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De fysica van verdamping en ontvochtiging

Water
Damp

• 1gram/u/m²=0.7W/m²



Ventilatie als ontvochtiging

• Ramen open
• Schermkier

ΔE=latent en sensible heat=~5MJ/l

-> ventilatie: lage efficientie maar eenvoudig



Condensatie als ontvochtiging

Efficientie
• Zonder stralingsoverdracht ~ 5MJ/l
• Met stralingsoverdracht ~10-20MJ/l: koud

kasdek is geen efficiente vochtafvoermethode
<->ventilatie

• Toepassing: een groot schermkier is niet
efficient, begin de luchten!
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Ontvochtiging doorheen (een) scherm(en)
Dampdiffusie

• Wanneer? 

• Geweven schermen met alle bandjes

• microperforaties

• ΔE=latent heat=~2.5MJ/l

• r=~1000s/m (incl. convectieterm)

• ~Capaciteit=1-2J/m²/°C (0.4-

0.8gr/m²/°C)

• ->’s  nachts tot 2 schermen

Ventilatie doorheen schermen of 
schermkier

• Wanneer? 

• Folies met “grote gaatjes”, 

• schermdoek met niet alle bandjes

• ΔE=latent en sensible heat=~5MJ/l



Ontvochtiging met een WW in een luchtbehandelingsunit

• ΔE=latent heat=~2.5MJ/l
• Even efficient als dampdiffusie doorheen schermen maar regelbaar



Ontvochtiging met behulp van een thermodynamische
cyclus

WAAROM?
ΔEX=30-90kJ/l (resp. RV 80%,50%)   <-> ΔE=2500kJ/l    COPmax~= 100

2 opties
Warmtepomp <->                             Dampwarmtpomp

1ste koeling tot het dauwpunt (resultaat=0)
2de helft koeling afvoer voelbare warmte
(resultaat=0)
ΔE=1MJ/l (electrisch)

Efficientie? 

ΔE=0.25MJ/l (electrisch)
COPD = 10
10x efficienter dan ventilatie
Nieuw->ontwikkelingswerk



DAMPWARMTEPOMP

Overdracht damp naar zoutoplossing
Maurice kassenbouw – PSKW – UGent - ILVO



Regeneratie zoutoplossing: verdamper
• Bouw 2020
• Implementatie in de kas eind 2020
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