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1. Inleiding
Door de Stichting Schuimbeton Nederland werd aan de divisie Bouwtechnologie van TNO Bouw de
opdracht verstrekt de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) in droge toestand te bepalen van
schuimbeton voor twee verschillende volumieke massa's. Op basis van deze droge λ-waarde en de in het
normblad NEN 1068:1998 gegeven correctiefactor kan dan de praktijk-rekenwaarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt worden berekend. Ten behoeve van de metingen werd door opdrachtgever een
aantal blokken schuimbeton aangeleverd. Twee blokken bestonden uit een grijskleurig schuimbeton;
de twee andere blokken betroffen een witkleurig schuimbeton.
De volumieke massa van de schuimbetonspecie bedroeg:
- grijskleurig: 500 kg/m3
- witkleurig: 400 kg/m3

2. Metingen
Uit de aangeleverde blokken werden proefstukken vervaardigd met een dikte van circa 60 mm. Deze
proefstukken werden vervolgens gedroogd bij 50° C tot constante massa. Na bepaling van de afmetingen
van de proefstukken en de massa werd hieruit de volumieke massa berekend. Vervolgens werd de warmtegeleidingscoëfficiënt bepaald volgens NEN 2444 bij een gemiddelde materiaaltemperatuur van 10° C.

3. Resultaten
De resultaten van de warmtegeleidingsmetingen zijn in onderstaande tabel 1 samengevat.
Tevens is hierin vermeld de volumieke massa van de proefstukken.
Tabel 1: Resultaten droge λ-waarde en volumieke massa
vol. massa (kg/m3)
395
387
392
391
331
332
328
330

λ (W/(m.K)
0,086
0,088
0,091
0,088
0,073
0,075
0,072
0,073
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monster
1 (grijs)
2 (grijs)
3 (grijs)
gemiddeld
4 (wit)
5 (wit)
6 (wit)
gemiddeld

In het normblad NEN 1068: 1998 wordt voor anorganische materialen met een volumieke massa tot
400 kg/m3 een correctiefactor gegeven van 0,4. Dit houdt in dat voor de praktijk-rekenwaarde de waarde van
de droge warmtegeleidingscoëfficiënt vermenigvuldigd dient te worden met de factor 1,4.
Dit levert dan het volgende op.
- schuimbeton (grijs): (nat = 500 kg/m3)
volumieke massa: 391 kg/m3 : λ reken = 0,12 W/(m.K)
- schuimbeton (wit): (nat = 400 kg/m3)
volumieke massa: 330 kg/m3: λ reken = 0,10 W/(m.K)
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