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De vele bouwschade, de energiecrisis, problemen met ‘sick buildings’, de vele klachten over 
discomfort en de roep naar duurzame gebouwen heeft de laatste decennia een vakgebied, 
dat lang een wat sluimerend bestaan kende, een stormachtige ontwikkeling doen kennen: 
de bouwfysica. Via de toepassing van natuurkundige kennis in combinatie met informatie uit 
andere vakgebieden, bestudeert dit vak het fysische gedrag van bouwdelen, gebouwen en de 
gebouwde omgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn: warmtetransport, massatransport, 
geluidsisolatie, ruimteakoestiek, daglicht, energie, binnenmilieu en de fysische aspecten in 
stadsomgevingen. 

Voorliggend eerste boek uit de reeks over de gebouwentechniek bespreekt het deel van de 
bouwfysica, dat handelt over warmte- en massatransport in gebouwen en bouwdelen. Naast een 
grondige inleiding in de fysische aspecten, legt de tekst continu de band met de toepassing. Van 
de lezer wordt wel een goede wiskundige en voldoende bouwkundige kennis verwacht. 

In deel twee over de toegepaste bouwfysica wordt de aangereikte kennis dan gebruikt om de 
prestaties, die van gebouwen en bouwdelen verwacht worden, te omschrijven en eisen te formu-
leren. In de delen drie en vier over de prestatieanalyse van bouwdelen lichten we aansluitend het 
ontwerp en de uitvoering ervan toe aan de hand van de geformuleerde prestatie-eisen. Verder 
is op het niveau gebouw de band tussen de toegepaste bouwfysica en de comfortinstallaties zo 
 groot dat in de delen zes en zeven ‘toegepaste bouwfysica en installaties in gebouwen’ de twee 
overvloeiend in elkaar behandeld worden. Deel vijf, sanitaire installaties, vormt een boek op zich. 

Hugo Hens was tot 2008 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er over gebouwentech-
niek. Tot 2008 was hij hoofd van het Laboratorium Bouwfysica. Van zijn hand verschenen heel wat 
papers in (inter)nationale tijdschriften en conference proceedings over de onderwerpen die in deze 
reeks aan bod komen. Ook gaf hij vaak adviezen naar aanleiding van bouwfysische of installatie-
gebonden vragen bij nieuwb ouw en renovatie of bij schadegevallen.
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0. Inleiding 

0.1 ONDERWERP VAN HET BOEK

Voorliggend boek is het eerste uit de reeks over de gebouwentechniek: 
 Bouwfysica: warmte- en massatransport 
 Toegepaste bouwfysica: randvoorwaarden, prestaties en materiaaleigenschappen 
 Prestatieanalyse: van bouwput tot paneelgevels 
 Prestatieanalyse : van houtskeletbouw tot afbouw 
 Installaties: sanitair, gas 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: binnenmilieu, energie, verwarming, ventilatie 
 Toegepaste bouwfysica en installaties: koeling en luchtbehandeling 

In dit eerste deel worden de fysische achtergronden van het warmte- en massatransport in ma-
terialen en constructies uitgediept. ‘Toegepaste bouwfysica: randvoorwaarden, prestatie-eisen 
en materiaaleigenschappen’ bespreekt de klimatologische randvoorwaarden en de functionele 
eisen, waarmee de bouwfysica geconfronteerd wordt. Verder komen er het prestatiebegrip en 
de prestatie-eisen aan bod en bevat het boek tabellen met de materiaaleigenschappen, nodig 
om bouwfysische berekeningen te maken. De delen ‘Prestatieanalyse’ passen het prestatiebe-
grip toe op het ontwerp en de uitvoering van de delen waaruit gebouwen bestaan. Ze integre-
ren daarbij de vakgebieden constructie van gebouwen, bouwmaterialen, bouwfysica en 
bouwmechanica. ‘Installaties in gebouwen: sanitair, gas’ bespreekt de installaties voor water-
toevoer, waterafvoer en de verdeling van gas in gebouwen. ‘Toegepaste bouwfysica en instal-
laties: binnenmilieu, energie, verwarming, ventilatie’ analyseert het energieverbruik en de 
luchtstromingen in en door gebouwen en koppelt daaraan het ontwerp van de installaties voor 
verwarming en ventilatie. Het deel ‘Toegepaste bouwfysica en installaties in gebouwen: koe-
ling, luchtbehandeling’ voegt daar de niet stationaire warmte- en vochtbalans aan toe met er-
aan gekoppeld, het ontwerp van de installaties voor koeling en luchtbehandeling. 

0.2 BOUWFYSICA? 
0.2.1 Definitie
De bouwfysica is een ingenieurswetenschap, die het hygrothermische, akoestische en licht-
technische gedrag van bouwdelen (daken, gevels, ramen, vloeren, scheidingsmuren, enz.), 
ruimten, gebouwen en stedelijke omgevingen (dan stedenbouwfysica genoemd) bestudeert. 
Uitgangspunten zijn het thermische, akoestische, visuele, oleofactische en windgekoppelde 
comfort van de gebruikers, hun gezondheidsnoden en de min of meer dwingende eisen en be-
perkingen van bouwkundige, materiaalkundige, economische en milieutechnische aard. ‘In-
genieurs..’ duidt erop dat de bouwfysica gericht is op het oplossen van problemen met de the-
orie als hulpmiddel maar geen doel op zich. 

Volgens de definitie kent het vak drie deelgebieden. Het eerste, waarbij hygrothermisch voor 
warmte en massatransport staat, omvat het warmte-, lucht- en vochttransport in materialen, 
bouwdelen, gebouwen, tussen gebouwen en omgeving en in de gebouwde omgeving. Speci-
fieke onderwerpen zijn: lucht- en winddichtheid, warmte-isolatie, thermische traagheid, 
vochthuishouding met regen, bouwvocht, opstijgend vocht, hygroscopisch vocht, oppervlak-
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tecondensatie en inwendige condensatie als spelers, zouttransport, hygrische en thermische 
bewegingen en spanningen, thermisch comfort, netto energiebehoefte, bruto energiebehoefte, 
eind- en primair energieverbruik, ventilatie, binnenluchtkwaliteit, slagregen, bezonning, pol-
lutieverspreiding in de stedelijke omgeving, enz. 

Het tweede deelgebied, de bouwakoestiek, bestudeert de geluidsproblemen in gebouwen, tus-
sen gebouwen en omgeving en in de omgeving. Specifieke onderwerpen zijn: de isolatie tegen 
lucht- en contactgeluid van scheidingsmuren, vloeren, gevels en daken, de zaal- en ruimtea-
koestiek, de bestrijding van installatie- en omgevingslawaai, het akoestisch comfort en de 
akoestische kwaliteit in de omgeving. 

Het derde deelgebied, de lichttechniek, richt zich op de verlichtingsproblematiek met het 
lichtcomfort, de daglichttoetreding, kunstverlichting en de impact van beide op de energie-
huishouding als voornaamste onderwerpen. 

0.2.2 Criteria
De criteria die de bouwfysica hanteert zijn van sterk uiteenlopende aard: enerzijds eisen in 
verband met menselijk comfort en gezondheid, anderzijds bouwkundige, materiaalkundige, 
economische en milieutechnische gegevens en beperkingen. 

0.2.2.1 Comfort 
Comfort in de ruime zin staat voor een toestand van psychisch en fysisch welbevinden. Of die 
toestand aanwezig is hangt af van een reeks omgevingsparameters en menselijke factoren. 
Spreken over thermisch, akoestisch, visueel en oleofactisch comfort is kijken naar het geheel 
van eisen die de mens aan zijn omgeving stelt wil hij zich op die vier gebieden goed voelen. 

Het thermische comfort hangt samen met de menselijke fysiologie. Als homoiotherm en exo-
therm wezen met een kerntemperatuur van  37°C (310 K) moet de mens onder alle omstan-
digheden warmte kunnen afgeven, zij het door geleiding, convectie en straling, perspiratie, 
transpiratie of ademhaling. De verdeling van de warmtewisseling over deze zes mechanismen 
wordt bepaald door de luchttemperatuur, de verticale gradiënt in luchttemperatuur, de stra-
lingstemperatuur, de asymmetrie in stralingstemperatuur, de contacttemperatuur met de om-
geving, de relatieve luchtsnelheid, de luchtturbulentie en de relatieve vochtigheid. Bij gege-
ven activiteit en kledij worden combinaties ervan al dan niet als comfortabel ervaren. 

Het akoestische comfort is sterk psychisch gebonden. Fysiologisch kan een jongvolwassene 
toonhoogten waarnemen tussen 20 en 16000 Hz. De geluidssterkte ervaart hij logaritmisch, 
met een beter gehoor voor hoge dan voor lage tonen. In de akoestiek werkt men dan ook met 
een logaritmische maat: de decibel (dB). Een geluidsdrukniveau van 0 dB komt overeen met 
de gehoorgrens, één van 140 dB met de pijndrempel. Psychologisch is ongewenst geluid sto-
rend, het burenlawaai tussen woningen, het verkeers-, industrie- en vliegtuiglawaai tussen ge-
bouw en omgeving en in de omgeving. 

Het visuele comfort is terug psychisch en fysiologisch gekleurd. Fysiologisch ziet het oog 
elektromagnetische golven met golflengte 0.38 tot 0.78 m, al is het het gevoeligste voor 
golflengten rond 0.58 m, het geelgroene licht. Ook past de gevoeligheid zich aan de gemid-
delde contrastwerking aan en stijgt ze in het donker met een factor 10.000, al vraagt elke taak 
desondanks een aangepaste verlichtingsterkte. Toch zorgt dit aanpassen ervoor dat het oog,  



Inleiding Bouwfysica: warmte- en massatransport

3

Inleiding  Bouwfysica: warmte- en massatransport 

2

tecondensatie en inwendige condensatie als spelers, zouttransport, hygrische en thermische 
bewegingen en spanningen, thermisch comfort, netto energiebehoefte, bruto energiebehoefte, 
eind- en primair energieverbruik, ventilatie, binnenluchtkwaliteit, slagregen, bezonning, pol-
lutieverspreiding in de stedelijke omgeving, enz. 

Het tweede deelgebied, de bouwakoestiek, bestudeert de geluidsproblemen in gebouwen, tus-
sen gebouwen en omgeving en in de omgeving. Specifieke onderwerpen zijn: de isolatie tegen 
lucht- en contactgeluid van scheidingsmuren, vloeren, gevels en daken, de zaal- en ruimtea-
koestiek, de bestrijding van installatie- en omgevingslawaai, het akoestisch comfort en de 
akoestische kwaliteit in de omgeving. 

Het derde deelgebied, de lichttechniek, richt zich op de verlichtingsproblematiek met het 
lichtcomfort, de daglichttoetreding, kunstverlichting en de impact van beide op de energie-
huishouding als voornaamste onderwerpen. 

0.2.2 Criteria
De criteria die de bouwfysica hanteert zijn van sterk uiteenlopende aard: enerzijds eisen in 
verband met menselijk comfort en gezondheid, anderzijds bouwkundige, materiaalkundige, 
economische en milieutechnische gegevens en beperkingen. 

0.2.2.1 Comfort 
Comfort in de ruime zin staat voor een toestand van psychisch en fysisch welbevinden. Of die 
toestand aanwezig is hangt af van een reeks omgevingsparameters en menselijke factoren. 
Spreken over thermisch, akoestisch, visueel en oleofactisch comfort is kijken naar het geheel 
van eisen die de mens aan zijn omgeving stelt wil hij zich op die vier gebieden goed voelen. 

Het thermische comfort hangt samen met de menselijke fysiologie. Als homoiotherm en exo-
therm wezen met een kerntemperatuur van  37°C (310 K) moet de mens onder alle omstan-
digheden warmte kunnen afgeven, zij het door geleiding, convectie en straling, perspiratie, 
transpiratie of ademhaling. De verdeling van de warmtewisseling over deze zes mechanismen 
wordt bepaald door de luchttemperatuur, de verticale gradiënt in luchttemperatuur, de stra-
lingstemperatuur, de asymmetrie in stralingstemperatuur, de contacttemperatuur met de om-
geving, de relatieve luchtsnelheid, de luchtturbulentie en de relatieve vochtigheid. Bij gege-
ven activiteit en kledij worden combinaties ervan al dan niet als comfortabel ervaren. 

Het akoestische comfort is sterk psychisch gebonden. Fysiologisch kan een jongvolwassene 
toonhoogten waarnemen tussen 20 en 16000 Hz. De geluidssterkte ervaart hij logaritmisch, 
met een beter gehoor voor hoge dan voor lage tonen. In de akoestiek werkt men dan ook met 
een logaritmische maat: de decibel (dB). Een geluidsdrukniveau van 0 dB komt overeen met 
de gehoorgrens, één van 140 dB met de pijndrempel. Psychologisch is ongewenst geluid sto-
rend, het burenlawaai tussen woningen, het verkeers-, industrie- en vliegtuiglawaai tussen ge-
bouw en omgeving en in de omgeving. 

Het visuele comfort is terug psychisch en fysiologisch gekleurd. Fysiologisch ziet het oog 
elektromagnetische golven met golflengte 0.38 tot 0.78 m, al is het het gevoeligste voor 
golflengten rond 0.58 m, het geelgroene licht. Ook past de gevoeligheid zich aan de gemid-
delde contrastwerking aan en stijgt ze in het donker met een factor 10.000, al vraagt elke taak 
desondanks een aangepaste verlichtingsterkte. Toch zorgt dit aanpassen ervoor dat het oog,  

Inleiding  Bouwfysica: warmte- en massatransport 

3

zoals het oor, logaritmisch reageert. Psychologisch is verlichting dan weer sfeerscheppend. 
Het oleofactische comfort ten slotte bepaald in hoge mate het oordeel over de luchtkwaliteit. 
Als eenheid van (slechte) reukafgifte is de Olf naar voor geschoven, terwijl hij voor het reuk-
veld, waarvoor de Olfs zorgen, de decipol introduceerde. 

0.2.2.2 Gezondheid 
Bij gezondheid gaat het niet enkel om de afwezigheid van ziekte maar ook van neurovegeta-
tieve klachten, psychische stress en sociaal onbehagen. Van invloed op de gezondheid zijn 
fijn stof, asbestvezels, bacteriën, schimmels, feces van huisstofmijten, radon, (S)VOC-s, men-
selijke gewoonten zoals roken, teveel lawaai, gebrekkig thermisch comfort, enz. Welbekend is 
het ‘sick building syndrome’.

0.2.2.3 Bouwkundige en materiaalkundige gegevens 
De bouwkundige en materiaalkundige gegevens vormen het kader, waarbinnen de bouwfysica 
opereert. De vormgeving, het vloer-, gevel- en dakontwerp en de materialen zijn elementen, 
die een gebouw gestalte geven en waarbij in de keuze en opbouw bouwfysische prestatie-
eisen een belangrijke rol te spelen hebben. Andere prestatie-eisen, maar ook tegenstrijdighe-
den tussen bouwfysische eisen kunnen een oplossing, die voor alle eisen ideaal presteert, on-
mogelijk maken. Zo botst in nogal wat gevallen de noodzaak een thermische snede te voor-
zien met de bouwmechanische realiteit dat delen onderling gekoppeld moeten blijven. Regen-
dichtheid en dampopenheid zijn niet altijd te verzoenen. Akoestische absorptie staat haaks op 
dampdichtheid. Plantaardige materialen mogen niet nat blijven. Anders krijgt men zwammen-
groei en rot. 

0.2.2.4 Economie 
Niet enkel de investering moet binnen het budget blijven, ook de jaarlijkse kosten, waarvoor 
gebouwen zorgen, dienen zoveel als mogelijk beperkt. Bij dezen spelen het energieverbruik, 
het onderhoud en de levensduur van onderdelen een grote rol. Een bouwfysisch goed ontwerp,
correct uitgevoerd, draagt heel wat bij tot een vermindering van wat te betalen zal zijn. 

0.2.2.5 Milieu 
De impact van milieuoverwegingen neemt hand over hand toe. De rol erin van bouwen en ge-
bouwen gebruiken is van wezenlijk belang. Zo zorgen beide in de ontwikkelde landen voor 
meer dan 40% van het jaarlijkse primaire energieverbruik. Het aandeel in de CO2-uitstoot, qua 
volume zonder meer het belangrijkste GW-gas (GW voor ‘global warming’), is navenant. Het 
streven naar duurzamer bouwen weerspiegelt ook in de toenemende impact van levenscyclus-
analyse (LCA) en globale evaluatieschema’s zoals LEED en BREEAM. LCA licht een ge-
bouw door van 'cradle to cradle', d.w.z. vanaf de voorbereiding over de bouw- en het gebruik 
tot de afbraak en het hergebruik. Per fase worden alle ingaande materiaal-, energie- en water-
stromen en de uitgaande vaste, vloeibare en gasvormige pollutiestromen gekwantificeerd en 
hun impact op mens en milieu ingeschat. Globale evaluatieschema’s daartegen evalueren het 
geheel aan positieve kenmerken en prestaties van een gebouw, inbegrepen ligging, bereik-
baarheid, bruikbaarheid, primair energieverbruik, comfort, binnenluchtkwaliteit, enz. 

0.3 BELANG VAN DE BOUWFYSICA

Het belang van de bouwfysica hangt samen met de noodzaak te bouwen, d.w.z. van het 
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Figuur 0.1 Huis Guiette, gebouwd einde jaren 1920 naar een ontwerp van 
Le Corbusier. Stalen raamprofielen, enkel glas, volle muren, niet geïso-
leerd plat dak. De eerste winter al waren er klachten over oppervlaktecon-
densatie tegen het plafond in de slaapkamers. Gerestaureerd in de jaren 
1980. Gepleisterde buitenisolatie, dubbele beglazing en platdakisolatie. 
Voor restauratie lag bij integraal verwarmen het eindverbruik voor ver-
warming bij 20000 l stookolie per jaar en liet het thermische comfort te 
wensen over. Na restauratie was dit terug gebracht tot ongeveer 4000 l en 
dat, bij een sterk verbeterd thermisch comfort
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scheppen van een binnenklimaat, waarin de mens zich beschermd weet tegen de grillen van 
het buitenklimaat en waarin het comfortabel en gezond verblijven is. Het gevolg is wel dat de
scheidingsconstructie tussen binnen en buiten, gebouwschil genoemd (onderste vloer, gevels 
en dak), een veelvoud aan klimaatinvloeden en klimaatverschillen ondergaat (zon, regen, 
wind en buitenlawaai; verschillen in temperatuur, dampdruk en luchtdruk). Een bouwfysisch 
goed schilontwerp en een correcte detaillering moeten nu toelaten deze klimaatbelasting pro-
bleemloos op te vangen en ten goede te gebruiken, zodat het gewenste binnenklimaat met een 
minimum aan technische middelen, een zo klein mogelijk eindenergieverbruik en zonder 
comfortstoring in stand kan worden gehouden. 

Vroeger was ervaring richtinggevend. Vorige generaties gebruikten een beperkte waaier mate-
rialen (hout, stro, leem, natuursteen, baksteen, lood, koper, gietijzer, geblazen glas) waarmee 
al eeuwen gebouwd werd en de kennis was gegroeid hoe het moest. Zo had men standaardop-
lossingen gaande van nok, dakoversteek en muurdikte, over grootte en oriëntatie van ramen 
tot grondplans, zo dat de energiebehoefte 's winters en de opwarming 's zomers beperkt ble-
ven. Afgezien van de stedelijke centra was door het kleine aantal stoorbronnen geluidshinder 
ongekend en op dure energie (hout) werd gespaard door een seizoensgebonden levenswijze. 

De industriële revolutie van de 19e eeuw bracht een breuk in dit patroon. Vanaf dan, en zeker 
in de 20ste eeuw, overspoelden nieuwe materialen de markt: staal, gewapend beton, voorge-
spannen beton, non-ferro's, kunststoffen, bitumen, isolatiematerialen, enz. Nieuwe technieken 
creëerden nieuwe mogelijkheden voor al lang gebruikte materialen: gegoten en getrokken 
glas, gewalste staalproducten, strengpers baksteen, enz. Een betere bouwmechanische kennis 
en de erbij horende rekentechnieken maakten elke constructie en elke overspanning mogelijk. 
Met steenkool, daarna petroleum en nadien aardgas werd energie goedkoop. Het bouwvolume 
explodeerde en bouwen kwam op de markt van vraag en aanbod. Gevolg was snelbouw, soms 
met een minimale kwaliteit, en in de 20ste eeuw een nieuwe vormgeving met allerlei construc-
tieve experimenten. Deze stonden los van de vroegere kennis en ervaring. Architecten ont-
wierpen gebouwen zonder aandacht voor eindenergieverbruik en comfort, noch enig inzicht in 
hoe deze nieuwe gevel- en dakoplossingen zich fysisch zouden gedragen. Tekenend voor dit
nieuwe bouwen was het overvloedige gebruik van staal, beton en glas, drie hygrothermisch 
moeilijke en voor glas ook een akoestisch delicaat materiaal. Het resultaat was opvallende 
gebreken en veel schadegevallen, die door een beter bouwfysisch inzicht vermeden hadden 
kunnen worden en bij veel van de experimenten vroegtijdig tot grondige restauraties hebben 
geleid (figuur 0.1). Een uitstekende kennis van de bouwfysica is bijgevolg essentieel, wilt 
men kwalitatief goed en duurzaam bouwen. Als ingenieurswetenschap vervangt ze de tijdro-
vende ervaringsopbouw, waarvoor de evolutie in technologie en de opeenvolging in vormge-
vingstrends te snel is geworden. 

0.4 GESCHIEDENIS VAN HET VAKGEBIED

De bouwfysica is ontstaan waar drie toepassingsgerichte disciplines elkaars paden kruisten: de 
technische natuurkunde, de installatietechniek en de constructieleer. 

0.4.1 Warmte-, lucht- en vochttransport
In de eerste helft van de 20ste eeuw ging de aandacht uitsluitend naar het meten van warmtege- 
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leidingcoëfficiënten. Vanaf de jaren dertig kwam daar de diffusieweerstand bij, nadat in 1937 
Teesdale van het US Forest Products Laboratory het boek 'Condensation in Walls and Attics' 
had gepubliceerd. In 1952 verscheen in ‘Der Gesundheitsingenieur’ een artikel van J.S.
Cammerer over 'Die Berechnung der Wasserdampfdiffusion in der Wänden'. In datzelfde tijd-
schrift beschreef H. Glaser einde jaren 1950 in drie artikelen een nieuwe rekenmethode voor 
het bepalen van inwendige condensatie door diffusie in diepvrieswanden. Anderen, waaronder 
K. Setffert, pasten deze methode toe op bouwdelen, zij het dat daarbij hoogst onwaarschijnlij-
ke randvoorwaarden werden gehanteerd. Zijn boek ‘Wasserdampfdiffusion im Bauwesen’ 
leidde tot wat tegenwoordig de dampschermenfobie mag genoemd, temeer dat de belangrijk-
ste oorzaak van condensvorming – luchtverplaatsing door bouwdelen – over het hoofd werd 
gezien. Vanaf de jaren 1960 bestudeerden een toenemend aantal onderzoekers het gecombi-
neerde warmte- en vochttransport. Bekende namen zijn O. Krischer, J.S. Cammerer en H. 
Künzel in Duitsland, A. De Vries, J. Van der Kooj, B.H. Vos en E. Tammes in Nederland, A. 
Nielsen in Denemarken, L.E. Nevander in Zweden en A. Tveit in Noorwegen. 

Dat luchttransport de belangrijkste oorzaak van inwendige condensatie kon zijn, werd voor 
het eerst naar voor geschoven in Canada, een land waar houtskeletbouw de standaard is. In 
een publicatie in 1961 schreef A.G. Wilson van de National Research Council: ‘One of the 
most important aspects of air leakage in relation to the performance of Canadian buildings is 
the extent to which it is responsible for serious condensation problems. Unfortunately this is 
largely unrecognized in the design and construction of many buildings, and even when fail-
ures develop the source of moisture is often incorrectly identified’.

0.4.2 Bouwakoestiek
Aan het begin van de 20e eeuw was in kringen van natuurkundigen al volop interesse voor het 
toepassen van de geluidsleer op bouwconstructies. In 1912 diende Berger aan de Technische 
Hochschule München een doctoraal proefschrift in, getiteld 'Uber die Schalldurchlässigkeit'. 
Sabine publiceerde in 1920 zijn bekende formule voor de nagalmtijd in ruimten. In de jaren 
daarna werd ruimteakoestiek een geliefd onderwerp met studies over spraakverstaanbaarheid, 
optimale nagalmtijden, de nagalmtijd in dode kamers, enz. Een decennium later zorgde L. 
Cremer voor een beter inzicht in de geluidsisolatie. In zijn artikel ‘Theorie der Schalldäm-
mung dünner Wände bei schrägem Einfall’ onderkende hij dat coïncidentie een hoofdrol 
speelt. Verder analyseerde hij de contactgeluidenisolatie in detail met de zwevende dekvloer 
als oplossing. Andere Duitse ingenieurs, zoals K. Gösele en M. Heckl legden de band tussen 
de bouwakoestiek en de bouwpraktijk. In de USA publiceerde L. Beranek in 1970 zijn boek 
“Noise and Vibration Control”, een bewerking van “Noise reduction” uit 1960. Het werd een 
standaardwerk voor ingenieurs die geluidsproblemen op te lossen hadden. 

0.4.3 Lichttechniek
Op de toepassing van de lichtleer op gebouwen en werken van civiele techniek was het langer 
wachten. In 1931 werd aan de Universität Stuttgart een studie afgerond, handelend over 'Der 
Einflu der Besonnung auf Lage und Breite von Wohnstraen'. Later werd de stralingsleer 
gebruikt voor het berekenen van de verlichtingssterkte op vlakken en de luminantiecontrasten 
in het zichtveld. Vanaf de late jaren zestig gebruikte men de daglichtfactor als grootheid ter 
beoordeling van de natuurlijke verlichting in ruimten. Recent, na de energiecrisissen van de 
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jaren zeventig, werd de band gelegd tussen verlichting en primair energieverbruik. 

0.4.4 Thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit
In de 19e eeuw hielden ingenieurs zich vooral bezig met de woning- en stadshygiëne. Een 
voorloper was Max von Pettenkofer (1818-1901, figuur 0.2), die als eerste onderzoek deed 
naar de samenhang tussen gebouwventilatie, CO2-concentratie en binnenluchtkwaliteit. De 
grens van 1500 ppm, die nog steeds als lijn tussen wenselijk en niet wenslijk wordt gehan-
teerd, is van hem afkomstig. Uit zijn werk is later ook de notie ‘ademende materialen’ en de 
overtuiging dat dit staat voor gezond bouwen gedistilleerd. Een en ander hangt samen met een 
verkeerde interpretatie van het verband, dat hij legde tussen de door hem gemeten luchtdoor-
latendheid van baksteen en de afwezigheid van luchtdoorgang doorheen natuursteen en het 
grotere aantal kwalen in woningen uit natuursteen. De echte schuldige was de slechtere warm-
te-isolatie van gevels in natuursteen, waardoor schimmel en vochtproblemen er meer voor-
kwamen dan bij woningen in baksteen.  

In de 20ste eeuw groeiden thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit uit tot belangrijke on-
derwerpen. Aan de comfortzijde leidde onderzoek van Yaglou, gesponsord door ASHVE 
(American Society of Heating and Ventilation Engineers), een voorloper van ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers), tot de notie 
‘operatieve temperatuur’. Oorspronkelijk werd straling daarbij over het hoofd gezien. Dat 
veranderde toen A. Missenard, een Frans ingenieur, de resultaten van het onderzoek kritisch 
doorlichte en zag dat de stralingstemperatuur een wezenlijke rol speelde in de resultaten. Een 
grote stap vooruit zette P.O. Fanger. In 1970 verscheen zijn boek ‘Thermal Comfort’. Daarin 
ontwikkelde hij op basis van fysiologische wetmatigheden, van de warmtewisseling tussen 
mens en omgeving en van de statistische verschillen tussen individuen een stationair ther-
misch model van de actieve, geklede mens. Zijn ‘Predicted Mean Vote versus Predicted Per-
centage of Dissatisfied’ curve ligt vandaag nog steeds te gronde aan de comfortnormen we-
reldwijd. Voor dat werk kreeg hij in 2004 een eredoctoraat aan de KULeuven. Na 1985 kwam 
daar, o.a. dank zij het werk van Humphreys, Nicol, Brager en de Dear, het adaptieve model 
bij. Daarbij stelde men vast dat, dank zij allerlei ingrepen en aanpassingen, mensen zeker in 
natuurlijk geventileerde gebouwen extremere binnenklimaatcondities aankonden dan het Fan-
ger model aangeeft. Wat de binnenluchtkwaliteit betreft, zorgde de toename van het aantal 
gebouwen met integrale luchtbehandeling voor meer ‘Sick Building’ klachten, wat de roep 
naar een betere kennis van polluenten en binnenmilieu enkel maar versterkte. Een groeiend 
aantal polluenten werd opgelijst en doorgelicht, al steunde de wijze waarop ‘beter’ geclaimd 
werd niet altijd op een gedegen interpretatie van alle gegevens. Zo veegden sommige onder-
zoekers maar al te graag onvrede met het werk als reden voor simulatie van sick building syn-
drome onder de mat. Ook hier deed P. O. Fanger van zich spreken met zijn onderzoek naar de 
subjectief ervaren luchtkwaliteit, steunende op slechte reuk (het Olf/Decipol model) en een te 
hoge enthalpie van de binnenlucht

0.4.5 Bouwfysica en installaties in gebouwen
In de 19e eeuw zochten installatietechnici naar methoden om bij ontwerp het verwarming- en 
koelvermogen te kunnen berekenen. Ze kregen daarbij hulp van de toegepaste natuurkunde, 
die hen het begrip ‘warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde' aanreikte. Organisaties als 
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ASHVE, later ASHRAE, en VDI hadden dan ook zeer vroeg al technische comités, die zich 
met de warmteverliezen en warmtewinsten inlieten. Een actief lid van ASHVE was W.H. Car-
rier (1876-1950), de vader van de luchtbehandeling in de USA. Hij publiceerde als eerste een 
bruikbaar psychrometrisch diagram. In Duitsland was H. Rietschel, professor aan de Techni-
sche Universtät Berlin en auteur van het boek ‘Heizungs und Lüftungstechnik’ een voortrek-
ker. Ventilatie was één van zijn zorgen. Ook hadden anderen en hijzelf met schade en schande 
hadden geleerd dat goedbedoelde ventilatie-installaties slecht functioneerden omdat de ge-
bouwen waarin ze gebruikt werden te luchtlek waren. Dit scherpte de interesse in luchtlekka-
ge en de gevolgen ervan aan. 

Vocht werd een zorg met het populair worden van de integrale luchtbehandeling (HVAC). 
Toch stond het onderwerp ervoor al in de belangstelling, vooral omdat vocht behoorlijk nefast 
bleek voor de warmte-isolerende kwaliteit van bepaalde materialen en kon leiden tot gezond-
heidsklachten. Geluid werd deel van het werk toen bleek dat HVAC-installaties behoorlijk 
lawaaierig konden zijn. Licht kwam erbij toen installatie-ingenieurs meer en meer opdrachten 
kregen voor verlichtingsontwerp en lichtadvies. Vanaf 1973 werd energie-efficiëntie een be-
langrijke eis. Dat HVAC en bouwfysica nauwe banden hebben, ziet men vandaag nog in de 
USA. Het vakgebied 'Building Science' is er dikwijls onderdeel van ‘Mechanical Engineering’
en behoort tot de domeinen waar ASHRAE actief in is. 

0.4.6 Bouwfysica en constructie
De band met constructie kwam er door bouwakoestische klachten en het grote aantal vocht-
problemen waarmee ontwerpers en uitvoerders van het nieuwe bouwen te kampen kregen. De
bouwfysica groeide zo uit uit tot een toepassingsgericht vak dat ontwerpers hielp de schade te 
vermijden waarvoor de nieuwe oplossingen, ontworpen en geconstrueerd volgens de oude re-
gels der kunst, konden zorgen. 

Het begon begin jaren dertig van vorige eeuw met het afbladderen van de verf op de buitenbe-
timmering van geïsoleerde wanden in houtskeletbouw (isolatiematerialen waren toen nieuw). 
Het probleem motiveerde Teesdale van het US Forest Products Laboratory tot een studie over 
inwendige condensatie. Enkele jaren later werd de ventilatie van hellende daken met isolatie 
op de zoldervloer het onderwerp van experimenteel werk door F. Rowley, professor in Me-
chanical Engineering aan de University of Minesota, USA. Zijn resultaten leidden tot voor-
schriften over het gebruik van dampremmende lagen en over hoe dakventilatie te realiseren. 
In Duitsland verrichte de Freiland Versuchsstelle Holzkirchen, die in 1951 was opgestart,
baanbrekend werk rond het bouwkundig toepassen van bouwfysische kennis. Toen na 1973 
energiebesparing het leidende motief werd en isoleren een noodzaak, was de kennis, daar op-
gebouwd, van groot nut bij het ontwikkelen van correct geïsoleerde opake bouwdelen en van 
glas met sterk verbeterde warmte-isolerende eigenschappen, een lagere zonnetoetreding abso-
luut en optimale lichttoetreding absoluut. In de jaren 1990 leidde de vraag naar een globale 
kwaliteitsbeoordeling tot een veralgemeende prestatiebenadering bij het ontwerp van bouwde 
len en gebouwen, als binnen Annex 32 van het Executive Committee on Energy Conservation 
in Buildings and Community Systems van het Internationale Energie Agentschap tussen 1996 
en 2000 uitgewerkt, en tot de intussen wel bekende evaluatieschema’s voor een globale duur-
zaamheid (LEED, BREEAM, enz.). 
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Ook bouwakoestisch geraakte de theorie vertaald in simpele regels over hoe vloeren, wanden 
en daken met optimale isolatie tegen lucht- en contactgeluid op te bouwen. Als voorbeelden 
gelden ankerloze spouwmuren, samengestelde lichte wanden, zwevende dekvloeren en dubbel 
glas met glasschijven van verschillende dikte, de spouw gevuld met een zwaar gas en één van 
de schijven samengesteld uit twee lagen glas met tussenin een dempende kunststoffilm. 

0.4.7 Wat in Nederland, België en Leuven?
Aan de K.U.Leuven werd het vak Bouwfysica ingevoerd in 1952. Daarmee was Leuven een 
voorloper. Aan de TU-Delft doceerde professor Zwikker voor de 2e wereldoorlog al een vak 
waarin gebouwen natuurkundig werden doorgelicht, maar een cursus met de naam ‘Bouwfy-
sica’ kwam er pas in 1955 met Prof C. W. Kosten van de Faculteit Natuurkunde. In 1962 
werd die opgevolgd door prof. Verhoeven. Aan de TU/e in Eindhoven benoemde men in 1969 
Professor P. de Lange tot titularis van een leerstoel Bouwfysica binnen de faculteit Bouwkun-
de. Intussen is deze leerstoel een afdeling geworden met verschillende hoogleraren. De Uni-
versiteit Gent wachtte tot 1999 om een docent Bouwfysica te benoemen.  

De eerste jaren was bouwfysica in Leuven een plichtvak voor de burgerlijk ingenieur architec-
ten en een keuzevak voor de burgerlijk bouwkundig ingenieurs. Halverwege de jaren zeventig 
werd het ook voor de bouwkundigen een plichtvak. In 1990, met de invoering van de richtin-
gen gebouwentechniek en civiele techniek in de opleiding bouwkunde, kreeg het vak de status 
van dragend kennisgebied voor wie gebouwentechniek koos (Building Engineering). Van dan 
af werd ook een definitieve link gelegd naar de vakken ‘Installaties in gebouwen’ en ‘Con-
structie van gebouwen, prestatieanalyse’.

De eerste (buitengewone) hoogleraar Bouwfysica was A. de Grave, burgerlijk bouwkundig 
ingenieur en inspecteur generaal van de dienst gebouwen aan het Ministerie van Openbare 
Werken (figuur 0.2). Hij doceerde het vak van 1952 tot 1975, jaar waarin hij onverwacht 
overleed. In 1958 verscheen zijn boek 'Bouwfysica', begin jaren zeventig gevolgd door 'Olie-
stook in de woning'. Professor de Grave was een praktijkman, geen onderzoeker. De studen-
ten van toen herinneren zich zijn enthousiaste manier van college geven nog zeer goed. Pro-
fessor de Grave werd in 1975 opgevolgd door H. Hens, auteur van dit boek. Die doceerde tot 
2008, jaar waarin hij emeritus werd. In 1978 werd binnen het toenmalige Departement Con-
structie van de Faculteit Ingenieurswetenschappen gestart met een laboratorium bouwfysica. 
Vanaf het begin spitste het onderzoek en het advieswerk er zich toe op de studie van de fysi-
sche eigenschappen van bouw- en isolatiematerialen, het verbeteren van de prestaties van 
goed geïsoleerde bouwdelen, het verminderen van het eind- en primaire energieverbruik in 
gebouwen, het binnenmilieu, de isolatie tegen lucht- en contactgeluid van bouwdelen en de 
zaalakoestiek. Later is daar de stedenbouwfysica bijgekomen met windcomfort, slagregen en 
luchtpollutie als voornaamste onderzoeksonderwerpen. Sinds de jaren negentig is de afdeling 
bouwfysica, nu deel van het Departement Burgerlijke Bouwkunde, met 4 docenten en hoogle-
raren en ettelijke doctorandi een van de leidende groepen wereldwijd binnen het vakgebied. 

0.5 EENHEDEN EN SYMBOLEN

In de cursus wordt het SI-stelsel gebruikt (internationaal verplicht sinds 1977). Basiseenheden 
zijn de meter (m), de kilogram (kg), de seconde (s), de Kelvin (K), de ampère (A) en de can- 
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dela. Als enkele voor de bouwfysica belangrijke, afgeleide eenheden heeft men: 

 de eenheid van kracht: de Newton (N)  ; 1 N = 1 kg.m.s-2

 de eenheid van druk:  de Pascal (Pa) ; 1 Pa = 1 N/m2 = 1 kg.m-1.s-2

 de eenheid van energie: de Joule (J) ; 1 J = 1 N.m = 1 kg.m2.s-2

 de eenheid van vermogen: de Watt (W) ; 1 W = 1 J.s-1 = 1 kg.m2.s-3

Voor de symbolen is gebruik gemaakt van de ISO-normen (ISO voor International Standardi-
sation Organisation) gepubliceerd als Belgische normenreeks X02-100 tot X02-113. In geval 
de grootheid niet in deze normen is opgenomen, zijn de CIB-W40 voorstellen (International 
Council for Building Research, Studies and Documentation, Working Group 'Heat and 
Moisture Transfer in Buildings') en de lijst van Annex 24 van het Internationaal Energie 
Agentschap, Executive Committee on Energy Conservation in Buildings and Community 
Systems, gevolgd. 
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Tabel 0.1: lijst met de meest gebruikte symbolen
Symbool Betekenis Eenheden
a
a

b
c
c
e
f

g
g
g
h
h
h
k

l
l
m
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x,y,z
x

versnelling
temperatuurvereffeningscoëfficiënt of 
thermische diffusiviteit
contactcoëfficiënt of thermische effusiviteit
soortelijke warmte
concentratie
emissiefactor
soortelijke vrije energie
temperatuurfactor
soortelijke vrije enthalpie
versnelling van de zwaartekracht
massastroomdichtheid
hoogte
soortelijke enthalpie
warmteovergangscoëfficiënt
'massa'-geleidingscoëfficiënt
(massa = vocht, water, lucht, zouten..)
lengte
transformatiewarmte
massa
ventilatievoud
partiële druk
warmtestroomdichtheid
straal
soortelijke entropie
tijd
soortelijke inwendige energie
snelheid
vochtgehalte
cartesiaanse coördinaten
waterdampverhouding

m/s²
m²/s

W/(m².K.s0.5)
J/(kg.K)
kg/m3, g/m3

-
J/kg
-
J/kg
m/s²
kg/(m².s)
m
J/kg
W/(m².K)
s

m
J/kg
kg
s-1, h-1

Pa
W/m²
m
J/(kg.K)
s
J/kg
m/s
kg/m3

m
g/kg

A
A
B
D
D
E
F
G

waterabsorptiecoëfficiënt
oppervlakte
waterpenetratiecoëfficiënt
diffusiecoëfficiënt
vochtvereffeningscoëfficiënt
bestralingssterkte
vrije energie
vrije enthalpie

kg/(m².s0.5)
m²
m/s0.5

m²/s
m²/s
W/m²
J
J
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Tabel 0.1: lijst met de meest gebruikte symbolen, vervolg
Symbool Betekenis Eenheden
G
H
I
K
K
K
L
M
P
P
P
Q
R
R
S
T
T
U
U
V
W
X
Z

massastroom (massa= vocht, water, lucht, zouten..)
enthalpie
stralingssterkte
thermische vochtgeleidingscoëfficiënt
'massa' - doorlatendheid of permeantie
kracht
luminantie of helderheid
energetische exitantie
vermogen
thermische permeantie
totale druk
hoeveelheid warmte
warmteweerstand
gasconstante
entropie
absolute temperatuur
periode (van een trilling of een golf)
inwendige energie
warmtedoorgangscoëfficiënt
volume
luchtweerstand
vochtverhouding
diffusieweerstand

kg/s
J
J/rad
kg/(m.s.K)
s/m
N
W/m²
W/m²
W
W/(m².K)
Pa
J
m².K/W
J/(kg.K)
J/K
K
s, dagen..enz
J
W/(m².K)
m3

m/s
%kg/kg
m/s















warmte-uitzettingscoëfficiënt
absorptiefactor
waterdampovergangscoëfficiënt
thermische volumeuitzettingscoëfficiënt
waterdampgeleidingcoëfficiënt
dynamische viscositeit
temperatuur
warmtegeleidingscoëfficiënt
diffusieweerstandsgetal
kinematische viscositeit
volumemassa, dichtheid
reflectiefactor
oppervlaktespanning

K-1

-
s/m
K-1

s
N.s/m²
°C
W/(m.K)
-
m²/s
kg/m3

-
N/m
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Tabel 0.1: lijst met de meest gebruikte symbolen, vervolg
Symbool Betekenis SI-Eenheden


   






transmissiefactor
relatieve vochtigheid
hoek
soortelijke vochtverhouding

porositeit
volumieke vochtverhouding
warmtestroom

-
-
rad
kg/kg per eenheid van 
vochtpotentiaal
-
m3/m3

W

Tabel 0.2:  lijst met de meest gebruikte subscripts
Symbool Betekenis Symbool Betekenis
Indices
A
c
e
h
i
cr
CO2, SO2

lucht
capillair, convectief
buiten
hygroscopisch
binnen
kritisch
chemisch symbool gassen

m
r
sat
s
rs
v
w


vocht, maximaal
straling
verzadiging
oppervlakte, zuiging
resulterend
waterdamp
water
relatieve vochtigheid

Voorstelling
[], vetjes
vetjes, streepje (b.v.: a )

matrix, amplitudo van een complex getal
vector



19

De theorie van het warmtetransport     Bouwfysica: warmte- en massatransport 

18

De theorie van het warmtetransport     Bouwfysica: warmte- en massatransport 

19

1. De theorie van het warmtetransport 

1.1 WARMTETRANSPORT ALGEMEEN

Een eerste definitie van warmte komt uit de thermodynamica. Die splitst de werkelijkheid op 
in stelsel en omgeving. Een stelsel kan van alles zijn: een materiaalvolume, een bouwdeel, een 
bouwconstructie, een deel van een verwarmingsinstallatie, ja zelfs een stad. Net als arbeid 
staat warmte voor de wijze van energieoverdracht tussen stelsel en omgeving. Is bij arbeid die 
overdracht doelgericht en geordend, bij warmte verloopt ze diffuus en ongeordend. Een twee-
de definitie van warmte komt uit de deeltjesfysica. Daar gaat het om de statistisch verdeelde 
kinetische energie van atomen en vrije elektronen. In beide gevallen staat warmte voor de 
minste edele, d.w.z. meest diffuse van alle energievormen waar volgens de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica elke edeler vorm naar degradeert. 

De warmtekwaliteit wordt bepaald door haar potentiaal, de temperatuur. Een hogere tempera-
tuur betekent meer kwaliteit, d.w.z. meer kinetische energie van atomen en vrije elektronen en 
de mogelijkheid om via een kringproces meer warmte in arbeid om te zetten. Anders gezegd, 
een hogere exergie. Een lagere temperatuur staat voor minder kwaliteit, d.w.z. minder kineti-
sche energie op atomaire schaal en een lagere exergie. Een hogere temperatuur bereiken we 
door het systeem op te warmen, d.w.z. door er energie aan toe te voegen, een lagere door het 
te koelen, er energie uit weg te nemen. De temperatuur is zoals alle potentialen een scalar. 

Warmte en temperatuur kan men niet rechtstreeks meten. De temperatuur is wel voelbaar en 
indirect meetbaar doordat nogal wat materiaaleigenschappen er van afhangen: 
 De thermische uitzetting. Bij een kwikthermometer gebruikt men de volume-uitzetting 

van het kwik als maat voor de temperatuur; 
 De verandering van elektrische weerstand. Bij een Pt100 weerstandsthermometer fungeert 

de elektrische weerstand van een platinadraad als maat voor de temperatuur; 
 De wijziging van contactpotentialen. Ligt ten grondslag aan het meten van temperaturen 

met thermokoppels. 

Voor de temperatuur zijn in het SI-stelsel 2 schalen in gebruik: 
Een empirische Graden Celsius (aanduiding: °C, symbool: ). 0°C hoort bij het 

trippelpunt van water, 100°C bij het kookpunt van water onder 
een druk van 1 Atm. In de US is nog steeds het IP-stelsel in 
voege met graden Fahrenheit (°F) als temperatuurschaal. Om-
rekening: °F=32+9/5°C; °C=5/9(°F-32)

Een thermodynamische Graden Kelvin  (aanduiding: K, symbool: T). 0 K staat voor 
het absolute nulpunt. 273,15 K voor het trippelpunt van water,
Het verband tussen °C en K is: T=+273.15.

Temperaturen worden in °C of K gegeven, temperatuurverschillen in K. 

Warmte komt in voelbare vorm, gekoppeld aan de temperatuur, en in latente vorm, als trans-
formatiewarmte, voor. Transport van voelbare warmte gebeurt door: 
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1. Geleiding. Hier is het warmtetransport het gevolg van trillingsbotsingen tussen atomen en 
een gerichte beweging van vrije elektronen. Geleiding treedt op tussen vaste stoffen op 
verschillende temperatuur in contact met elkaar en tussen punten op verschillende tempe-
ratuur in dezelfde vaste stof. Ook bij gassen en vloeistoffen zorgt geleiding voor warmte-
overdracht tussen de moleculen. Hetzelfde geldt in het contactvlak tussen een gas of een 
vloeistof en een vaste stof. Het warmtetransport door geleiding gaat van punten op hogere 
naar punten op lagere temperatuur. Geleiding vraagt een medium. Ook is aan geleiding 
geen waarneembare beweging gekoppeld. 

2. Convectie. In dat geval hangt het warmtetransport samen met groepsverplaatsingen van 
moleculen, d.w.z. met beweging. Convectie is uit de aard van de zaak het gevolg van 
stroming (betekent transport van enthalpie) en treedt zeer duidelijk naar voor dicht bij het 
contactvlak tussen vloeistoffen of gassen en een vaste stof. We onderscheiden gedwongen, 
natuurlijke en gemengde convectie naargelang de beweging door een uitwendige kracht, 
een verschil in dichtheid of beide samen wordt veroorzaakt. Bij geforceerde convectie kan 
op macroschaal het warmtetransport van lage naar hoge temperatuur gaan. Daarvoor zorgt 
dan de toegevoerde mechanische energie. Net als geleiding vraagt convectie een medium. 
In vloeistoffen en gassen treden geleiding en convectie altijd samen op. Als gesteld ge-
beurt de warmteoverdracht tussen moleculen immers door geleiding. 

3. Straling. Hier wordt de warmteoverdracht veroorzaakt door de emissie en absorptie van 
elektromagnetische golven. Bij temperaturen boven 0 K is elk oppervlak elektromagne-
tisch actief. Stralingsuitwisseling en gekoppeld, warmteoverdracht tussen oppervlakken 
die elkaar rechtstreeks of via reflectie zien, is echter slechts mogelijk als hun temperatuur 
verschilt. Warmtetransport door straling vraagt geen medium. Meer, de overdracht is 
maximaal in vacuüm. Straling volgt wetmatigheden, die sterk afwijken van geleiding en 
convectie. 

Transport van latente warmte gebeurt samen met de drager ervan. Telkens die dan een toe-
standsverandering ondergaat, wordt de meegevoerde latente warmte omgezet in voelbare 
warmte of andersom (bv: verdamping van water met opname van latente verdampingswarmte, 
gevolgd door diffusie (=transport) en eindigend bij condensatie met afgifte van de opgenomen 
verdampingswarmte, nu terug als voelbare warmte). Die omzetting heeft een invloed op het 
temperatuurverloop en kan het globale transport van voelbare warmte zowel doen toe- als af-
nemen. 

Waarom zijn warmte en temperatuur bouwfysisch zo belangrijk? Warmte is synoniem voor 
energieverbruik. De menselijke nood aan thermisch comfort verplicht er inerdaad toe in nogal 
wat klimaten gebouwen te verwarmen of te koelen. Daarvoor is warmte nodig of dient warmte 
weggenomen. Levering gebeurt door de verbranding van fossiele dragers, de omzetting van 
arbeid in warmte of een directe omzetting van elektriciteit in warmte. Wegname daartegen 
vraagt zo nodig arbeid. Als gesteld in de inleiding is gebouwen gebruiken, ze verwarmen en 
koelen in ontwikkelde landen verantwoordelijk voor 40% van het jaarlijkse eindenergiever-
bruik. Nu zijn de hoeveelheden fossiele dragers hoe dan ook eindig. Verbranding ervan zorgt 
bovendien voor milieuproblemen, met een mogelijke globale klimaatopwarming als gevolg 
van de ermee samenhangende CO2-emissies als meest gevreesde dreiging. Minder eindener-
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koelen in ontwikkelde landen verantwoordelijk voor 40% van het jaarlijkse eindenergiever-
bruik. Nu zijn de hoeveelheden fossiele dragers hoe dan ook eindig. Verbranding ervan zorgt 
bovendien voor milieuproblemen, met een mogelijke globale klimaatopwarming als gevolg 
van de ermee samenhangende CO2-emissies als meest gevreesde dreiging. Minder eindener-
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gieverbruik voor verwarming en koeling is dan ook een prestatie-eis die tegenwoordig het ge-
bouwontwerp en de uitvoering in belangrijke mate stuurt.  

Temperaturen beïnvloeden dan weer het thermische comfort en de duurzaamheid. Voldoende 
hoge oppervlaktetemperaturen geven mee gestalte aan een goed thermisch comfort. Te hoge 
zomerse binnentemperaturen tasten daartegen de leefbaarheid in een gebouw aan. Hoe groter 
de temperatuurverschillen tussen de lagen in een bouwdeel, hoe groter de differentiële bewe-
gingen, hoe groter de thermische spanningen en hoe groter de kans op scheurvorming. Bij 
vochtige poreuze materialen kunnen temperaturen onder het vriespunt vorstschade veroorza-
ken. Hoge temperaturen versnellen dan weer de chemische aftakeling bij kunststoffen. Tem-
peratuurverschillen zorgen verder voor vocht- en zoutverplaatsing in poreuze materialen. Of 
al deze effecten onder controle blijven, hangt onder andere af van het bouwdeelontwerp. 

In dit hoofdstuk komt het warmtetransport door geleiding, convectie en straling aan bod, ge-
volgd door enkele typisch bouwfysische toepassingen. Vooraf echter zijn volgende definities 
op hun plaats: 
Hoeveelheid warmte
Symbool: Q
Eenheden: Joule (J)

Grootheid, die aangeeft hoeveel energie onder de 
vorm van warmte uitgewisseld wordt. Daar energie 
een scalaire grootheid is, is ook de hoeveelheid 
warmte dat.

Warmtestroom
Symbool: 
Eenheden: Joule per seconde (J/s)=
Watt (W)

De hoeveelheid warmte per tijdseenheid. De warm-
testroom is een maat voor het vermogen. Net als de 
hoeveelheid warmte is de warmtestroom een scalar.

Warmtestroomdichtheid
Symbool: q
Eenheden: Watt per m2 (W/m2)

De hoeveelheid warmte, die per tijdseenheid door 
een eenheidsoppervlak gaat, dat loodrecht op de 
stroomrichting staat. De warmtestroomdichtheid is 
een vector met dezelfde richting als de loodrechte 
op het oppervlak. De componenten ervan zijn qx, qy,
qz in een cartesiaans assenkruis en qR, q, q in een 
polair assenkruis.

Het oplossen van een probleem van warmtetransport vraagt de bepaling van twee velden: dit 
van de temperaturen en dat van de warmtestroomdichtheden. Daarbij zijn twee onbekenden in 
het spel: T(x,y,z,t) en q(x,y,z,t), de ene scalair (T), de andere vectorieel (q). Berekening 
vraagt bijgevolg om een scalaire en een vectoriele vergelijking. 
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1.2 GELEIDING

1.2.1 Behoud van energie
Voor een eerste relatie tussen warmtestroomdichtheid q en temperatuur T wordt terug gegre-
pen naar één van de axioma’s van de klassieke natuurkunde: het behoud van energie. Bij ge-
leiding zijn er geen massaverplaatsingen tussen stelsel en omgeving. Nemen we nu als stelsel 
een oneindig klein deel dV uit een materiaalvolume V, waarbij de rest van het volume de om-
geving vormt, dan geldt voor het energie-evenwicht in het stelsel dV: 

d +d = dU +dW          [1.1] 

met d de resulterende warmtestroom door geleiding tussen dV en de omgeving en d de 
dissipatie-energie, die per tijdseenheid in dV vrijkomt of erin verdwijnt. Dissipatie neemt vele 
vormen aan: warmteproductie door een exotherme chemische reactie, warmteopname door 
een endotherme chemische reactie, het Joule effect bij een elektrische stroom, die door dV 
gaat, het vrijkomen of opnemen van latente warmte bij condensatie en droging, enz. dU is de 
verandering per tijdseenheid van de inwendige energie in dV. dW is de arbeid, die per tijds-
eenheid tussen dV en de omgeving wordt uitgewisseld: 

  Vd PdV d P=dW 2

met P de totale druk.  

Vergelijking [1.1] stelt dat de warmte die tussen omgeving en stelsel wordt uitgewissels (d)
plus de warmte die in het stelsel vrijkomt (bron) of er verdwijnt (put), de hoeveelheid inwen-
dige energie in het stelsel wijzigt en zorgt voor een uitwisseling van arbeid tussen stelsel en 
omgeving. Is de toestandsverandering isobaar (P=Cte), dan kan [1.1] ook geschreven als 
d(U+PdV)=dQ+dE. In deze vergelijking is U+PdV de enthalpie (H) in het stelsel dV. Ver-
vangen we d door -(divq)dV, dH door   dVtTcp   met cp de soortelijke warmte bij con-

stante druk en  de volumemassa van het materiaal (in kg/m3), en d door ’dV met ’ de 
dissipatie-energie per tijds- en volume-eenheid, positief voor een bron, negatief voor een put, 
dan wordt de behoudswet, gegeven door vergelijking [1.1]: 

 
0=dV

t
Tc

div p'











q       [1.2] 

Bij vaste stoffen en vloeistoffen verschilt de soortelijke warmte bij constante druk (cp) amper 
van deze bij eender welke andere toestandsverandering. cp heet daarom gewoon de soortelijke 
warmte, symbool c, eenheden J/(kg.K). Het produkt c krijgt de naam volumieke soortelijke 
warmte, eenheden: J/(m3.K). Bij gassen daartegen hangt de soortelijke warmte af van de toe-
standsverandering. Zo bestaat tussen de soortelijke warmte bij constante druk en die bij con-
stant volume de relatie cp=cv+R met R de specifieke gasconstante (de gasconstante per kg). 
Gezien [1.2] voor elk oneindig klein materiaalvolume (hier 'het stelsel') geldt, volgt eruit: 

  '

t
cT-= div 

q         [1.3] 

Daarmee is een eerste, scalaire vergelijking tussen de warmtestroomdichtheid en de tempera-
tuur afgeleid. 
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Figuur 1.1  Isothermen en isofluxlijnen 
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1.2.2 Wetten van Fourier  

1.2.2.1 Eerste wet 
Als tweede, vectoriele relatie tussen de warmtestroomdichtheid en de temperatuur is er de 
empirische geleidingswet, die voor het eerst door de Franse natuurkundige Fourier werd ge-
formuleerd: 

q grad grad= -   T = -             [1.4] 

D.w.z.: de geleidingstroomdichtheid in een punt van een vaste stof, een vloeistof of een gas is 
evenredig met de temperatuursgradiënt in dat punt. De evenredigheidsfactor draagt de naam 
warmtegeleidingcoëfficiënt  of kortweg -waarde (eenheden: W/(m.K)). Het minteken wijst 
erop dat de warmtestroom en de temperatuurgradiënt tegengesteld zijn. De thermodynamica 
leert immers dat zonder externe arbeid warmte steeds van hoge naar lage temperatuur stroomt. 
Zo niet, zou de entropie van de warmtestroom afnemen zonder energietoevoer vanuit de om-
geving. Een gradiënt daartegen is positief van laag naar hoog, dus.. 

Vergelijking [1.4] staat bekend als de eerste wet van Fourier. Ze steunt op de experimentele 
vaststelling dat, wanneer men in een materiaal door de punten op gelijke temperatuur vlakken 
trekt (de isothermen), de warmteverplaatsing loodrecht erop gebeurt (de isofluxlijnen) en toe-
neemt naarmate de isothermen dichter bij elkaar liggen (figuur 1.1). Deze toename blijkt 
evenredig met een eigenschap van het materiaal, de warmtegeleidingcoëfficiënt. In eerste orde 
wordt die constant en scalair ondersteld, al klopt dat niet. Bij   alle materialen is ze een func-
tie van de temperatuur en het vochtgehalte, ja, zelfs van de dikte. Bij anisotrope materialen 
wordt zeeen tensor. Voor eerste orde berekeningen volstaat echter de aanname ‘scalair en 
constant’. 

Beschouwen we nu een rechthoekig [x,y,z]-assenkruis, dan geldt voor de warmtestroomdicht-
heid volgens elk van de assen: 

xx
T-qx 







 xxuq
yy

T-q y 






 yyuq
zz

T-qz 






 zzuq

De elementaire warmtestroom door een oppervlak dA met richting n wordt: 

d  = -
n

dA u -
n

dAn n n
2

n  q dAn 







of, volgens de 3 assen: 

d -
x

dAx x  



d -
y

dAy y  



d -
z

dAz z  



1.2.2.2 Tweede wet 
Het stelsel, gevormd door de energiebalans [1.3] en de geleidingswet [1.4] laat toe het veld 
van temperaturen te berekenen. Invullen van [1.4] in [1.3] geeft immers: 

   
div   T

cT
t


 


grad    '        [1.5] 

Zijn  en c nu constant, dan kunnen we deze vergelijking vereenvoudigen tot: 
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Figuur 1.2  Enkelvoudig vlak bouwdeel, temperatuurverloop 
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2T = c T
t





 

 '

        [1.6] 

met  2  de operator van Laplacem waarvoor in cartesiaanse coördinaten geldt: 

   2
2

2

2

2

2

2x y z









        [1.7] 

De vergelijking [1.6] staat bekend als de tweede wet van Fourier. De verdere studie van de 
warmtegeleiding bestaat nu uit het oplossen van het stelsel gevormd door de twee wetten van 
Fourier voor een reeks bouwfysisch relevante gevallen.

1.2.3 Stationair regime  

1.2.3.1 Stationair, wat? 
Stationair betekent dat de temperaturen en warmtestroomdichtheden onafhankelijk zijn van de 
tijd. Daartoe zijn constante randvoorwaarden, constante materiaaleigenschappen en een con-
stante dissipatie-energie nodig. Alle, maar zeker de eerste voorwaarde vertekent de werkelijk-
heid. Zijn de materiaaleigenschappen en de dissipatie-energie constant, dan blijft als nodig en 
voldoende: 0tT  . De tweede wet van Fourier wordt daarmee ( in plaats van T): 

  2

 '

         [1.8] 

1.2.3.2 Vlakke bouwdelen 
In één dimensie herleidt [1.8] zich tot (temperatuur verandert volgens de x-as): 

d
dx

2

2

'


 
          [1.9] 

wat zonder dissipatie wordt:  

0
dx
d

2

2




met als oplossing: 

C x +C1 2          [1.10] 

Hierin zijn C1 en C2 de integratieconstanten. Die volgen uit de randvoorwaarden. De lineaire 
vergelijking [1.10] ligt aan de basis van de studie van de warmtegeleiding door vlakke bouw-
delen met de eindvlakken op constante, zij het onderling verschillende temperatuur. In ge-
bouwen zijn vlakke bouwdelen de referentie. Denk aan platte daken, de dakschilden bij een 
hellend dak, de gevels, vloeren, binnenwanden, glaspartijen, enz. In snede kunnen ze enkel-
voudig, uit één materiaallaag bestaande, of samengesteld zijn, meerdere lagen tellen. 

Enkelvoudig
Onderstel de warmtegeleidingcoëfficiënt van het materiaal en de dikte van het deel gekend. 
Als randvoorwaarden gelden (figuur 1.2): x = 0:  = s1; x = d:  = s2 met s1 < s2, waarbij 
s1 en s2, de temperaturen op de eindvlakken, gegeven zijn. Eruit volgt: C2=s1,

  d-C s1s21  . [1.10] wordt daarmee: 
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Figuur 1.3  Samengesteld vlak bouwdeel: gevulde spouwmuur

d1       d2         d3           d4

1 2 3           4

0                                                   x
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 s2 s1
s1

-
d

x +         [1.11] 

Toepassing van de eerste wet van Fourier geeft als warmtestroomdichtheid: 

q grad= -   = -
d
dx

-
-
d

s2 s1  



 

       [1.12] 

Dat komt erop neer dat in figuur 1.2 de warmte per m² in negatieve x-richting stroomt, van 
hoge naar lage temperaturen. Absoluut wordt de warmtestroomdichtheid: 

q =
-
d

s2 s1
 

         [1.13] 

Volgens vergelijking [1.11] verloopt in stationair regime de temperatuur in een vlak, enkel-
voudig deel, waarin geen warmtebron of –put actief is, lineair tussen de temperatuur op het 
ene en de temperatuur op het andere eindvlak. De warmtestroomdichtheid ([1.13]) is een con-
stante, recht evenredig met de warmtegeleidingcoëffciciënt van het materiaal en het tempera-
tuurverschil over het deel en omgekeerd evenredig met de dikte. Heeft het materiaal een lage-
re warmtegeleidingcoëffciciënt, dan wordt bij gegeven dikte en gekend temperatuurverschil 
de stroomdichtheid - staat voor warmteverlies of warmtewinst - kleiner. Materialen met zeer 
lage warmtegeleidingcoëfficiënt heten daarom warmte-isolerend.

Vergelijking [1.13] kan herschreven als:  

  d=q          [1.14] 

met d/ de specifieke warmteweerstand van het enkelvoudige bouwdeel, kortweg warmte-
weerstand genoemd, symbool R, eenheden: m2.K/W. Hoe groter de warmteweerstand, hoe 
kleiner bij gegeven temperatuurverschil de warmtestroomdichtheid, d.w.z., hoe beter isoleert 
het deel. Een grotere warmteweerstand kan door een grotere dikte of gebruik van een meer 
warmte-isolerend materiaal. Dat laatste is economischer. De inverse van de warmteweerstand 
heet de thermische permeantie, symbool P, eenheden: W/(m2.K). De thermische permeantie 
vertelt hoeveel warmte per tijdseenheid en per eenheid van oppervlak door een enkelvoudig 
bouwdeel gaat bij een temperatuurverschil van 1 K tussen beide deelvlakken. 

Samengesteld 
Elke bouwdeel dat uit twee of meer planparallelle lagen bestaat heet ‘samengesteld’ (figuur
1.3). Bouwkundig is dit het typegeval. Het eenvoudigste voorbeeld is een gepleisterde muur: 
3 lagen, tweemaal pleister en eenmaal metselwerk. 

Warmtestroomdichtheid
In stationair regime moet zonder warmtedissipatie de warmtestroomdichtheid in elke laag de-
zelfde zijn. Zo niet, zou het behoud van energie zorgen voor een thermisch opladen of ontla-
den va lagen, waardoor het regime tijdsafhankelijk wordt. Zij gegeven de temperatuur s1 op 
eindvlak 1 en de temperatuur s2 op eindvlak 2. Zijn de warmtegeleidingcoëfficiënten van de 
gebruikte materialen en de dikte van elke laag gekend, dan kan per laag geschreven (s1<s2):

 laag 1  q =
-
d1

1 s1

1
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 laag 2  q =
-

d2
2 1

2


 

 ........................ 

 laag n  q =
-
dn

s2 n-1

n


 

met 1, 2, ... , n-1 de onbekende temperaturen in de scheidingsvlakken en q de constante 
warmtestroomdichtheid. Herschikken en sommatie geeft: 

q
d1

1
  =  1 s1-

q
d2

2
  =  2 1-

 ........................ 

q
d n

n
  =  s2 n-1-

    q
di

ii=1

n











 =  s2 s1-

of: 
  


n

1=i
ii

s1s2

d

-=q         [1.15] 

De som   iid  heet de totale warmteweerstand (oppervlak tot oppervlak) van het samen-

gestelde bouwdeel, symbool RT, eenheden: m2K/W. De verhouding di/i stelt de warmteweer-
stand van laag i voor, symbool Ri, eenheden: m2K/W. Hoe hoger de totale warmteweerstand, 
hoe kleiner de warmtestroomdichtheid en hoe beter isolerend het deel. Eén en ander bereiken 
we met een voldoende dikke warmte-isolerende laag. Die ingreep staat bekend als thermisch 
isoleren. Sinds de energiecrisissen van de jaren 1973-1979 en de vrees voor een globale op-
warming is in koele en koude klimaten een uitstekende warmte-isolatie van de gebouwenschil 
een noodzakelijke en economisch efficiënte besparingsingreep geworden, althans, zolang men 
in toegepaste dikten van het isolatiemateriaal niet overdrijft. 

Het deelontwerp bepaalt de warmteweerstand. Gezien de totale warmteweerstand bestaat uit 
een som van laagwarmteweerstanden, geldt de commutatieve eigenschap: de volgorde van de 
termen, in voorliggend geval de lagen, verandert in niets de waarde van de som. Binnenisola-
tie zou bijgevolg gelijkwaardig zijn aan buitenisolatie of aan isolatie in de wand. Verder zal 
blijken dat deze conclusie bouwfysisch niet klopt. Tussen binnen- en buitenisolatie bestaat bij 
eenzelfde isolatiedikte wel degelijk kwaliteitsverschil. Een stationair rekenmodel laat echter 
niet toe dit te duiden. 

Terloops zij gewezen op de analogie tussen de vergelijkingen [1.14] en [1.15] en deze voor de 
stroomsterkte in een elektrische kring met één of meer in serie geschakelde weerstanden, 
waarover een spanningsverschil V heerst:

 eiRV=i

De temperatuur vervangt de elektrische spanning, de warmtestroomdichtheid de stroomsterkte  
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Figuur 1.4  Elektrische analogie 

Figuur 1.5  Samengesteld vlak bouwdeel, temperatuurverloop in het [R,]- en 
het [d, ]-assenkruis 
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en de warmteweerstanden de elektrische weerstanden. Dat maakt het mogelijk thermische 
vraagstukken om te zetten in een elektrische analogie (figuur 1.4). De vergelijking voor de 
warmtegeleiding is wiskundig inderdaad identiek aan deze voor het elektrische veld. 

Temperatuurverloop
In een samengesteld bouwdeel is het temperatuurverloop gekend als de temperaturen op de 
scheidingsvlakken dat zijn. Zoals bij een enkelvoudig deel is het temperatuurverloop in elk 
van de lagen immers een rechte met als begin- en eindpunt de temperatuur in de scheidings-
vlakken met de buurlagen. Uit de hoger gegeven som [1.15] volgt dan: 

  


  1 s1
1

1
s1 s2 s1

1

T
q

d
-

R
R

   

   
 


   2 1

2

2
1 2 s1 s2 s1

1 2

T
q

d
q R -

R R
R

     


 .... 

  


  n-1 n-2
n-1

n-1
s1 s2 s1

i
i=1

n-1

T
q

d
-

R

R
   



Anders gezegd, zijn de warmtegeleidingcoëfficiënt en de dikte van alle lagen en de tempera-
tuur op beide eindvlakken gekend, dan kan de temperatuur in elk scheidingsvlak berekend 
worden. Herschikking van   i i-1 i iqd   tot   ii1-ii qd-  toont dat in elke laag de 
helling van de temperatuurlijn omgekeerd evenredig is met de warmtegeleidingcoëfficiënt. 
Dus, groot in een isolerend (i klein) en klein in een geleidend materiaal (i groot). De verge-
lijking:  

  T

i

1
is1s2s1i RR-

=i


kan ook geschreven als: 

 x s1 s1
xq R          [1.16] 

met Rx
s1 de warmteweerstand tussen wandvlak s1 en vlak x in de wand. Rekenen we vanaf het 

wandvlak s2, dan wordt [1.16]:  

 x s2 s2
x-q R

In een [R,]-assenkruis (abscis R, ordinaat ) stellen beide relaties een rechte voor door de 
punten (0,s1) en (R,s2) met als richtingscoëfficiënt de warmtestroomdichtheid q. Of nog, het 
is net of elk samengesteld vlak bouwdeel gedraagt zich in een [R,]-assenkruis als enkelvou-
dig. Daardoor kunnen we het temperatuurverloop gemakkelijk grafisch bepalen. Teken het 
deel in het [R,]-vlak met alle lagen even dik als hun warmteweerstand, stip op het ene eind-
vlak de temperatuur s1 en op het andere de temperatuur s2 aan en verbindt beide met een 
rechte. Het geometrisch juiste temperatuurverloop krijgt men dan door de snijpunten tussen 
deze rechte en elk van de scheidingsvlakken over te brengen naar de diktetekening en ze daar 
met lijnstukken te verbinden. Let wel: bij die grafische bepaling moeten de lagen in de juiste 
volgorde blijven (figuur 1.5) 
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Figuur 1.6  Nat enkelvoudig vlak bouwdeel, vochtprofiel 
zorgt ervoor datde warmtegeleidingcoëfficiënt  een functie 
van x wordt 
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De warmtestroom 
Zowel bij enkelvoudige als bij samengestelde delen is de warmtestroom gelijk aan het product 
van de warmtestroomdichtheid met het oppervlak (A): 

  q A          [1.17] 

Enkelvoudig met variabele warmtegeleidingcoëfficiënt 
Dit geval komt veel voor. Zo is de warmtegeleidingcoëfficiënt functie van de temperatuur en 
het vochtgehalte. Zit over een vlak bouwdeel een temperatuurverschil of vertoont het vocht-
gehalte erin een bepaald profiel, dan verschilt de warmtegeleidingcoëfficiënt van vlak tot vlak 
(figuur 1.6). In geval =o+a valt de warmtestroomdichtheid te berekenen als (stationair): 

   




0   a  d q dx
s1

s2

0

d

, waaruit    
  

 
0 2s2 s1

s2
2

s1
2

-
a -

q d  ,

of: 

 q =
-
dm

s2 s1 
 

        [1.18] 

met (m) de warmtegeleidingcoëfficiënt bij de gemiddelde temperatuur in het deel. De 
warmteweerstand is d/(m), terwijl het temperatuurverloop parabolisch wordt, gelijk aan:

C+ xq2a 0
2   met C de integratieconstante. 

Bouwt zich in het bouwdeel een vochtprofiel w(x) op, waardoor de warmtegeleidingcoëffici-
ent functie wordt van x, dan volgt de warmtestroomdichtheid uit (x=0: =s1; x=d: =s2):  

 q
dx

x
d

0

d

s1

s2








  .

Is de vochtverdeling zo, dat de warmtegeleidingcoëfficiënt evenredig met x toeneemt 
(=o+ax), dan herleidt deze vergelijking zich tot: 













0

0

s1s2

d a
ln

a
1

-
=q         [1.19] 

Net als bij een bouwdeel met constante materiaaleigenschappen, staat de noemer voor de 
warmteweerstand. Het temperatuurverloop wordt: 
























0

0
s1x

 xa
ln

a
1q       [1.20] 

Enkelvoudig met actieve warmtebron of put over de dikte uitgesmeerd 
Als aangestipt kunnen zich in bouwconstructies processen afspelen, waarbij dissipatiewarmte 
vrij komt of verdwijnt. Stel dat in een enkelvoudig bouwdeel om ’ joule per tijds- en volu-
me-eenheid gaat. Is de dissipatiewarmte een constante (doorgaans niet het geval), dan wordt 
de vergelijking voor het stationaire warmtetransport:  

 '22 -dxd
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Figuur 1.7  Uitgesmeerde bron- en putwerking bij een enkelvoudig 
vlak bouwdeel: temperatuurverloop 

Figuur 1.8  Lokale warmtebron of -put 

  PUT (’ positief)                  BRON (’ negatief)

x

bron
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Met als randvoorwaarden: x=0: =s1; x=d: =s2 (s1<s2) heeft deze als oplossing: 




  
'

2
x C x + C2

1 2        [1.21] 

d.w.z. een parabolisch temperatuurverloop. Bij bronwerking is deze parabool bol, bij putwer-
king hol (figuur 1.7). Als warmtestroomdichtheid krijgen we: 

q = -
d
dx

x -C1


'         [1.22] 

Anders dan bij geen dissipatiewarmte, verandert de warmtestroomdichtheid nu van punt tot 
punt. Invullen van de randvoorwaarden in de temperatuurvergelijking geeft voor de integra-
tieconstanten: 








2

d
d
-

C
'

s1s2
1   C2 =s1

Samengesteld met lokale warmtebron of -put
In een samengesteld bouwdeel komt bij condensvorming tussen twee lagen verdampings-
warmte vrij, terwijl bij droging verdampingswarmte wordt opgenomen. Dat zorgt voor een 
locale warmtebron of -put. Stel dat er q '  W/m2 warmte vrijkomt (figuur 1.8). Neem aan dat 
eindvlaktemperatuur s1 hoger ligt dan de eindvlaktemperatuur s2. Het temperatuurverloop 
vinden we dan door voor het vlak met bron of put een stationaire warmtebalans te schrijven. 
Daarbij wordt alle warmte verondersteld vanuit de omgeving naar dit vlak, x genoemd, te 
stromen. Volgens de behoudswet geldt nu: som van alle warmtestroomdichtheden ernaar nul,
waarbij, met x de ongekende temperatuur in x, deze warmtestroomdichtheden zijn: 

Geleiding van vlak s1 en x: x
s1

xs1x
s1 R

-q 
 Geleiding van vlak s2 en x: q

-
Rs2

x s2 x

s2
x

 

Dissipatie q’ in x: negatief bij droging, positief bij condensatie. 

Som nul geeft: 


 

x
s2
x

s1 s1
x

s2
,

s1
x

s2
x

s1
x

s2
x

R + R + q R R
R + R

       [1.23] 

Invullen van dit resultaat in de vergelijkingen voor qx
s1 en qx

s2, geeft voor de warmtestroom-
dichtheden tussen s1 en x en s2 en x: 

T

x
2s

T

2s1sx
1s R

R'q
R

q 






 
   















 


T

x
1s

T

2s1sx
2s R

R'q
R

q   [1.24] 

Hierbij is RT, gelijk aan Rx
s1 + Rx

s2, de totale warmteweerstand van het deel. In geval q’ posi-
tief is, neemt tegenover geen dissipatie de ingaande warmtestroomdichtheid af en de uitgaan-
de toe. Bij q’ negatief draait de zaak om: ingaand groter, uitgaand kleiner. 

1.2.3.3 Cilindersymmetrie: leidingen 
In cilindercoördinaten gedragen cilindersymmetrische problemen zich als eendimensionaal. 
Leidingen zijn daar een voorbeeld van. De vragen, waarop een antwoord nodig is, zijn: hoe 
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Figuur 1.9  Leiding 

Figuur 1.10 Voorbeelden van plaatsen in de schil, waar het warmtetransport 
zich 2D of 3D ontwikkelt 

             s2
dr                                              r2

                                                        r1
              s1

Figuur 1.11  Vlak bouwdeel met niet 
isotherm binnenoppervlak 



z

s1 s2                         s2

Figuur 1.11 Vlak Bouwdeel, niet isotherm bin-
nenoppervlak
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veel warmte verliest een leiding, wat wordt haar temperatuur en hoe efficiënt is het isoleren 
ervan? Neem een leiding met cirkelvormige doorsnede, binnenstraal r1, buitenstraal r2. De 
temperatuur op het binnenvlak is s1, op het buitenvlak s2. Gevraagd worden het warmtever-
lies en het temperatuurverloop in de leidingwand. De oplossing volgt uit het behoud van 
energie (figuur 1.9): bij afwezigheid van dissipatie gaat in stationair regime door elke concen-
trische cilinder dezelfde warmtestroom. Met de oorsprong van de cilindercoördinaten in het 
middelpunt van de leidingsectie, vertaalt dit evenwicht zich per lopende meter in: 

  teCdrdr2 -   waaruit 





s2

s1

2

1

d-2
r

dr
r

r
,

of: 

 





2
rrln

-
12

s2s1          [1.25] 

In deze vergelijking is   2rrln 12  het equivalent van de warmteweerstand R bij een vlak 
bouwdeel. We spreken van de warmteweerstand per lopende meter leiding. Eenheden: 
m.K/W. Bij een samengestelde leidingwand (een geïsoleerde leiding) verloopt de redenering 
als bij een samengestelde wand. Zo wordt de warmtestroom per lopende meter: 

  












n

1=i i

i1+i

s2s1

2
rrln

-
        [1.26] 

terwijl voor het temperatuurverloop geldt: 

  










i

1=i i

i1+i
s11+i 2

rrln        [1.27] 

1.2.3.4 Twee- en drie dimensies: koudebruggen  
Algemeen 
Bekijken we het warmtetransport door gevels, daken, vloeren, binnenwanden e.a. in detail, 
dan blijkt dat op veel plaatsen de hypothese 'vlak' niet opgaat. Denk aan een latei die tegen het 
buitenblad van een spouwmuur is aangestort of de dagkanten (ook neggen genoemd) tegen 
een raam (figuur 1.10). Ook zijn bij vlakke bouwdelen de eindvlakken niet noodzakelijk iso-
therm (figuur 1.11). Voor de studie van het stationair warmtetransport dient in die gevallen 
teruggegrepen naar: 

 


 


 
 

2 2 2

x y z2 2 2   
'

of zonder dissipatie: 

 


 


 


2 2 2

0
x y z2 2 2  

Voor enkele eenvoudige gevallen (één materiaal, gemakkelijke geometrie en randvoorwaar-
den) kan deze partiële differentiaalvergelijking analytisch opgelost. Voor de meeste bouwkun-  
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Figuur 1.12 Methode van de controlevolumes (CVM) 

               z

y                          x
Raster

Driedimensionaal
Detail

                   l.m.n+1                 a

                   a                                          l,m-1,n

l-1,m,n

                                             l,m,n

                                                l+1.m.n

l.m+1,n

                               l,m,n-1
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dige details is enkel een numerieke aanpak mogelijk. 

Methode van de controlevolumes (CVM)
Bij CVM rasteren we het detail in n elementaire kubus- of balkvormige volumes. Per volume 
geldt het behoud van energie. Stationair is dat de som van de warmtestromen uit de buurvolu-
mes naar het centrale volume nul (figuur 1.12). Bij de keuze van het raster kunnen wat betreft 
de scheidingsvlakken tussen materialen twee opties genomen: 
 De rastervlakken vallen ermee samen. Alle volumes zijn dan materiaalhomogeen. De re-

kenresultaten geven echter niet direct de temperaturen in de scheidingsvlakken 
 De rastervlakken worden zo gekozen dat de rekenpunten op de scheidingsvlakken liggen 

maar de rastervlakken niet. De volumes zijn dan niet materiaalhomogeen maar de rekenre-
sultaten geven wel de temperaturen in de scheidingsvlakken 

Praktisch wordt algemeen de tweede optie genomen. Volgens de x-, y- en z- richting is de zij-
de van elk controlevolume rond een rasterpunt, verder rekenpunt genoemd, gelijk aan de som 
van de halve afstanden tussen dat punt en de twee buurpunten (in drie dimensies: 6 buurpun-
ten, 2 in x-, y- en z-richting / in twee dimensies: 4 buurpunten, 2 in x- en y-richting). 

Enkele gevallen: 

Het controlevolume en de buurvolumes liggen in hetzelfde materiaal 
Is de maaswijdte van het raster in de drie richtingen a, dan worden de vergelijkingen: 

Warmtestroom van (l-1,m,n) naar (l,m,n) (= het centrale punt) 
    -a

a
a -

nm,l,nm,1,-l

2
nm,l,nm,1,-lnm,l,

nm,1,-l 




Warmtestromen uit de overige 5 buurpunten: 
    -a

a
a -

nm,l,nm,1,+l

2
nm,l,nm,1,+lnm,l,

nm,1,+l 




    -a
a

a -
nm,l,n1,-ml,

2
nm,l,n1,-ml,nm,l,

n1,-ml, 




    -a
a

a -
nm,l,n1,+ml,

2
nm,l,n1,+ml,nm,l,

n1,+ml, 




    -a
a

a -
nm,l,1-nm,l,

2
nm,l,1-nm,l,nm,l,

1-nm,l, 




    -a
a

a -
nm,l,1+nm,l,

2
nm,l,1+nm,l,nm,l,

1+nm,l, 




Optellen en de som nul geeft: 

0 6- nm,l,1+nm,l,1-nm,l,n1,+ml,n1,-ml,nm,1,+lnm,1,-l 

d.w.z. een lineaire vergelijking met 7 onbekenden: de temperatuur in het centrale punt en de 
temperaturen in de 6 buurpunten. In twee dimensies reduceert zich dat tot 5 onbekenden: 

0 4- ml,1+ml,1-ml,m1,+lm1,-l 

Het controlevolume overbrugt het scheidingsvlak tussen 2 materialen 
Onderstel dat het scheidingsvlak tussen beide materialen met warmtegeleidingcoëfficiënten 1



De theorie van het warmtetransport Bouwfysica: warmte- en massatransport

43

De theorie van het warmtetransport     Bouwfysica: warmte- en massatransport 

42

De theorie van het warmtetransport     Bouwfysica: warmte- en massatransport 

43

en 2 evenwijdig loopt aan het [x, y]-vlak. Is de maaswijdte van het raster in de drie richtin-
gen a, dan worden de vergelijkingen: 
Warmtestroom van (l-1,m,n) naar (l,m,n) (= het centrale punt) 

   
2a

a -
2a

a - 2
nm,l,nm,1,-l

2

2
nm,l,nm,1,-l

1
nm,l,

nm,1,-l







 of: 
  

2
-a nm,l,nm,1,-l21nm,l,

nm,1,-l




Idem voor de warmtestromen uit de overige 5 buurpunten: 
  

2
-a nm,l,nm,1,+l21nm,l,

nm,1,+l




  
2

-a nm,l,n1,-ml,21nm,l,
n1,-ml,




  
2

-a nm,l,n1,+ml,21nm,l,
n1,+ml,




  -a nm,l,1-nm,l,1
nm,l,

1-nm,l, 

  -a nm,l,1+nm,l,2
nm,l,

1+nm,l, 

Optellen en de som nul geeft: 

  
1nm,l,2

n1,ml,n1,ml,nm,1,lnm,1,l21

2 
 

   0 3- nm,l,211+nm,l,1 

terug een lineaire vergelijking met 7 onbekenden: de temperatuur in het centrale punt en de 
temperaturen in de 6 buurpunten. In twee dimensies worden dat er 5: 

     0 2-
2

-
nm,l,211+ml,11-ml,2

m1,+lm1,-l21 


Het controlevolume ligt op de snijding van de scheidingsvlakken tussen 3 materialen 
Onderstel dat de scheidingsvlakken evenwijdig lopen aan het [x, y] en [y, z]-vlak. De warm-
tegeleidingcoëfficiënten van de 3 materialen zijn 1, 2 en 3. De somvergelijking wordt: 

     

    0
2

633
4

222

nm,l,
321

1+nm,l,1-nm,l,
321

n1,+ml,
21n1,-ml,3

nm,1,+l
32

nm,1,-l
32


















een lineaire vergelijking met 7 onbekenden of, 5 in twee dimensies: 

        ,0  -
222 ml,321

1+ml,
31

1-ml,
32

m1,+l
21m1,-l3 










Allgorithme 
Alle andere gevallen lossen we op dezelfde wijze op. In drie dimensies bevat een controlevo-
lume maximaal acht materialen, in twee dimensies vier. Elk rekenpunt geeft 1 lineaire verge-
lijking met 7 (drie dimensies) of 5 onbekenden (twee dimensies). In het geval van p rekenpun-
ten is het uiteindelijke resultaat een stelsel van p vergelijkingen met p onbekenden, de tempe-
raturen in de rekenpunten. Oplossen van het stelsel geeft de temperatuurverdeling. Uit de bo- 
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Figuur 1.13  Schakeling van permeanties 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1.14  Periodieke temperatuurschommeling 
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ven opgestelde vergelijkingen volgen dan de warmtestroomdichtheden in de x en y of de x, y 
en z-richting en zijn meteen de componenten van de bijhorende vector gekend. 

CVM leidt tot volgend algorithme. Zij dPs de oppervlaktegekoppelde thermische permeantie 
tussen twee buurpunten (eenheden: W/K). Liggen die in hetzelfde materiaal, dan wordt 
Ps=(d)/A. Liggen ze in verschillende materialen, dan bestaat de oppervlaktegekoppelde 
thermische permeantie tussen het centrale rekenpunt en het buurpunt uit een serie en/of paral-
lelschakeling van permeanties (figuur 1.13). Voor de warmtestroom van een buur- naar elk 
centrale punt geldt dan: 

 l-1,m,n
l,m,n

sl-1,m,n
l,m,n

l-1,m,n l,m,nP -           [1.28 

wat voor de som geeft: 

 P - Ps,i+ j i+ j
i=l,m,n
j= 1

l,m,n s,i+ j
i=l,m,n
j= 1

 
 

   0      [1.29]  

Het opstellen van de vergelijkingen beperkt zich bijgevolg tot het berekenen van de opper-
vlaktegekoppelde thermische permeanties Ps. Rekenpunten met gekende temperatuur funge-
ren als gekende termen, over te brengen naar het tweede lid. Op die manier wordt elk bouw-
kundig detail herleid tot een stelsel van de vorm [Ps]p,p[]p = [Ps,i,j,ki,j,k]p met [Ps]p,p een per-
meantiematrix van p rijen en p kolommen, []p de kolommatrix van de p onbekende tempera-
turen en [Ps,i,j,ki,j,k]p de kolommatrix van de p gekende termen.  

De nauwkeurigheid van de berekening hangt af van de maaswijdten van het raster. Hoe fijner, 
hoe geringer het verschil tussen de numerieke en de exacte oplossing. Een fijnere maaswijdte 
zorgt echter voor een groter stelsel. Oneindig fijn geeft niet alleen de exacte oplossing maar 
ook een oneindig aantal vergelijkingen. Telkens weer dient dan ook een compromis gezocht 
tussen nauwkeurigheid en rekenwerk. Een gepaste keuze van het raster (grote maaswijdten 
waar kleine temperatuurgradiënten en kleine maaswijdten waar grote temperatuurgradiënten 
te verwachten zijn) maakt de afwijking tussen de numerieke en exacte oplossing zeer klein. 
CVM werd de voorbije decennia vertaald in krachtige rekenpakketten, die toelaten complexe 
details door te lichten. De aanpak is intussen Europees genormaliseerd. 

1.2.4 Niet stationair regime  

1.2.4.1 Niet stationair, wat? 
Niet stationair betekent dat de temperaturen en warmtestroomdichtheid niet alleen van de 
plaats maar ook van de tijd afhangen. Variabele materiaaleigenschappen, niet constante dissi-
patiewarmte en veranderende randvoorwaarden (oppervlaktetemperatuur en warmtestroom-
dichtheid aan het oppervlak) kunnen daarvoor zorgen. Gaat het enkel om tijdsafhankelijke 
randvoorwaarden, dan wordt de tweede wet van Fourier: 

 2





c
t

De veranderingen kunnen periodiek of niet periodiek zijn, periodiek bij een regelmatige 
schommeling, niet periodiek als de verandering eenmalig is. Zo kent de buitentemperatuur 
schommelingen met een periode van 1 jaar, n dagen en 1 dag (figuur 1.14). Het opstarten van  
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De vele bouwschade, de energiecrisis, problemen met ‘sick buildings’, de vele klachten over 
discomfort en de roep naar duurzame gebouwen heeft de laatste decennia een vakgebied, 
dat lang een wat sluimerend bestaan kende, een stormachtige ontwikkeling doen kennen: 
de bouwfysica. Via de toepassing van natuurkundige kennis in combinatie met informatie uit 
andere vakgebieden, bestudeert dit vak het fysische gedrag van bouwdelen, gebouwen en de 
gebouwde omgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn: warmtetransport, massatransport, 
geluidsisolatie, ruimteakoestiek, daglicht, energie, binnenmilieu en de fysische aspecten in 
stadsomgevingen. 

Voorliggend eerste boek uit de reeks over de gebouwentechniek bespreekt het deel van de 
bouwfysica, dat handelt over warmte- en massatransport in gebouwen en bouwdelen. Naast een 
grondige inleiding in de fysische aspecten, legt de tekst continu de band met de toepassing. Van 
de lezer wordt wel een goede wiskundige en voldoende bouwkundige kennis verwacht. 

In deel twee over de toegepaste bouwfysica wordt de aangereikte kennis dan gebruikt om de 
prestaties, die van gebouwen en bouwdelen verwacht worden, te omschrijven en eisen te formu-
leren. In de delen drie en vier over de prestatieanalyse van bouwdelen lichten we aansluitend het 
ontwerp en de uitvoering ervan toe aan de hand van de geformuleerde prestatie-eisen. Verder 
is op het niveau gebouw de band tussen de toegepaste bouwfysica en de comfortinstallaties zo 
 groot dat in de delen zes en zeven ‘toegepaste bouwfysica en installaties in gebouwen’ de twee 
overvloeiend in elkaar behandeld worden. Deel vijf, sanitaire installaties, vormt een boek op zich. 

Hugo Hens was tot 2008 gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en doceerde er over gebouwentech-
niek. Tot 2008 was hij hoofd van het Laboratorium Bouwfysica. Van zijn hand verschenen heel wat 
papers in (inter)nationale tijdschriften en conference proceedings over de onderwerpen die in deze 
reeks aan bod komen. Ook gaf hij vaak adviezen naar aanleiding van bouwfysische of installatie-
gebonden vragen bij nieuwb ouw en renovatie of bij schadegevallen.
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