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1. Inleiding

Voorwoord
Voor een optimaal collectiebehoud is het
van groot belang dat de klimaatcondities
goed bewaakt worden. Temperatuur en
luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op
de collectie. Afhankelijk van het materiaal
zijn omstandigheden voor de ene collectie
optimaal, en voor een andere schadelijk. Waar
bijvoorbeeld licht of schadelijke stoffen zich
vaak redelijk eenvoudig laten reduceren, is dit
voor de temperatuur en luchtvochtigheid vaak
veel lastiger.
Gunstigere lage temperaturen, die de
natuurlijke veroudering en schade kunnen
vertragen, zijn in strijd met de wensen van
bezoekers en medewerkers van het museum.
Om een aangenaam bezoek te verzekeren
aan een tentoonstelling dient er gezorgd
te worden voor een optimaal klimaat voor
de bezoekers (behalve voor specifieke
uitzonderingen zoals bv. ijssculpturen). Zo
dient er een comfortabele temperatuur te
worden gehandhaafd en dient er voldoende
licht en schone lucht beschikbaar te zijn voor
de bezoekers.

Dit zijn allemaal factoren die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het klimaat van de
verzamelde objecten en dit klimaat eventueel
kunnen verstoren. Eenvoudiger is de
handhaving van een correct klimaat in depots
en opslagruimtes, aangezien men hier geen
rekening moet houden met de wensen van de
bezoekers.
De klimaatzones en schommelingen
die aanvaardbaar zijn, zijn afhankelijk
van de voorwerpen, de materialen en
materiaalcombinaties, maar ook van de
bouwwijze en / of de productietechniek van
het voorwerp. Er is in dit geval geen universele
en correcte waarde te benoemen, maar alleen
optimale bereiken voor de afzonderlijke
groepen van materialen. De standaardwaarden
zijn te gebruiken als richtlijnen, het is altijd
nodig om een gedifferentieerde blik te werpen
op de eisen in het eigen museum en opslag.
In de praktijk zijn dan ook compromissen
nodig.

Cord Brune,
gediplomeerd restaurateur M.A.
Al meer dan 20 jaar is Cord Brune een
expert op het gebied van de preventieve
conservering, een freelance restaurateur en
een museum consultant. Voor ons, heeft hij
zijn kennis bij elkaar gezet in dit rapport.
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2. Basisbegrippen en definities I

Temperatuur

Luchtvochtigheid

De temperatuur beschrijft de thermische
toestand van een stof. Verhoogde
temperaturen versnellen chemische reacties
en laten objecten sneller verouderen. Lagere
temperaturen verhogen de levensduur
vaak weer. Materiaal kan zacht worden bij
blootstelling aan warmte en vormverandering
vertonen (bv. wassen beelden).

De luchtvochtigheid is de hoeveelheid
waterdamp in de lucht. Hoe hoger de
temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht
kan opnemen.

Door het verwarmen van de lucht daalt
onmiddellijk de relatieve vochtigheid.
Hierdoor kan het vochtgehalte van de
materialen veranderen en ze kunnen
hierdoor uitdrogen. Indien deze gedeeltelijk
of slechts oppervlakkig wordt verwarmd
(bv. door belichting) kunnen er mechanische
spanningen in de materiaalstructuur ontstaan
en op hun beurt schade veroorzaken.

De relatieve vochtigheid (%RV) is de
verhouding van de werkelijk en de maximaal
mogelijke massa van waterdamp in de
lucht; of met andere woorden de verhouding
tussen de absolute vochtigheid en de
maximale luchtvochtigheid bij een bepaalde
temperatuur. Het wordt weergegeven in %RV.

De absolute vochtigheid is de
waterdampmassa in een bepaald volume van
lucht. De gebruikte eenheid is g/m³.
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2. Basisbegrippen en definities I

Materiaalvochtigheid

Dauwpunt

De materiaalvochtigheid geeft de hoeveelheid
vrij water in een vaste stof aan. De
hygroscopische aard speelt een belangrijke
rol: deze verwijst naar de eigenschap van
materialen om via vocht uit de omgeving
(voornamelijk in de vorm van waterdamp) de
vochtigheid) te binden. Veel anorganische
vaste stoffen smelten of klonteren samen bij
wateropname bv. natriumchloride).

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij
de lucht verzadigd is met waterdamp
(100 % relatieve vochtigheid). Op een
oppervlak met een temperatuur die lager ligt
dan het dauwpunt zal condensatie optreden.
Het voorwerp zal in dit geval beslaan. Dit
kan gebeuren als een koud object vervoerd
wordt in een warmere en vochtigere ruimte
of een ruimte met warmere buitenlucht wordt
geventileerd.

Poreuze materialen geven ook vaak opnieuw
vocht af. Het materiaal bereikt met de
omringende luchtvochtigheid na enige tijd
een evenwicht. Dit evenwichtsvochtgehalte
is afhankelijk van het materiaal en de
oppervlakte-eigenschappen en wordt bereikt
op verschillende snelheden (bv.: textiel =
snel, gelakt hout = langzaam). De water
absorptiecapaciteit kan eveneens verschillen
van materiaal tot materiaal.

Condensatie kan optreden, zelfs binnen
een poreus materiaal als van binnen een
temperatuurgradiënt aanwezig is. Als dit
herhaaldelijk gebeurt, kan er een structurele
schade ontstaan. Daarom moeten objecten
geleidelijk aanpassen aan de temperatuur
tijdens het vervoer en op de bestemming. Een
voldoende afstand van de temperatuur van
het voorwerp (of de wand temperatuur) ten
opzichte van het dauwpunt is ook verplicht.
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3. Belangrijke parameters

Beïnvloedingsfactoren

Buitenklimaat

Een aantal interne en externe factoren
bepalen de klimaatomstandigheden voor
het verzamelen van objecten. Alleen
de belangrijkste factoren zullen hier
besproken worden. De invloed of het
werkingsmechanisme van de individuele
factoren verschilt van geval tot geval. Daarom
moet de specifieke klimaatsituatie ter plaatse
bepaald en gemeten worden. Naast kennis
van de relevante factoren en een nauwkeurige
meting, is registratie en evaluatie van de eigen
klimaatgegevens een must.

Afhankelijk van het ontwerp van de
gebouwschil heeft de buitenlucht een sterkere
of zwakkere invloed op het binnenklimaat.
Temperatuurprofielen, zonnestraling en
regenval kunnen lokaal en van jaar tot jaar
verschillen. In het algemeen moet men
rekening houden met aanzienlijk toegenomen
luchtvochtigheid na opeenvolgende zwoele
warme periodes in de zomer, met droge
lucht uit koude luchttemperaturen of vorst
in de winter die zorgen voor een lagere
luchtvochtigheid. In de overgangsperioden
kan dit op korte termijn leiden tot dagelijkse
verandering.
Idealiter vangt het gebouw deze fluctuaties
grotendeels op. Een degelijke gebouwschil
bestaande uit goede isolatie en slechts enkele
kleine openingen (ramen en deuren) zijn
een grote hulp Bovendien moet het gebouw
zoveel mogelijk het binnendringen van vocht
(uit neerslag en bodemvochtigheid) weerstaan.
Voor historische gebouwen vormt dit een
grote uitdaging.
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3. Belangrijke parameters

Ruimte –en microklimaat

Vitrines en door glas beschermde objecten

Van een binnenklimaat is het enkel
mogelijk om in het algemeen te spreken.
Voor het verzamelen van objecten is het
ruimteklimaat van groot belang. Elke ruimte
kan verschillende klimatologische waarden
hebben. Zelfs binnen een ruimte kunnen
verschillende klimaatomstandigheden van
toepassing zijn (Voorbeeld : bij het raam =
meestal koeler en natter).

In een gesloten vitrine of beschermde ruimte
met glas ontstaat een apart klimaat dat
verschilt van het klimaat van de ruimte waarin
deze staat. Om bijzonder kwetsbare objecten
te beschermen, kan een dergelijk microklimaat
met behulp van kleine klimaatinstallaties
worden aangepast. Door middel van silicagel
kan men het vochtgehalte regelen.

We spreken van een microklimaat als er
binnen het ruimteklimaat nog afwijkende
waarden kunnen vastgesteld worden. Dit
ontstaat bv. achter een scherm of meubels op
de buitenmuur (= meestal koeler en natter),
of in de buurt van de radiator = warmer en
meestal droog tijdens het stookseizoen).
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4. Basisbegrippen en definities II

Verwarming en klimatiseren

Ventilatie

Een goed afgestelde klimaatinstallatie moet
een aangenaam klimaat voor de bezoekers
bewerkstellingen. Dit ter compensatie van
warmteverliezen van het gebouw naar buiten.
De conventionele luchtverwarmer is hiervoor
onvoldoende. De hoge temperaturen van
radiatoren in het stookseizoen verstoren de
gewenste luchtvochtigheid (lokale droge
lucht). Nieuw ontwikkelde systemen zoals een
verdringingsventilatie1 (voorbeeld Museum
Brandhorst, München) of temporisatie via de
gebouwcomponenten2 (bv.: Art Forum OostDuitse Gallery in Regensburg) kunnen deze
problemen voorkomen en de kosten verlagen.

Ook een grote factor is de noodzakelijke
ventilatie van het gebouw of opslagruimte.
Voor expositieruimtes is een volledige
vervanging van het luchtvolume per uur
aanbevolen (= lucht verandering 1). Een deel
van deze ventilatie gebeurt ongecontroleerd
door openingen in de constructie (raam- en
deuren).

Onder bepaalde omstandigheden kan een
gematigde instelling van de kamerthermostaat
een verhoogde luchtvochtigheid enigszins
verminderen. Dit heet conservatief verwarmen.

Door middel van een gecontroleerde ventilatie
kan een vermindering van ongewenste
klimaatveranderingen worden voorkomen. In
opslagruimtes waar geen publiek toegelaten is
kan het aantal luchtverwisseling per uur lager
liggen. (uitgezonderd: als een verontreinigende
stof aanwezig is).
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4. Basisbegrippen en definities II

Klimaatinstallaties en mobiele
klimaatinstallaties
Volledige klimaatinstallaties zijn voorzien van
componenten die de verwarming, koeling,
bevochtiging, ontvochtiging en filtering van
de lucht regelen. Met deze installaties kan
het juiste klimaat worden gecreëerd. Maar
dat betekent vaak hoge installatie kosten,
en een risico van falen van het systeem.
Dit kan leiden tot enorme klimaatproblemen.
Bovendien is het beheer van een centrale
voorziening voor het produceren van een
lokaal klimaat lastig. In de praktijk zijn de
schommelingen van de luchtvochtigheid
groter dan verwacht.
Licht
Een andere invloed is het licht omdat alle
lampen warmte afgeven. Dit is beperkt met
LED, maar TL-buizen kunnen aanzienlijk
warm worden. Halogeenlampen en andere
lichtbronnen tenslotte worden zelfs heet
wanneer deze een dag in gebruik zijn. Deze
lichtbronnen bevatten immers veel thermische
straling zoals ook aanwezig in zonlicht.

Dit fenomeen wordt vaak waargenomen
in klimaatgegevens en kunnen bv. in
vitrines schadelijke effecten meebrengen.
De bestraalde voorwerpen en de lucht warmen
op en de luchtvochtigheid neemt snel af. Om
dezelfde reden is het ook raadzaam om zoveel
mogelijk direct zonlicht te weren.
Gebruik
Tenslotte heeft ook het toepassingsgebied en
het onderhoud van de collectie een invloed
op het klimaat waarin het voorwerp zich
bevindt. Voor de permanente tentoonstelling
zorgen de bezoekers, verlichting, HVAC en
frequente reinigingsmaatregelen (bv. vochtige
dweilen) voor andere omstandigheden als
in het depot. Bijkomende moeilijkheden
zijn objecten voor andere tentoonstellingen
(bv. als er een kunstwerk wordt uitgeleend
voor een andere tentoonstelling). Hier moet
men rekening houden met klimaatverandering
door verplaatsing / transport.
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5. Mollier-h-x-Diagramm
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5. De correcte klimaatomstandigheden3

Internationaal wordt aanvullend een priorisering bij het bewaken van klimaatwaarden
aanbevolen. Daarbij is het vermeiden van te hoge vochtigheid voorrang te geven boven het
vermeiden van te hoge temperaturen.

Prioriteit

Situatie

Richtwaarde

1

Het veranderen van de rel. vochtigheid
gedurende één uur

≤2,5 % De verandering moet zo laag mogelijk zijn,
de frequentie van fluctuaties zo klein mogelijk.

2

Het veranderen van de rel. vochtigheid
gedurende één dag

≤5 % De verandering moet zo laag mogelijk zijn,
de frequentie van fluctuaties zo klein mogelijk.

Hout: 50 % tot 60 % | Canvas: 50 % tot 55 %
Papier: 45 % tot 50 % | Metaal: 5 % tot 40 %

3

Minimale- en maximale waarden van rel.
vochtigheid voor één week

Indien de tentoongestelde voorwerpen gemaakt
zijn van verschillende materialen, kan de waarde
een compromis zijn tussen de vooropgestelde
richtwaarden van de afzonderlijke materialen.

+5 % (zomer) tot -5 % (winter) vergeleken met de
wekelijkse waarden (Prioriteit 3)

4

Seizoensgebonden variaties van de rel.
vochtigheid gedurende één jaar

5

Het veranderen van temperatuur gedurende
één uur

≤1 °C De verandering moet zo laag mogelijk zijn,
de frequentie van fluctuaties zo klein mogelijk.

Seizoensgebonden variaties van de
temperatuur gedurende één jaar

4 tot 28 °C Voor het grootste deel van de
tentoongestelde stukken zijn lagere temperaturen
gunstig. Het kiezen van binnentemperatuur
gebeurt op basis van de maandelijkse gemiddelde
buitentemperatuur waarbij het verschil zo klein
mogelijk moet zijn tussen deze twee temperaturen.
Verhoogde temperaturen in het traject 24-28 ° C zijn
toegestaan tot maximaal 150 uur per jaar.

6

De geschiedenis van de objecten, structurele
omstandigheden en de lokale omstandigheden
(klimaat) kunnen ook voor een verlaging of
verhoging van de rel. vochtigheid zorgen.
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5. Maximale afwijking van waarden4

Richtwaarden voor klimaatregelingen in musea, zoals deze in de meeste nationale en
internationale publicaties worden vermeld.

Maximale afwijking
Soorten klimaat

Kortstondige
afwijkingen

Jaarlijkse aanpassing van de
richtwaarden is mogelijk

Nauwkeurige
klimaatbeheersing, slechts
kleine seizoensgebonden
variaties van de temperatuur

±5 %RV | ±2 °C

%RV stabiel ±5 °C

A

Goede klimaatregeling, geringe
afwijkingen van vochtigheid en
temperatuur gedurende het jaar

±5 %RV | ±2 °C

±10 °C stijging van 5 °C en
daling van 10 °C

A

Goede klimaatregeling, enkel
geringe afwijkingen van
temperatuur

±10 %RV | ±2 °C

%RV stabiel stijging van 5 °C en
daling van 10 °C

B

Klimaatregeling,
seizoensgebonden
schommelingen en
winterkoeling

±10 %RV | ±5 °C

±10 °C %RV stijging van 10 °C
(tot max. 30 °C) daling niet onder de 4 °C
(met uitzonderingen)

C

Voorkomen van alle risicovolle
extreemwaarden

%RV-bereik 25 % - 75 % temperatuur gedurende het jaar zelden
boven 30 °C, meestal onder 25 °C

D

Verhinderen van extremen voor
vochtigheid

Betrouwbaar onder 75 %RV

AA

Richtwaarde : historisch jaarlijks gemiddelde of 50 % relatieve luchtvochtigheid
met temperaturen tussen 15 en 25 ° C
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6. Afsluiting

Gebruikte vakliteratuur

1 BauNetz Media GmbH: Museum Brandhorst in München. Abgerufen am 26. November
2015, von http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Heizung-Museum-Brandhorst-inMuenchen_778119.html

2 Michael Kotterer, Henning Großeschmidt: Klima in Museen und historischen Gebäuden –
Vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. In: Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und
Kulturgut 1 (2008), S. 98. Abgerufen am 26. November 2015, von http://www.kunstforum.net/
doc/vdr1_2008.pdf

3	Andreas Burmester: Die Beteiligung des Nutzers bei Museumsneubau und -sanierung oder:
Welche Klimawerte sind die richtigen? In: Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. (Hrsg.): Raumklima
in Museen und historischen Gebäuden: Kongressbericht. Bietigheim 2000, S. 9-24.

4 ASHRAE (= American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers):
ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications, SI Edition. Atlanta
2007, Kapitel 21.13, Tabelle 3, (Vertaling: Cord Brune).
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Onze oplossingen

WiFi datalogger testo Saveris 2

•

 envoudig en efficïent temperatuur en
e
vochtigheid bewaken

•

 ata altijd en overal te bekijken en
D
analyseren

•

 larmfunctionaliteit via e-mail
A
en/of SMS

Meer informatie over de meetoplossingen van Testo:
Persoonlijk contact: info@testo.nl
Video Saveris 2: Video testo Saveris 2
Functionaliteiten Testo-cloud bekijken: demo-Systeem testo Saveris 2

Testo – We measure it.
Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere

Telefon: 036-5487000
E-Mail: info@testo.nl
Website: www.testo.nl
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