderruimte. Hieruit blijkt dat ook in de ateliers de kans
op condensatie aanwezig is.
14.5.2 Toetsing
In tabel 10 is de berekende relatieve oppervlakteluchtvochtigheid van de
onderdorpel van de vliesgevel, volgend uit de meetwaarden van 1 januari 2004
t/m 31 december 2004, getoetst aan de overschrijding van respectievelijk 70, 80,
90 en 100%.
Overschrijdingen zijn procentueel weergegeven in de rode balkjes, terwijl de
groene balk het percentage van de tijd aangeeft dat de relatieve luchtvochtigheid
beneden de 70% ligt.

Tabel 10: toetsing meetwaarden relatieve luchtvochtigheid nabij kozijn vergaderruimte (0.19) in 2004
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15 Modelvorming koudebrug
Er is regelmatig condensatie op de aluminium onderdorpel van de vliesgevel
geconstateerd. Metingen bevestigen dat de oppervlaktetemperatuur vaak
beneden het dauwpunt van de ruimtelucht komt. Om dit probleem in kaart te
brengen is een model gemaakt van het aansluitingsdetail van de onderdorpel.

15.1 TRISCO
Het rekenprogramma TRISCO berekent (oppervlakte-)temperaturen door middel
van de eindige differentiemethode in een 2-d of 3-d detail dat is opgebouwd uit
verschillende materialen en warmteweerstanden. Als gevolg van verschillende
opgelegde randcondities ontstaan er constante warmtestromen door de
constructie.

15.2 Model
15.2.1 Input
De ingevoerde materialen en bijbehorende eigenschappen zijn herleid uit
detailtekeningen (2443Bxxdet_Buidet2). Een overzicht van deze gegevens is
toegevoegd in bijlage XIX.

Figuur 194: onderdorpeldetail vliesgevel [bron: RGD]

Figuur 195: model onderdorpel-detail vliesgevel

15.2.2 Validatie
Ter validatie zijn gemeten binnen- en buitentemperaturen als randvoorwaarden in
het model ingevoerd. De berekende oppervlaktetemperatuur van de onderdorpel
is vergeleken met de gemeten oppervlaktetemperatuur op het moment dat de
ingevoerde binnen- en buitentemperatuur heersten.

TU/e technische universiteit eindhoven
Project Klimaatonderzoek Rijksmusea

133

Hoofdstuk 15 Modelvorming koudebrug

Het depot van het NSA

15.3 Resultaten
In figuur 196 is te zien dat bij een
o
buitentemperatuur van 0 C en een
binnentemperatuur in de
o
vergaderruimte van 20 C,
condensatie plaatsvindt op de
onderdorpel van de vliesgevel. Dit zijn
meetgegevens van 2 januari 2004.
Deze randvoorwaarden zijn tevens
gekozen als input voor de weergave
van de resultaten. Bij de gemeten
binnen- en buitencondities is een
o
temperatuur van ongeveer 9 C op de
onderdorpel geconstateerd.
Figuur 197 toont een grafische
weergave van de simulatieresultaten.
Ook in deze resultaten is de
koudebrug overduidelijk. De
gesimuleerde oppervlaktetemperatuur
o
bedraagt 10 C, hetgeen de gemeten
waarde benadert.
Figuur 196: temperaturen en relatieve luchtvochtig-heden in
vergaderruimte

Figuur 197: grafische weergave simulatieresultaten
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De beglazing is middels de deklijst van het vliesgevelsysteem vastgezet. De
deklijst is door middel van bouten, al dan niet met koudebrugonderbreking, aan de
dorpels en stijlen bevestigd. Er bevindt zich een luchtvolume tussen de deklijst en
dorpels en stijlen. Stilstaande lucht is in feite een goede isolator, zoals blijkt bij de
meeste dorpels en stijlen van de vliesgevel. In de deklijst van de onderdorpel
bevinden zich waarschijnlijk luchtlekken naar de buitenlucht. Het luchtvolume
werkt nu niet meer als isolator.
Tussen de deklijst en onderdorpel zullen buitenluchtcondities heersen, waardoor
slechts het constructieve, ongeïsoleerde deel van de onderdorpel de binnenlucht
van de buitenlucht scheidt.
Figuur 198: dorpeldetail vliesgevel

Onder omstandigheden waarbij niet bevochtigd wordt, zal er naar alle
waarschijnlijkheid geen condensatie optreden. Door het hoge absoluut
vochtgehalte leidt de koude oppervlaktetemperatuur in het depot wel tot
condensatie.
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16 Conclusies en aanbevelingen
16.1 Conclusies
De uit het onderzoek voortgekomen conclusies zijn per onderzoeksvraag
behandeld. Naast conclusies zijn er een aantal discussiepunten ontstaan die
wellicht vervolgonderzoek vereisen. Na behandeling van de onderzoeksvragen
volgen de aanbevelingen.

Voldoen de huidige omstandigheden in het museum aan de ‘eisen’ voor
behoud van de collectie?
Inventariseer de externe invloeden en randvoorwaarden die het binnenklimaat in
musea bepalen en de grootte van de afzonderlijke bijdragen van deze aspecten.
Voor de beoordeling van de ruimteluchtcondities zijn de meetgegevens van 2004
getoetst aan de ontwerpeisen die gesteld zijn door het museum en enkele
aanpassingen hierop conform paragraaf 12.2.5.
Temperatuur
In de depots en ateliers liggen de gemeten luchttemperaturen vrijwel de gehele
periode binnen de gestelde grenswaarden. Ook de fluctuaties per 24 uur voldoen
aan de gestelde richtlijn. De luchttemperatuur van de koudekluis daarentegen ligt
de gehele periode boven de gestelde grenswaarden. Dit is overduidelijk het
resultaat van het niet in bedrijf zijn van de koeling. Dit kan echter niet worden
toegeschreven aan het falen van de installatie. De afwijkende temperaturen in de
koudekluis zijn in eerste instantie een fout van de gebruiker.
Relatieve luchtvochtigheid
In de getoetste periode liggen de relatieve luchtvochtigheden in de depots een
groot gedeelte van de tijd binnen de grenswaarden. Als gevolg van de relatief
hoge streefwaarde (gbs) van 53% is een overschrijding van de maximaal
toegestane waarde van 55% geen uitzondering. Een structureel negatieve
afwijking van de ruimteluchttemperatuur in depot 1 ten opzichte van de
streefwaarde (gbs) zorgt voor een wat groter percentage overschrijding van de
relatieve luchtvochtigheid. Bij regeling op basis van het absoluut vochtgehalte is
het dus van belang dat de ruimtetemperatuur nauwkeurig geregeld wordt.
Als gevolg van het luchtlek onder de deur heeft de quarantaineruimte een
aanzienlijk groter aantal over- en onderschrijdingen van de grenswaarden. Ook
het aantal overschrijdingen van de maximale fluctuaties is hier hoog. In de
depotruimten wordt de maximaal toegestane fluctuatie per 24 uur regelmatig
overschreden.
De relatieve luchtvochtigheid van de koudekluis valt een groot gedeelte van de tijd
niet binnen de grenswaarden. Dit is het gevolg van het uit bedrijf zijn van de
koudekluis bij een regeling op basis van het absoluut vochtgehalte. De richtlijn
voor de fluctuaties wordt met grote regelmaat overschreden. De reden hiervoor is
de tijdgeschakelde ontdooiing van de verdamper.
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Discussie
De situatie in de ateliers is zorgwekkend. Slechts 78 - 80% van de metingen ligt
binnen de gestelde eisen voor de relatieve luchtvochtigheid. Één van de redenen
hiervoor is dat tijdens warme dagen de ontvochtiging niet toereikend is.
Bovendien wordt de richtlijn voor de fluctuaties zeer vaak overschreden. De
oorsprong van deze afwijkingen ligt waarschijnlijk bij de fluctuaties in de
temperatuur. De reden van de temperatuurfluctuaties is niet achterhaald. Het is
echter aannemelijk dat de naast elkaar werkende centrale en lokale regeling hier
aan ten grondslag liggen. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of dit werkelijk
het geval is.
Algemeen
Storingen en uitval van onderdelen van de installatie komen met enige regelmaat
voor. Duidelijk is dat de invloed van storingen en uitval nadrukkelijk merkbaar zijn
in de ruimteluchtcondities. Het gedrag van de installatie tijdens deze voorvallen
kan naar aanleiding van dit onderzoek echter niet worden achterhaald. Aanvullend
installatietechnisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Leidt het museale binnenklimaat tot degradatie van het gebouw?
Deze onderzoeksvraag is niet direct van toepassing op het onderzoek aangaande
het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum. Het is immers een recent
gebouwd complex, dat aan alle voorwaarden, betreffende het voorkomen van
vochtproblemen, zou moeten voldoen.
De vliesgevel van de ateliers vertoont echter een gebrek. Er treedt zeer
regelmatig condensatie op tegen de onderdorpel. Uit metingen blijken zeer lage
oppervlaktetemperaturen hier de oorzaak van te zijn. Modelvorming van de
onderdorpeldetaillering wekt het vermoeden dat luchtlekken in de onderdorpel
naar de buitenlucht de oorzaak zijn van de lage oppervlaktetemperaturen.
Grondige inspectie van deze detaillering zal moeten uitwijzen of de vermoedens
werkelijkheid zijn.
De condensatie die optreedt heeft naar alle waarschijnlijkheid geen nadelige
gevolgen voor het gebouw. Het kan daarentegen wel een gevaar opleveren voor
collectie die in de desbetreffende ruimten gerestaureerd wordt.

Hoe worden het huidige gebouw en de huidige installatie benut en wat zijn
de mogelijkheden ervan?
Het ontwerp van het depot van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
is gericht op de beheersing van het binnenklimaat ten behoeve van de collectie.
De luchtcondities in de verschillende ruimten zijn echter niet conform de gestelde
ontwerpeisen. De oorzaken voor de afwijkende luchtcondities liggen gedeeltelijk
bij de installatie, gedeeltelijk bij het gebouw en op een punt zelfs bij de gebruiker.
Aanpassingen op een aantal punten kunnen leiden tot verbetering van de
luchtcondities in de ruimten.
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Installatie
In enkele ruimten wijken de ruimtecondities consequent af van de instellingen in
het gebouwbeheersysteem. Afwijkende sensoren van het gebouwbeheersysteem
kunnen hier de reden van zijn. Het verdient de aanbeveling om de sensoren van
ruimten waar afwijkingen ten opzichte van de instellingen van het
gebouwbeheersysteem zijn gesignaleerd, te controleren op de correctheid van de
meetgegevens.
De regeling van de installatie voor de ateliers dient zodanig aangepast te worden,
dat in eerste instantie de temperatuur van de ruimtelucht constant wordt.
Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen welke aanpassingsmogelijkheden er
zijn om dit tot stand te brengen. De kans is groot dat de relatieve luchtvochtigheid
als gevolg van een constante temperatuur ook stabiel wordt.
De installatie lijkt niet goed te reageren op storingen en uitval. Tijdens storingen
zouden de beoogde sturingen van de installatie en de bufferende werking van het
gebouw de verstoring van de luchtcondities in de ruimten moeten vertragen. Er
liggen op dit vlak mogelijkheden voor verbetering. Aanvullend installatietechnisch
onderzoek zal moeten uitwijzen welke verbeteringen er mogelijk zijn.
Aan het functioneren van de nabehandeling voor de koudekluis kan als gevolg
van het merendeels buiten bedrijf zijn ervan niet direct een conclusie worden
verbonden. Voor de tijdsgebonden pieken in de relatieve luchtvochtigheid in de
koudekluis is geen verklaring gevonden. Aanvullend onderzoek zal hiervoor
benodigd zijn. Het is vanzelfsprekend dat de mogelijkheden voor conditionering
van de koudekluis niet volledig zijn benut.
Gebouw
Het doos-in-doos principe functioneert, afgezien van het gedrag van de installatie,
e
voor de depots op de 1 verdieping naar wens. Bij de depots op de begane grond
heeft de relatieve luchtvochtigheid van de spouwzone invloed op de relatieve
luchtvochtigheid in de quarantaineruimte en depot 3. Luchtlekken van de
spouwzone naar de ruimten zijn hier de reden van. De luchtlekken zullen gedicht
moeten worden om de relatieve luchtvochtigheid in deze ruimten constant te
krijgen. Daarnaast is het raadzaam om ruimten waar de condities niet permanent
zijn gemeten te controleren op luchtlekken.
Vliesgevel
De onderdorpel blijkt een koudebrug te zijn, waartegen condensatie optreedt. De
constatering dat de koudebrug het gevolg zou kunnen zijn van luchtlekken vraagt
om een grondige inspectie van de vliesgevel.

16.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
De problematiek in het depot van het Scheepvaartmuseum is grotendeels
installatietechnisch. Op dit gebied worden dus de nodige aanbevelingen voor
vervolgonderzoek gedaan.
§
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Het afwijkende gedrag van de installatie tijdens storingen en uitval kan
achterhaald worden middels uitgebreid aanvullend onderzoek.
Modellering van het gebouw en vooral de installatie kan hierbij een
hulpmiddel zijn.
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§

Het functioneren van de naast elkaar werkende voor- en naregeling in de
ateliers vereist aanvullend onderzoek. Ook hier geldt modellering als een
uiterst ondersteunend hulpmiddel.

§

De koeling van de koudekluis lijkt te voldoen wanneer deze incidenteel in
bedrijf is. Analyse van de meetdata om de werking op lange termijn te
kunnen beoordelen is echter een noodzaak. Aan de hand van deze
analyse moet beslist worden of aanvullend onderzoek benodigd is.
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