
Vochtmeting

• Ruimte

• Leidingsystemen

• Tanksystemen

Door gebruik te maken van de juiste apparatuur. Draagbaar of juist uitgevoerd 
als een permanente opstelling

Marc Schimmel



• Waarom is dit belangrijk? 

Vochtmeting



Vochtmeting
….wat willen we bereiken….?

• Veilige en betrouwbare processystemen

• Consistente processen

• Kwalitatief eindproduct

• Laag onderhoud

• Efficent gebruik van verbruiksartikelen
(energie, droogmiddelen)

• Rendement optimalisatie



Vochtmeting
Eenheden

Veel gebruikte eenheden zijn:

• Relatieve Vocht (RV)

• Temperatuur (T)

• Dauwpunt (Td)

• Parts per million / billion (ppmV / ppbV)

• Absoluut Vocht (gr/m3)



Vochtmeting
Diverse meettechnieken
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Vochtmeting
Waarborgen, Valideren en Spotcheck

Bronnen:
NPL http://www.npl.co.uk
NIST https://www.nist.gov

http://www.npl.co.uk/temperature-humidity/products-services/dew-point-temperature-90-c-to-+90-c
http://www.npl.co.uk/temperature-humidity/products-services/dew-point-temperature-90-c-to-+90-c
https://www.nist.gov/pml/sensor-science/thermodynamic-metrology/new-gravimetric-hygrometer-verification-nist-humidity
https://www.nist.gov/pml/sensor-science/thermodynamic-metrology/new-gravimetric-hygrometer-verification-nist-humidity


Vochtmeting in ruimte

Enkele Voorbeelden:

• HVAC

• Broeikassen

• Opslag van Aardappels e.d. (groenten en fruit)

• Meteorologie (radarsystemen, weerstations)

• 3D Printing

• Farmaceutische industrie

• Cleanrooms (onderzoekcentra)

• Gasturbines



Vochtmeting in ruimte
Broeikassen - Opslag van groenten en fruit - Meteorologie

Doel: Bewaking luchtkwaliteit, Bacterievorming, Houdbaarheid

Methode: Relatieve vochtsensoren

Voorbeelden:
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Vochtmeting in ruimte
3D printing - Farmaceutische industrie - Cleanrooms - Gasturbine

Doel: Proces bewaking, Bacterievorming, Houdbaarheid, Condens, Brandgevaar

Methode: (Td/RV) / Vochtgenerator en afregelunit / Spiegeldauwpunt

Voorbeelden:



Vochtmeting Leidingsystemen

Enkele Voorbeelden:

• Instrument luchtsystemen (UHP)

• Stikstof/Waterstof generatoren

• Groengas/Biogas

• Aardgas

• Procesgas, kwaliteits verbetering van Polymer Chips

• Procesgas, procesbewaking in bijv. ethylene



Vochtmeting Leidingsystemen
Instrument luchtsystemen (Standaard vs UHP)



Doel: Luchtkwaliteit, Bacterievorming, Corrosie

Methode: Dauwpunt meting

Bereik: <-40°C Td @ 7 – 8 barg  standard

Bereik: <-40°C Td @ >400 barg (Ultra-high pressure)

(-80°C Td @ 0 barg is dan minimaal als basis nodig)

Voorbeelden:

Online meten van Vocht in lucht, geschikt als
instrument en beademingslucht

Aandachtspunten:

316 RVS leidingwerk, SCS (contaminatie)

Vochtmeting Leidingsystemen
Instrument luchtsystemen (UHP)



Doel: Gaskwaliteit, dauwpunt <-8°C Td 

(volgens EASEE-gas accreditatie)

Methode: ppmV / Dauwpunt meting

Bereik:  +10.. -60°C Td

Voorbeelden:

Online meten van vocht in Biomethaan, geschikt
voor injectie in het aardgas netwerk

Aandachtspunten:

Hoog CO2 gehalte, nat gas, H2S, terpenen

Vochtmeting Leidingsystemen
Groengas / Biogas



Doel: Productbewaking <1 ppmV

Methode: ppmV

Normaal:  <0.1 ppmV, alarm

Voorbeelden:

Online meten van high critical proces gas, geschikt
voor transport en productie (ARG pijpleiding)

Aandachtspunten:

Uiterst nauwkeurig temperatuur onafhankelijke vochtmeting
Online validatie, Vochtgenerator

Vochtmeting Leidingsystemen
Procesbewaking Ethylene



Vochtmeting Tanksystemen

Enkele Voorbeelden:

• High Purity Gas Productie

• Tank cleaning

• CNG - Compressed natural Gas



Doel: Gaskwaliteit waarborgen, 99.999%

Methode: ppmV / Dauwpuntmeting

Bereik:  1 ppmV

Voorbeelden:

- Compressed Hydrogen, Nitrogen, e.d.

Aandachtspunten:

316 RVS leidingwerk, VCR koppelingen

Vochtmeting Tanksystemen
High Purity Gas Productie



Doel: Gaskwaliteit, inert gas 

Methode: Dauwpuntmeting

Bereik:  <-30°C Td

Voorbeelden:

- Voedingsmiddelen industrie transport

Aandachtspunten:

PTFE / 316 RVS leiding werk, 
vochtmeting Nat naar droog heeft tijd nodig

Vochtmeting Tanksystemen
Tank cleaning



Doel: Gaskwaliteit bewaken op vocht

Methode: Dauwpuntmeting

Bereik:  <-5°C

Voorbeelden:

- Brandstof voor transportmiddelen

Aandachtspunten:

Bron aardgas / groengas Td -20..-30°C bij 1..1.5 barg
CNG product door samen persen bron >200 bar. 
Door compresie ontstaat verzadiging water!
Pre-conditioneer is dan benodigd

Vochtmeting Tanksystemen
CNG - Compressed natural Gas



Vochtmeting
Aandachtspunten

• Bepaal van te voren het meetbereik

• Welke eenheid is gewenst (RV, Td, ppmV, ppbV)

• Bepaal of de meting uiterst kritisch is of juist ter waarneming.

• Meting onder druk of juist atmosferisch

• Explosive gevaarlijk gebied of algemeen gebruik

• Online of inline, Online meten heeft in alle gevallen de voorkeur

• Levensduur is afhankelijk van het medium, bepaalde componenten kunnen schadelijk zijn
voor de meting. (H2S, CO2, Methanol, Glycol, Terpenen e.d.)

• Contaminatie, op TdL technologie na zijn alle beschikbare technieken contacttechnologien, 
dit betekend dat vervulling in het medium effect kan hebben op de meting, particals en olien
(compressor). 

• Kwaliteit vochtmeting is afhankelijk van de stabiliteit en funtionaliteit van het gas 
conditionering system 

• Kalibratie, het heeft ons advies jaarlijks te valideren cq kalibreren. 
(Behalve voor de TdL en QMA).



Vochtmeting
FAQ
• Is Relatieve Vocht afhankelijk van temperatuur?

Ja, tenslote als de temperatuur stijgt zal er meer vocht als gasvorm in een ruimte kunnen hierdoor
veranderd de waarde voor relatieve vocht.

• Van dauwpunt naar relatieve vocht en visa versa, kan dat?
Ja,van Td naar RV heel goed zelfs en uiterst nauwkeurig, temperatuurmeting is noodzakelijk

• Is dauwpunt drukafhankelijk (Drukdauwpunt)
Nee

• Is dauwpunt temperatuur gevoelig?
Nee, wel speelt temperatuur een rol bij de gebruikte techniek, daarnaast zijn processystemen bijvoorbeeld
gevoelig voor temperatuur. Dag en nachteffect heeft invloed op vocht in het system, net als bijvoorbeeld
vocht in dood volume. Een gepast gas conditioneering system is benodigd. 

• Zijn er verder nog vragen?

• Einde


