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D
e laatste jaren zien we een revolutie
van nieuwe bouwmaterialen en bouw-
systemen. Denk maar aan slimme

dampschermen, capillaire isolatiematerialen,
vacuüm isolatiepanelen of binnenisolatiesys-
temen bij renovatie. Parallel zien we - daar
waar vroeger bouwtechnieken gebaseerd wa-
ren op jarenlange ervaring, lokale tradities en
klimaatcondities - een groeiende globalisering
en kruisbestuiving van bouwoplossingen. De
hamvraag is uiteraard hoe dergelijke innova-
tieve bouwsystemen zich zullen gedragen en
wat hun prestatie op termijn is. Dynamische
hygrothermische simulaties zijn een belang-
rijk hulpmiddel bij de inschatting van de te
verwachten prestaties van bouwelementen.

Wat zijn dynamische
HAM-simulaties?

Een dynamische hygrothermische simulatie - ook wel
kortweg HAM1-simulatie genoemd - van een gebouw-
component is een computersimulatie die het warmte-
, lucht-en vochttransport in een gebouwcomponent
analyseert bij reële fluctuerende randvoorwaarden
(veelal uurlijks). Met fluctuerende randvoorwaarden

1Heat, Air and Moisture

Figuur 1: Voorbeeld van resultaat van een dynamische
HAM-simulatie: geaccumuleerde condensatie
op het windscherm in een innovatieve houtske-
letwand in functie van de hoogte in de wand.[3]

bedoelen we enerzijds de snel variërende buitencon-
dities - temperatuur, relatieve vochtigheid, wind,
zoninstraling, neerslag in functie van de oriëntatie
van de component -, en anderzijds variaties in tem-
peratuur, vochtigheid en luchtdruk gerelateerd aan
het gebouwgebruik (e.g. kantoorfunctie, woonfunctie,
bibliotheekfunctie, zwembadcondities). Daarnaast
zijn de materiaaleigenschappen van bouwproducten
vaak functie van de lokaal heersende temperatuur en
vochtigheid in de bouwelementen. Ook deze afhan-
kelijkheden worden bij dynamische HAM-simulaties
in rekening gebracht.
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Een dynamische HAM-simulatie verschilt substan-
tieel van eenvoudige handberekeningen zoals een
dauwpuntsberekening of een GLASER-berekening
(EN ISO 13788). Deze laatste methodes zijn immers
zeer vereenvoudigde niet-stationaire (maandgemid-
delde) berekeningen, uitgaande van standaard rand-
voorwaarden en sterk vereenvoudigde materiaaleigen-
schappen. Daarnaast vereenvoudigen dergelijke mo-
dellen de fysische transport-en opslagfuncties sterk.
Daar waar een eenvoudige analytische GLASER-
berekening enkel warmtegeleiding en dampdiffusie
in rekening brengt, voegen dynamische hygrothermi-
sche berekeningen hier (capillaire en hygroscopische)
vochtbufferring, vloeibaar watertransport en voor
sommige modellen zelfs luchttransport aan toe.

Waarvoor kunnen dynamische
HAM-simulaties gebruikt worden?

Dynamische HAM-simulaties van gebouwcomponen-
ten hebben verschillende toepassingen. Vaak worden
zij gebruikt in ontwerpfase bij het analyseren van
hygrothermische risico’s (e.g. inwendige condensatie,
schimmelgroei) bij innovatieve opbouwen, uitzonder-
lijke binnen-of buitencondities of exceptionele details.
Anderzijds worden deze tools ook gebruikt bij de
analyse van schadegevallen en de remediëring bij der-
gelijke problematieken. Een voorbeeld hiervan is het
berekenen van de uitdroogtijd bij bouwschade door
regendoorslag. Daarnaast zien we HAM-simulaties
ook steeds meer toegepast worden als evaluatietool
bij R&D naar nieuwe bouwproducten en bouwsyste-
men en opduiken als opleidingstool. Figuur 2 geeft
een overzicht van de toepassingsvelden van HAM-
simulaties.

Figuur 2: Overzicht toepassingsgebieden hygrothermi-
sche simulaties van gebouwcomponenten.[4]

Van academische onderzoekstools
tot commercieel beschikbare
ontwerp-en analysetools

Ontstaan

De eerste HAM-modellen ontstonden begin jaren ’80
in academische kringen als alternatief en als aanvul-
ling voor tijdrovende experimentele onderzoeken. De
ontwikkelde modellen van die tijd toonden grote ver-
schillen in zowel de vereenvoudiging van de fysische
beschrijving van de transportfuncties als de nume-
rieke implementaties. Een zeer belangrijke eerste
stap in de standaardisering en benchmarking van
HAM-modellen gebeurde op Belgische bodem onder
leiding van prof.em. Hugo Hens (KU Leuven) in
het ECBCS Annex 24 project in 1996. Dit project
zorgde voor een kruisbestuiving van kennis en in de
daaropvolgende jaren werden nog eens een veelvoud
aan nieuwe HAM-modellen ontwikkeld. De meeste
van deze - dikwijls zeer nauwkeurige - modellen zijn
zonder grafische interface en worden bijgevolg en-
kel door de ontwikkelaars zelf en een korte kring
daarrond gebruikt (e.g. HAMFEM, KU Leuven).

Beschikbare tools

Van deze academische modellen werden uiteindelijk
een 5-tal software pakketten voorzien van een user-
interface wat hun verspreiding mogelijk maakte:

• DELPHIN (betalend)

• WUFI (betalend)

• MATCH (gratis)

• hygIRC (gratis)

• MOIST (gratis)

Zoals bovenstaande reeds doet vermoeden worden
enkel nog de eerste twee modellen, DELPHIN en
WUFI, ondersteund en regelmatig geüpdatet. Het
zijn dan ook deze twee modellen die vandaag wereld-
wijd het meest gebruikt worden door onderzoekers
en ingenieursbureaus.
Hoewel beide modellen 2D-simulaties toelaten en
zowel de beschrijving van vloeibaar vochttransport,
dampdiffusie als luchttransport bevatten zijn er zeer
grote verschillen tussen beide modellen. WUFI is
door de vele vereenvoudigingen2 en uitgebreide data-

2WUFI bevat een zeer vereenvoudigd lucht-en vochttransport
model
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base zeer gebruiksvriendelijk en resulteert daardoor
in korte simulatietijden. DELPHIN vereist daarente-
gen een groter bouwfysische achtergrond, is hierdoor
minder gebruiksvriendelijk, leidt tot langere simula-
tietijden maar resulteert in een hogere betrouwbaar-
heid bij (complexe) berekeningen.

Voorbeeld: keuze binnenisolatie bij
een renovatieproject

Vanuit hygrothermisch standpunt geven we steeds
de voorkeur aan buitenisolatie. Wanneer dit onmo-
gelijk is - denk maar aan beschermde gevels - kan in
veel gevallen geopteerd worden voor binnenisolatie.
De prestatie van binnenisolatiesystemen is afhan-
kelijk van vele parameters zoals oriëntatie van de
gevel, bescherming tegen slagregen, staat van het
metselwerk, type isolatie, detaillering,... Wanneer er
twijfel bestaat kunnen dynamische HAM-simulaties
inzichten brengen in de te verwachten prestatie van
verschillende oplossingen. Figuur 3 toont een voor-
beeld van de output van een HAM-simulatie in deze
context. De figuur illustreert het relatieve vochtig-
heidsprofiel gedurende twee jaar doorheen de opbouw
voor een Zuid-West en Noord gevel. Onderstaande
figuur toont duidelijk het gevaar voor een verhoogde
vochtigheid van het isolatiemateriaal en/of zomercon-
densatie voor de gekozen opbouw op de Zuid-West
oriëntatie.

Figuur 3: Relatieve vochtigheidsprofiel over twee jaar bij
plaatsing van binnenisolatie in historisch pand
(ZUID-WEST vs. NOORD).

Limitaties en gevaren van
HAM-modellen

De huidige beschikbare HAM-modellen betekenen
een enorme vooruitgang en hulpmiddel bij de hygro-
thermische analyse van bouwdelen. Toch bestaat
het gevaar dat de resultaten van HAM-simulaties
- net als alle andere simulatiepakketten trouwens -
als de absolute waarheid worden aangenomen door
onervaren gebruikers. Zoals hierboven geschetst blij-
ven zelfs de meest uitgebreide HAM-modellen een
vereenvoudiging van de realiteit. De 3-dimensionale
realiteit wordt veelal herleid tot een 1D of 2D-model
en daarenboven laten de meeste modellen niet toe
om de uitvoeringskwaliteit in rekening te brengen.
Daarbij komt dat de output van hygrothermische
simulaties in sommige gevallen zeer gevoelig is voor
de correctheid van de inputparameters. Kleine afwij-
kingen in de materiaalfuncties kunnen in zeer grote
mate de finale resultaten en dus conclusies van derge-
lijke simulaties bëınvloeden [2]. Zeker bij organische
bouwmaterialen zoals hout, stro, kalkhennep of cel-
lulose isolatie waarvan de vochttransport functies
een grote spreiding kunnen vertonen, kunnen grote
onzekerheden in deze simulaties sluipen. Ook simu-
laties waarbij slagregen een grote impact heeft, zoals
bij binnenisolatie systemen, zijn zeer gevoelig voor
de juiste inputparameters. Een gedegen kennis van
de achterliggende bouwfysica van deze modellen is
in de meest gevallen dan ook noodzakelijk om tot
betrouwbare resultaten te komen.

Betrouwbare HAM-simulaties

HAM-tools moeten dus opgevat worden als een hulp-
middel bij de analyse van hygrothermische vraag-
stukken, zelden zullen de resultaten een exacte weer-
spiegeling vormen van de realiteit. Bij complexere si-
tuaties of onzekerheden over materiaaleigenschappen
of randvoorwaarden is het daarom steeds aangeraden
om:

• een parametervariatie door te voeren

• materiaaleigenschappen op te meten

• onzekerheden te integreren in een stochastische
analyse

Een parameteranalyse laat toe om gericht enkele
varianten uit te rekeningen zodat de beste oplos-
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sing kan weerhouden worden. Bij twijfels over ma-
teriaaleigenschappen is het sterk aangeraden om
(oriënterende) materiaalmetingen3 uit te voeren. Tot
slot kan er geopteerd worden om het deterministisch
pad te verlaten en een stochastisch analyse uit te
voeren [5]. Hiermee wordt de impact van onzeker-
heden in kaart gebracht en kan de robuustheid van
de oplossing verhoogd worden. Stochastische HAM-
modellering wordt vandaag dan ook meer en meer
toegepast bij productontwikkeling (R&D) van bouw-
systemen. Zo kan bijvoorbeeld de robuustheid van
geprefabriceerde elementen eenvoudig geëvalueerd
worden voor toepassingen in verschillende klimaten
of kan de gevoeligheid van de materiaalkeuze snel in
kaart gebracht worden in het optimalisatieproces.
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3reeds zeer eenvoudige testen zoals schatting van de absorp-
tie coëfficiënt met een Karsten pijp (RILEM 25-PEM)[1]
kan de nauwkeurigheid van bijvoorbeeld de simulatie van
binnenisolatiesystemen al sterk verhogen
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