
De grondbeginselen 
van droogtechniek

Overzicht

Het drogen van een gebouw tijdens de bouwfase, na een 
overstroming of het drogen van door water aangetaste 
inventaris/inboedel vereist bijzondere vaardigheden. Na een 
dergelijke calamiteit zijn materialen veelal drijfnat of heeft de 
waterdamp hygroscopische ofwel wateraantrekkende 
materialen aangetast. Ook vocht kan schade veroorzaken. 
Voorbeelden zijn aantasting van metalen onderdelen door 
corrosie, chemische afbraak van lijm en microbiologische 
activiteit zoals schimmelvorming in organische materialen.

De uitdaging voor de vochtspecialisten is om tijdens  
de droogwerkzaamheden zo min mogelijk overlast te 
veroorzaken en tegelijkertijd rekening te houden met  
de eigenschappen van de verschillende materialen.  
Hout mag bijvoorbeeld niet te veel worden gedroogd 
omdat hierdoor het materiaal zou kunnen barsten of 
kromtrekken. Daarom is het enorm belangrijk om kennis 
en inzicht te hebben in de beweging van vocht in zowel 
de lucht als in materialen. Droogtijden, klimaat en 
beperkingen houden allen verband met de fysieke 
eigenschappen van de te drogen materialen. 

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen in het kort:

•  De grondbeginselen van vocht in de lucht en in 
materialen.

• De grondbeginselen voor het verwijderen van vocht.

•  De grondbeginselen voor het drogen van door water 
aangetaste bouwwerken.

Samenvatting

Reconditionering na 
brand- en waterschade

Lekdetectie en 
preventie

Tijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

HERSTEL VAN 
WATERSCHADE

Het mollier-diagram beschrijft de relatie 
tussen de luchttemperatuur, het dampgehalte 
en andere eigenschappen van de lucht.

De isotherm drukt de relatie uit tussen 
het watergehalte in poreus materiaal en 
het dampgehalte. 
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•  Vocht is een combinatie van H2O, gas (damp) 

en vloeistof (water) en/of vaste stof (ijs).

•  Het dampgehalte in de lucht is, afhankelijk 

van het klimaat, ongeveer 0-2%.

•  Relatieve luchtvochtigheid is de hoeveelheid 

damp in de lucht ten opzichte van de 

maximale hoeveelheid damp die lucht bij  

die bepaalde temperatuur kan bevatten.

•  Temperatuur en dampgehalte zijn  

belangrijke factoren ten aanzien van  

vocht, lucht en materialen.
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vocht in lucht en in materialen

Atmosferische lucht

Lucht in de atmosfeer bestaat 
hoofdzakelijk uit vaste verhoudingen van 
stikstof, zuurstof en waterdamp en kleine 
hoeveelheden edelgassen. Ook kunnen 
andere, uit gas en deeltjes bestaande 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn. 
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verschillende materialen hebben verschillende 
verhoudingen tussen relatieve luchtvochtigheid 
en watergehalte.
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Wat iS LUCHt?

Samenstelling van atmosferische 
lucht (in vaSte concentraties):

77,5% stikstof
20,5% zuurstof

1% edelgassen zoals: argon, neon,  
helium, methaan, krypton, waterstof,  

lachgas en xenon

Samenstelling van atmosferische 
lucht (in vaRiaBeLe concentraties):

0-1% waterdamp

0-0,5% andere gassen

De overige 1% bestaat uit 
variabele concentraties
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De verhouding tussen waterdamp 
en verontreinigende stoffen varieert. 
Onder natuurlijke omstandigheden kan 
waterdamp variëren tussen 0,01% en 
2,0% van het gewicht van het totale 
mengsel. Psychometrische analyse gaat 
uit van lucht als een gas dat bestaat uit 
twee stoffen: droge lucht en waterdamp.

Droge lucht wordt gedefinieerd als 
lucht waaruit alle vochtdeeltjes en 
verontreinigende stoffen zijn verwijderd. 
Vochtige lucht daarentegen wordt 
gedefinieerd als uit de standaard 
gasvormige bestaande elementen 
(stikstof, zuurstof en edelgassen) plus  
een variërende hoeveelheid waterdamp.

Vochtigheid

Een andere belangrijke parameter is de 
vochtigheidsverhouding, ook wel de 
specifieke vochtigheid genoemd. Dit is de 
verhouding in gewicht van waterdamp ten 
opzichte van een monster van droge lucht.
Lucht heeft een groot vermogen om vocht 
vast te houden en dit vermogen is recht 
evenredig met de temperatuur van de 
lucht. Naarmate de temperatuur stijgt, 
neemt ook het vermogen om vocht vast  
te houden toe. Als lucht bij een bepaalde 
temperatuur al het vocht dat deze bij  
die temperatuur kan vasthouden heeft 
geabsorbeerd, is de lucht verzadigd. 
Relatieve luchtvochtigheid is de verhouding 
van de dampdruk van water in een 
bepaald mengsel ten opzichte van de 
dampdruk bij verzadiging bij dezelfde 
temperatuur. Relatieve luchtvochtigheid is 
de meest toegepaste meting voor het 
uitdrukken van het watergehalte van lucht.

Dauwpunt

Als lucht bij een bepaalde temperatuur 
verzadigd is van waterdamp, zal een 
daling van de temperatuur de luchtmassa 
dwingen een deel van het vocht in  
de vorm van condensatie af te geven.  
De temperatuur waarbij vocht 
condenseert is de dauwpunttemperatuur.

vocht in materialen

De meeste materialen bevatten 
een bepaalde hoeveelheid water. 
Uitzonderingen hierop zijn glas en metalen. 
Andere materialen zoals isolatiemateriaal  
en papier kunnen, als ze nat worden, 
water absorberen en vasthouden.

Vocht in poriën

In lucht met een bepaalde relatieve 
luchtvochtigheid en temperatuur bereikt 
poreus materiaal na een poosje een 
balans binnen de omgeving. Bijvoorbeeld: 
het dampgehalte en de temperatuur 
van de damp in de poriën van het 

materiaal wordt hetzelfde als in de 
omgevingslucht. Het poreuze materiaal 
zal vocht met de omgevingslucht 
uitwisselen tot het balanspunt is bereikt. 
De damp in de poriën condenseert op 
de wanden van de poriën als gevolg van 
oppervlaktespanning in vloeibaar water.

Met andere woorden: er bestaat een 
directe relatie tussen het dampgehalte in 
de omgevingslucht en het watergehalte 
in het materiaal. Deze relatie kan het best 
worden beschreven met behulp van  
de hygroscopische curve of isotherm.

De hygroscopische curve

Als het vochtgehalte en de relatieve 
luchtvochtigheid in balans en op een 
constante temperatuur zijn, wordt dit 
de sorptie-isotherm ofwel de isotherm 
genoemd.

Bij een lage relatieve luchtvochtigheid 
condenseert damp alleen in de kleinste 
poriën van het materiaal. 

Bij een hogere relatieve luchtvochtigheid 
gaat damp ook in de grotere poriën 
condenseren.

Samengevat: het watergehalte neemt 
toe bij een verhoogde relatieve 
luchtvochtigheid.



Capillaire zuiging

Als water bij de ingang van een kleine, 
buisvormige opening van een oppervlak 
of een porie in het materiaal komt, kan het 
naar binnen worden gezogen. Dit wordt 
capillaire kracht genoemd. In het algemeen 
geldt dat hoe kleiner de porie, des te 
sterker de kracht is bij het naar binnen 
zuigen van water.

Bij zeer kleine poriën van fijn materiaal 
worden op al het water in de porie capillaire 
krachten uitgeoefend. Bij grotere poriën 
wordt alleen het water in de buurt van het 
oppervlak van de porie in de buurt van de 
wanden stevig aan het materiaal gehecht 
en kan het water richting het midden zich 
vrij bewegen door de werking van andere 
krachten.

Capillaire zuiging is alleen van belang als de 
schade ontstaat en vormt het belangrijkste 
principe voor een snelle verdeling van water 
in een materiaal.

grondbeginselen voor het verwijderen van vocht

Diffusie

Diffusie is het traagste 
transportmechanisme. Beweging van damp 
door een materiaal wordt gestimuleerd 
door het verschil in dampgehalte en de 
temperatuur in het materiaal. 

Diffusie is de belangrijkste factor bij 
het diepgaand ontvochtigen van vaste 
materialen zoals beton of baksteen. Het is 
praktisch de enige manier om het vocht 
naar het oppervlak te krijgen, waar het door 
convectie (stroming van gas of vloeistof) 
wordt verwijderd.

DeeL tWee

Poreus metselwerk absorbeert water en voert 
dit via capillaire zuiging langzaam het beton in.

De wind transporteert gecondenseerde damp 
(wolken) – een perfect voorbeeld van convectie.

Capillaire zuiging

Hoge v Lage v

luchtstroomvochtige  
lucht 
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De tweede thermodynamische wet bepaalt 
dat alles de neiging heeft zich naar een 
lagere energiestatus te bewegen wat zich 
voordoet als materialen zich mengen. Als 
een materiaal verschillende concentraties 
van atomen bevat, bewegen de atomen 
zich van hoge dichtheid naar lage dichtheid. 
In vaste materialen bewegen de atomen 
zich door middel van diffusie en de 
drijfkracht is het verschil in dichtheid van  
de atomen.

Convectie

Convectie is het transport van 
waterdamp als gevolg van beweging in 
de lucht veroorzaakt door verschillen in 
atmosferische druk. Convectie is een 
relatief snel proces. 

Convectie is de belangrijkste factor bij 
het drogen van oppervlakken. Een snelle 
luchtstroom verwijdert de verzadigde lucht 
die zich het dichtst in de buurt van het 
oppervlak bevindt en vervangt deze door 
drogere lucht. 

Meer gedetailleerd:

Als de lucht droog is en het waait dan 
wordt het verdampte water afgevoerd. 
Hierdoor komt drogere lucht in contact 
met het oppervlak zodat verdere 
verdamping mogelijk is en het oppervlak  
na een poosje droog wordt.
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Het verschil in dampgehalte tussen 
de poriën in het materiaal en de 
omgevingslucht zorgt voor verplaatsing  
van vocht waardoor het vochtgehalte in  
de muur/vloer afneemt.

De ontvochtiger verlaagt het vochtgehalte 
in de lucht.

Tijdens de bouwfase of na een 
waterschade is zowel de muur/vloer als 
de omgevingslucht maximaal verzadigd.

Na afloop is de balans hersteld.

Onder normale omstandigheden zijn  
de muur/vloer en de omgevingslucht  
in balans.
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