
Munters Vochtbeheersing
Verlaag kiemgetallen en bestrijd listeria door middel van klimaatbeheersing
en condenspreventie met snelle Munters droging.
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Natuurkunde
Wat is luchtvochtigheid en hoe werkt dit mechanisme ?

Vier belangrijke begrippen:

Droge bol temperatuur (thermometer temperatuur)

Relatieve luchtvochtigheid

Absolute luchtvochtigheid

Dauwpunt



Mollier diagram

Droge bol temperatuur 

Relatieve
luchtvochtigheid

Conditie
20°C – 60% RV ?

Absolute luchtvochtigheid

Absolute luchtvochtigheid

20°C – 60% RV – 8,8 gr/kg lucht

1 m³ lucht weegt bij 20°C ca. 1,2 kg

Het Mollier of h-x diagram werd in 1923 ontwikkeld door Richard Mollier. 
Het diagram is een grafische voorstelling van de thermodynamische 
eigenschappen die van invloed zijn op vochtige lucht.



De hoeveelheid vocht die lucht kan bevatten 
is afhankelijk van de temperatuur

Wanneer lucht afkoelt of de luchtdruk wordt 
verhoogd kan lucht minder vocht bevatten.

Dauwpunt:
De lucht is zover afgekoeld of samengedrukt tot 
100% RV is bereikt.

20°C – 60% RV – 8,8 gr/kg – dauwpunt 12°C



Kouder dan dauwpunt ?

Het vocht past niet meer, de waterdamp 

condenseert tot druppels.

20°C – 60% RV – 8,8 gr/kg – dauwpunt 12°C

Wanneer deze lucht afkoelt naar 6°C 

6°C -100% - 5,8 gr/kg

∆X = 8,8-5,8 = 3 gr/kg



Een aansprekend voorbeeld

Bier 5°C 

luchtlaagje 5°C 

glas ca. 5°C
20° - 50%
dauwpunt 
9,2°C 

Lucht koelt af en krimpt, vocht past 
er niet meer in en zal condenseren.

Hoe een object de RV ervaart is afhankelijk van de temperatuur van zijn oppervlakte. 



Gevolgen van een te hoge RV

Corrosiesnelheid stijgt bij een RV >60%.

Weerstandswaarden van isolatie nemen af .

Door oxidatie van elektronica neemt uitval elektronische componenten toe.

Pneumatische transporten worden verstoord.
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Bacteriologische gevolgen van een te hoge RV

Bij hoge RV kan lucht weinig vocht opnemen, drogen na schoonmaak gaat traag.

Condensvorming aan plafonds en op koude oppervlaktes.

Schimmels en bacteriën groeien sneller bij hoge een RV.
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Waarom belangrijk ?

Productie van voedingsmiddelen vindt plaats  in 
gekoelde omgeving  van 3°C tot 18°C.
De ideale RV ligt op de 60% .

18°C

3°C

Wens 

18°- 60% RV



Droogtechnieken

Koeling

Gewenste ruimteconditie 18°C – 60% RV – 7,7 gr/kg

Het dauwpunt van deze lucht is 10,1 °C 

We koelen de lucht van 18°C naar 8°C

18°C – 60% RV – 7,7 gr/kg

8°C – 100% RV – 6,7 gr/kg

1 liter water verwijderen vraagt 1000 kg lucht

Is dit genoeg droging ? 

Is er zoveel koeling nodig ?

Verschil 1 gr/kg 



Droogtechnieken

Koeling

Gewenste ruimteconditie 10°C – 60% RV – 4,6 gr/kg

Het dauwpunt van deze lucht is 2,6 °C 

We koelen de lucht van 10°C naar 2°C

10°C – 60% RV – 4,6 gr/kg

2°C – 100% RV – 4,4 gr/kg

1 liter water verwijderen vraagt 5.000 kg lucht.

Is dit genoeg droging ?

Is er zoveel koeling nodig ?

Verschil 0,2 gr/kg 



Droogtechnieken
Door koeling

Kan alleen:
Bij hoge interne warmtelast.
Bij acceptatie hoge RV.
Bij lage vochtlast.



Droogtechnieken
Droging door Munters adsorptie.

Een adsorptiewiel is een roterende moleculaire zeef die waterdamp uit de lucht filtert.

Uitgevonden door Carl Munters en wordt al meer dan 60 jaar toegepast.



Droogtechnieken
Droging door Munters adsorptie

Munters

Adsorptie

Droging



Droogtechnieken

Munters

Adsorptie

Droging



Droogtechnieken

Grote ∆ gr/kg

18°C – 60% RH – 7,8 gr/kg
33°C – 4% RH – 1 gr/kg

Om 1 kg water te verwijderen is 147 kg lucht nodig.

Bij koelen is dit 1000 kg, adsorptie 85% effectiever.

Na-koelen door verdamper.

Verschil 6,8 gr/kg 

Munters

Adsorptie

Droging



Droogtechnieken

Voordelen Munters adsorptie droging:

Bij elke temperatuur drogen, ook onder 0°C.

Ook bij lage temperaturen een lage RV.

Bij lage RV verdampt water sneller.

Veel kortere droogtijden na schoonmaak.

Geen condensvorming achter verdampers.

Ruimtes worden elke dag echt droog.

Lager energieverbruik koelinstallatie.



Effect van ontvochtigen:

Schimmels, gisten en paddenstoelen

Hebben water nodig om te kunnen groeien

Bacteriën:

De beschikbaarheid van water of waterdamp is essentieel, met minder water minder bacteriegroei.

Virussen

Een lagere RV is niet effectief tegen virussen, een goede luchtbehandeling wel.



Schimmelgroei

Zonder vocht groeien schimmels niet.

Schimmels hebben geen water in vloeibare vorm nodig. 
RV van > 80% is voldoende.

Sommige sporen kunnen vrij water naar droge gebieden transporteren. 

Schimmels kunnen vanwege het grote oppervlak zeer hygroscopisch zijn. 
Dit zorgt ervoor dat ze watermoleculen uit de lucht opnemen. 

Dit proces versterkt vooral ontwikkeling van schimmels op koude muren.



Groei van bacteriën:

Bacteriën hebben voedingsstoffen nodig voor hun groei. 

Deze stoffen moeten oplosbaar zijn in water en een laag molecuulgewicht hebben. 
Ze moeten kunnen worden afgebroken tot zeer kleine moleculen om door de buitenste huid 
van de bacterie te kunnen gaan en zo te worden gemetaboliseerd.

Bacteriën hebben toegang tot water nodig.
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Eigenschappen:

- Bacteriën - Bacil

- Mobiel dankzij flagella (Flagel, zweephaar of zweepstaartje)

- Groeit bij kamertemperatuur en bij lage temperatuur (0-4°C)

- Hoge vermenigvuldigingscapaciteit over een breed scala 

aan pH- en wateractiviteiten

- Snelle kolonievorming op voedingsmiddelen

Listeria monocytogenes

Verblijfplaats:
- Aarde/grond
- In het water
- Rotte vegetatie 
- In ruimtes voor voedingsmiddelenproductie

Voedselpathogene stof – veroorzaakt Listeriose (infectieziekte) :

- 99% van de gevallen van voedsel
- Sterftecijfer (20-30%)

De kans voor een consument om listeriose te krijgen is  afhankelijk van 
de hoeveelheid ingenomen cellen, het type en zijn immuniteit.

Gevolgen :

- Gezondheidsrisico’s
- Economische impact



De aanwezigheid van Listeria monocytogenes in productieruimtes.
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Biofilmvorming

Gemeenschap van micro-organismen die zich aan een oppervlakte 
hechten. 

Hierbij spelen ruwheid en oppervlaktestructuur een rol

Onomkeerbare grip, moeilijk te doorbreken door reiniging met 
desinfectie.

Voedingsmiddelen met risico:
- Vlees
- Vis
- Groenten
- Etc.

Productieruimte = Leefomgeving 
Constante bron van vervuiling + water + voedingsstoffen

Beschermende omgeving:
Organisch polymeer

Aanhechting Groei Rijping VerspreGroei Rijping Verspreiding
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Persistentie van Listeria monocytogenes in voedselverwerkende bedrijven :

- De verontreiniging  wordt als permanent beschouwd als 
deze bestand is tegen:
x-keer schoonmaak & desinfectie -cycli.

Verschillende oorzaken: 

- Hoge oppervlaktehechting.

- Het vermogen om zich aan te passen aan de 
milieuomstandigheden en om in het milieu te blijven.

- Weerstand tegen desinfecterende middelen.

- Weerstand tegen stress.

Aantal schoonmaak en desinfectie cycli

conceptueel model van persistentie □ en niet-persistentie ■ na de 
toename van de cel dichtheid van een bacteriestam in een 
verontreinigde retentieplaats, eenmaal onderworpen aan 
schoonmaak en desinfectie cycli met regelmatige tijdsintervallen 

(Carpentier en Cerf, 2011)
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Bestaande beheersmaatregelen:

- Europese regelgeving en richtlijnen sturen op een goede hygiëne.
- Ontwerp productieruimtes en installaties (EHEDG).
- Schoonmaak en desinfectie.

Schoonmaak en desinfectie blijken niet voldoende en er is een nieuwe 
aanvalsstrategie nodig.

Droging na schoonmaak en desinfectie gecombineerd met beheersing RV 
tijdens productie door middel van snelle Munters droging.
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Water => essentieel element voor cellulaire structuren en activiteiten en overal aanwezig in het hart van de cel 

Drogen => verwijderen van water uit een lichaam door verdamping, waarbij water uit een vloeibare fase wordt 
overgebracht naar een gasvormige fase. 

Tijdens het drogen => waterstress

 Osmotische stress 
 Oxydatieve stress
 Rehydratatiestress

Effect van drogen op listeria monocytogenes:

Verdamping 
door  
celmembraamOsmotische    

stress

Beschermend water 
is weg

Oxidatieve stress
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Hyperosmotische stress:
Uitdroging door waterstroming transmembraan. 

Effect:
Vernietiging en vervorming van het membraan met als gevolg
interne schade (eiwitten, nucleïnezuren en algemene celprocessen)

% relatieve luchtvochtigheid (RV)

variatie in celvolume van L.monocytogenes tijdens het 3,5 uur drogen van een celsuspensie onder 
verschillende omstandigheden van relatieve vochtigheid (99%, 75%, 68%, 43% en 11%
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Het overleven van Listeria is bij droging sterk afhankelijk van veranderingen in de osmotische druk.

Intensieve en snelle uitdroging => vermindering van de levensvatbaarheid en beschadiging celmembraan.

Trage uitdroging => behoudt de cel en staat de cel toe om beter om te gaan met stress.
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Oxidatieve stress

Cellulaire Oxydatieve Stress : 

- Zuurstof vitaal voor veel organismen, maar overmaat heeft een schadelijk effect.

- Zuurstof wordt getransformeerd door ROS (ROS: reactieve zuurstofsoort), waarbij een 
toename van ROS in de cel schade veroorzaakt aan DNA, eiwitten en lipiden.
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Rehydratatie stress

- Forse impact.

=> Trage rehydratatie verhoogt de kans op overleving van de cellen.

=> Snelle rehydratatie resulteert in een zeer lage levensvatbaarheid van de cellen.

Snelle doorstroming van het water => breuk van het membraan

geleidelijke rehydratatie Snelle rehydratatie

Langzame celzwelling:
levensvatbare cel

Snelle celzwelling:
membraambeschadiging 
dode cellen
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δ J1-Jx is het verschil tussen het aantal cellen voor en na dat het proces heeft plaatsgevonden 

op dag 1 en het verschil wat na het proces was op elk van de volgende x dagen.

Bij een hogere score worden dus meer cellen gedood.

Alleen  dagelijks drogen of alleen schoonmaak met 
desinfectie is minder efficiënt.

De schoonmaak en desinfectie gevolgd door een droogstap 
is effectiever in het verminderen van  populaties.

Wanneer je dit combineert met beheersing van 
luchtvochtigheid gedurende de dag krijg je de hoogste  
efficiëntie in het bestrijden van listeria.

Schoonmaak 
& Desinfectie

Vochtbeheersing
zonder
Schoonmaak 
& Desinfectie

Schoonmaak 
& Desinfectie
Met einddroging

Schoonmaak 
& Desinfectie
Met einddroging
En vochtbeheersing

Effect van schoonmaak, desinfectie en beheersing luchtvochtigheid op 
L. monocytogenes :
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• Munters Nederland – Oplossingen voor industriële ontvochtiging –
https://www.munters.com/nl/solutions/ontvochtiging/

• Projet EcoSec – ANSES – France – 2014

• THÈSE - Anaïs OVERNEY - Université Paris Est – 2016 – « Persistance de Listeria monocytogenes dans les ateliers agro-
alimentaire : influence de facteurs environnementaux et étude des mécanismes d’adaptation aux stress »

• THÈSE - Fiona ZOZ - Université de Bourgogne-Franche Comté – 2016 – « Impact des fluctuations de l’humidité relative de 
l’air sur la survie de Listeria monocytogenes : application à l’amélioration de l’hygiène dans les ateliers de production 
alimentaire »

• 4th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain – 7/9 avril 2016, Auckland, Nouvelle-Zélande - “Efficiency of air 
dehumidication on the drying process in a food plant »
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Conclusie:

• Droging na schoonmaak en vochtbeheersing tijdens productie heeft een significant effect bij bestrijding van de 
Listeria monocytogenes. 

• Droging maakt het mogelijk om gebieden te bereiken die ontoegankelijk zijn voor schoonmaak en desinfectie.

Optimale cyclus: 

- 60% RV

- Vochtbeheersing gedurende de dag

- Toevoegen droogstap na desinfectie

- Dagelijkse rehydratatie (= spoeling na reiniging, desinfectie en droging)
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Munters is een Zweedse producent van speciale apparatuur voor beheersen van het klimaat in de 

productieomgeving en helpt u graag met het creëren van een droog, hygiënisch en condensvrij 

productieklimaat. 

Stand 8D035


