
In critical situations you should know exactly where to put your fingers first
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BOUWDROGING
door ‘BELFOR DRYING SOLUTIONS’

Maatschappelijke zetel:
BELFOR (Nederland) B.V.
Aluminiumstraat 25-29
3067 GS Rotterdam
Tel. +31 (0)10 2 38 09 20
Fax +31 (0)10 2 45 77 83
www.belfor.nl

Een overzicht van onze wereldwijde service:
Schadebeperking | Reconditionering van gebouwen en constructies | Ontvochtigen van gebouwen | Reconditionering van Elektronica |
Herstel en reconditionering van machines | Reconditionering van inhoud | Paper & Data Recovery | Schimmelbehandeling |
Noodhulpprogramma RED ALERT®
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Elke specialist in de bouwsector is er zich van bewust dat de droogtijd aan-
zienlijk kan worden verminderd door de tijdelijke installatie van professionele
ontvochtigingsapparatuur. Belangrijk hierbij is de juiste partner te kiezen, zodat
u uw kostbare tijd kan investeren in uw eigen bouwactiviteit.

Indien u beroep doet op de afdeling ‘Drying Solutions’ van BELFOR, heeft u
steeds te maken met experts in de vochtigheidsproblematiek en droogtechnie-
ken. Zij komen in de kortst mogelijke tijd ter plaatse en helpen u met de meest
geschikte en doeltreffende oplossing, dit alles zonder het financiële aspect uit
het oog te verliezen. Wij zijn uitgerust met een uitgebreid gamma adsorptie- en
condensatiedrogers met een capaciteit gaande van 100m3/u tot 7.000m3/u
alsook ventilatoren. Hierdoor kunnen wij u van dienst zijn, of het nu gaat om een
particuliere, commerciële of industriële eigendom.

Absolute en Relatieve Vochtigheid

Om ontvochtiging te begrijpen is het belangrijk om eerst en vooral te leren wat
vocht is. Vocht kan uitgedrukt worden in termen van absolute en/of relatieve
vochtigheid.

• De absolute vochtigheid is de hoeveelheid water die aanwezig is in een
luchtmassa en wordt doorgaans uitgedrukt met een proportionele
waarde (g/kg).

• De relatieve vochtigheid daarentegen wordt uitgedrukt in percentage.
Het geeft de verhouding tussen de maximale hoeveelheid vocht die lucht
van een bepaalde temperatuur kan bevatten en de werkelijk aanwezige
hoeveelheid vocht.

Bijvoorbeeld: lucht van 20°C kan maximaal 14,7 gr vocht per kg droge lucht
bevatten. Als er maar 6 gram vocht aanwezig is, dan is de RV dus 40,6 %
(6/14,7*100)

Een andere belangrijke term is “dauwpunt”. Het dauwpunt is de temperatuur tot
waarop de lucht moet worden afgekoeld om de waterdamp te doen condense-
ren.

De absolute vochtigheid van buitenlucht hangt enkel en alleen af van plaatse-
lijke weersomstandigheden, de relatieve vochtigheid van binnenlucht daaren-
tegen hangt af van de weersomstandigheden, de bouwwijze van het gebouw, de
temperatuur- en vochtigheidsschommelingen binnen het gebouw. Deze schom-
melingen worden beïnvloed door meerdere factoren, waaronder de aanwezigheid
van personen en de overmatige aanwezigheid – ook tijdelijk – van water.
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Koeldroging of condensatiedroging

Eén van de andere methoden is koeldroging genoemd,
we spreken hier dus over drogen door middel van een
koeldroger. Dit toestel is gebaseerd op het condensa-
tieprincipe en bestaat uit volgende componenten: com-
pressor, condensor, verdamper, expansieorgaan en freon.
De compressor en het freon zorgen voor een koeling van
de verdamper.

Dit toestel werkt als volgt: de te ontvochtigen lucht komt
binnen door een ventilator via een filter. Voorbij deze fil-
ter wordt de lucht over een verdamper geblazen en wordt
beneden het dauwpunt afgekoeld. Het vocht uit deze
lucht zal nu op de koude platen (verdamper) condense-
ren. De gecondenseerde druppels worden opgevangen in
een opvangbak. De lucht die over de koude verdamper
is geblazen wordt weer opgewarmd door deze over de
warme condensor te blazen. De extra warmte opname
resulteert in een temperatuursverhoging van +/- 5°C
t.o.v. de aangezogen lucht.

Deze methode werkt beperkt bij lage temperatuur (min-
der dan 15°) door het feit dat er ijsvorming gaat plaats-
vinden in het toestel, waardoor het ongeveer de helft van
de tijd stil gaat vallen om zijn bevroren verdamper te laten
ontdooien.

Thermische ontvochtiging

In tegenstelling tot de gangbare mening is droging met
behulp van warmte geen optimale werkwijze. Deze
methode is eerst en vooral duur en traag en heeft bij-
komende nadelen. Verwarming veroorzaakt enkel ver-
damping van de watermoleculen en gaat hierdoor verder
schadelijk zijn voor de omgeving die verwarmd wordt.

Adsorptiedroging

Een heel specifieke droogmethode is de adsorptiedro-
ging. De verschillende componenten van een adsorptie-
droger zijn:

• Vezelmateriaal dat laag op laag gerold wordt tot
een rotor, waardoor luchtkanalen worden gevormd.

• Deze rotor wordt geïmpregneerd met een stof die
een hoog vochtopnemend vermogen heeft, zoals
silicagel of lithiumchloride.

• In- en uitlaat van lucht.

De werking is als volgt: de inkomende vochtige lucht
wordt door de rotor ontvochtigd. De hygroscopische
stoffen op de rotor halen als een spons het vocht uit de
lucht. De rotor draait langs een warmeluchtstroom die bij
verzadiging het vocht afvoert. De droge lucht wordt
terug in de ruimte gebracht. De vochtige lucht wordt afge-
voerd of via een condensor opgevangen in een waterbak.

DROOGMETHODEN
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Voordelen van adsorptiedroging tegenover koeldroging:

• Adsorptiedroging kan ook bij lagere temperaturen
onder 15°C zeer efficiënt en snel gebeuren

• Adsorptiedroging kan een zeer lage relatieve
vochtigheid bewerkstelligen (<30%)

• Aan adsorptietoestellen kunnen luchtslangen
worden aangesloten waardoor lucht geblazen kan
worden in constructies of onder plastiek

• Droogcapaciteit tot 7.000m3

De 3 te controleren sleutelfactoren:

• Relatieve vochtigheid (RV) (zie pag. 3)
• Luchtsnelheid: meer lucht langs de oppervlakken
• Luchttemperatuur: hoe warmer hoe beter,

voornamelijk in de latere droogfases

Het zijn met name deze condities aan het oppervlak van
de materialen die het belangrijkst zijn.
Droge lucht versnelt de verplaatsing van vochtoverschot
uit de kern van het materiaal naar het oppervlak door
verhoging van het dampdrukverschil. Aan dit oppervlak
kan verdamping plaatsvinden.
Warme lucht wijzigt de luchttemperatuur (verhoging van
de mogelijkheid tot verdamping) en de temperatuur van
het materiaal (verhoging van het dampdrukverschil in de
kern van het materiaal).
Luchtsnelheid laat toe om de materialen te bewerken
met droge en warme lucht en verhoogt de verdampings-
capaciteit van een luchtstroom door het verhogen van
zijn debiet.

Twee belangrijke misverstanden!

1. Een lage RV betekent niet noodzakelijk dat lucht
droog is.

2. Door lucht te verwarmen, wordt deze niet droog!
Immers warme lucht kan op zich meer vocht
bevatten, waardoor de RV door verwarming verlaagt,
maar de absolute vochthoeveelheid niet verandert.

De 5 fasen van een waterschade of vochtproblematiek:

1. eerste fase: waterverplaatsing: het water verplaatst
zich in alle richtingen tot het wordt gestopt door
extractie

2. tweede fase: primaire structurele schade: de
gesatureerde materialen beginnen op te zwellen,
te vervormen, te corroderen, te bevlekken, af te
breken, te bevuilen en te verzwakken.

3. derde fase: vochtschade: de materialen die niet
werden beschadigd beginnen hygroscopisch
(waterdamp uit de lucht opnemend) te worden,
vocht op te nemen en ook op te zwellen, te
condenseren, te corroderen, …

4. vierde fase: micro-biologische schade: de
bacteriologische sporen en champignons beginnen
te gedijen in een vochtig klimaat en vernielen
stoffen, pleister, leder, …

5. vijfde fase: achteruitgang van de interne
luchtkwaliteit: als de sporen zich blijven
ontwikkelen vervuilt de binnenlucht. Verschillende
ziekten worden in verband gebracht met
waterschades en vochtproblemen.

‘BELFOR Drying Solutions’ biedt u volgende professio-
nele dienstverlening aan:

• Voorafgaandelijk bezoek en meting ter plaatse om
de situatie te analyseren

• Opmaak van een gedetailleerde offerte
• Levering en installatie van onze oplossing voor

tijdelijke droging en/of ventilatie
- Indien nodig: levering en installatie van een
stroomgroep
- Frequente controle- en meetbezoeken teneinde
de installaties niet langer dan noodzakelijk ter
plaatse te houden
- Snelle interventie bij eventuele panne of slechte
werking

• Afbouw en verwijderen van onze installaties

Verhoog uw productiviteit zonder uitstel, laat u helpen
door een specialist !

UW VAK IS BOUWEN, ONS VAK IS DROGEN.
Uw tevredenheid is onze grootste zorg!

‘BELFOR Drying Solutions’ staat tot uw dienst,
24u op 24, 365 dagen per jaar!

ONZE DIENSTEN
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