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DAUWPUNT IN PERSLUCHT

Dauwpunt in Perslucht:
Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen
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1. Wat is het dauwpunt?
De dauwpunttemperatuur is een maatstaf voor de hoeveelheid waterdamp 
in een gas. Water heeft de eigenschap dat het onder zeer uiteenlopende 
omstandigheden kan bestaan. Om het gedrag van waterdamp te kunnen 
begrijpen, is het ten eerste nuttig het algemene gedrag van gassen te begrijpen.

In elk gasmengsel is de totale gasdruk de som van de partiële drukken van 
de samengestelde gassen. Dit is de wet van Dalton en deze wordt als volgt 
weergegeven:

Ptotaal= P1 + P2 + P3 …

De hoeveelheid van elk gas in een mengsel kan worden weergegeven als 
een druk. De voornaamste bestanddelen van lucht zijn stikstof, zuurstof en 
waterdamp, zodoende bestaat de totale atmosferische druk uit de partiële 
drukken van deze drie gassen. Terwijl stikstof en zuurstof bestaan in stabiele 
concentraties, is de waterdampconcentratie in hoge mate variabel en moet 
worden gemeten om te worden bepaald.

De maximale partiële druk van waterdamp is strikt een temperatuurfunctie. 
Een voorbeeld: bij 20 °C is de maximale partiële druk van waterdamp 
23,5 mbar. Van de waarde van 23,5 mbar wordt gezegd dat het de 
“verzadigingsdampdruk” bij 20 °C is. In een “verzadigde” omgeving van 20 
°C leidt het toevoegen van meer waterdamp tot condensatievorming. Dit 
condensatieverschijnsel kan worden benut om het waterdampgehalte te 
meten. Gas van een onbekende waterdampconcentratie wordt overgebracht 
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via een temperatuurgeregeld oppervlak. Het oppervlak 
wordt gekoeld totdat condensatievorming plaatsvindt.  
De temperatuur waarbij condensatie wordt gevormd 
wordt de “dauwpunttemperatuur” genoemd. Omdat er 
een unieke correlatie bestaat tussen de temperatuur en 
de verzadigingsdampdruk (denk eraan dat de maximale 
partiële druk van waterdamp, ook bekend als de 
verzadigingsdampdruk, strikt een temperatuurfunctie 
is), is het meten van de dauwpuntemperatuur van een 
gas een rechtstreekse meting van de partiële druk van 
waterdamp. Wanneer de dauwpunttemperatuur bekend 
is, kan de bijbehorende verzadigingsdampdruk worden 
berekend of opgezocht. De volgende tabel toont enkele 
waarden voor de temperatuur en de overeenkomende 
verzadigingsdampdruk: 

Instrumenten met grafische schermen zijn nuttig voor het 
regelen van het dauwpunt over een langere tijdsperiode.

Een breed aanbod aan samplingcels, inclusief koppelingen, 
koelolie en gelaste drukfittingen, maken het eenvoudig om in 
elk proces een dauwpuntsensor te kunnen installeren.

mbar met een dauwpunttemperatuur van -10 °C. Uit de 
tabel hierboven kan worden afgelezen dat de partiële 
druk van waterdamp (aangeduid door het symbool “e”) 
2,8 mbar is. Indien deze lucht wordt samengeperst en de 
totale druk wordt verdubbeld naar 2026,6 mbar, wordt 
volgens de wet van Dalton de partiële druk van waterdamp 
eveneens verdubbeld tot de waarde van 5,6 mbar. De 
dauwpunttemperatuur die overeenkomt met 5,6. mbar is 
ongeveer -1 °C, waardoor duidelijk wordt dat het vergroten 
van de luchtdruk ook de dauwpunttemperatuur van de 
lucht heeft vergroot. Als daarentegen een samengeperst gas 
wordt uitgezet tot de atmosferische druk, daalt de partiële 
druk van alle componentgassen inclusief waterdamp, 
waardoor de dauwpunttemperatuur van het gas ook daalt. 
Het verband tussen de totale druk en de partiële druk van 
waterdamp, e, kan als volgt worden uitgedrukt:

P1/P2 = e1/e2

Door de dauwpunttemperatuur om te zetten naar de 
overeenkomende verzadigingsdampdruk, is het gemakkelijk 
het effect te berekenen van de veranderende totale druk 
op de verzadigingsdampdruk. De nieuwe waarde van de 
verzadigingsdampdruk kan vervolgens opnieuw worden 
omgezet naar de overeenkomende dauwpunttemperatuur. 
Deze berekeningen kunnen handmatig worden uitgevoerd 
met behulp van tabellen, of met behulp van verschillende 
soorten software.

4. Waarom is kennis over het dauwpunt 
in perslucht belangrijk?
Dauwpunttemperatuur in perslucht hangt af van het 
beoogde luchtgebruik. In veel gevallen is het dauwpunt 
niet kritisch (draagbare compressoren voor pneumatische 
gereedschappen, bandenvulsystemen voor benzinestations 
enz.).  In sommige gevallen is het dauwpunt alleen belangrijk 
omdat de buizen die de lucht vervoeren blootgesteld staan 
aan bevriezingstemperaturen, waar een hoog dauwpunt 
kan leiden tot bevriezing en blokkade van de buizen. In veel 
moderne fabrieken wordt perslucht gebruikt om een variëteit 
aan apparatuur te bedienen, waarvan sommige apparaten 

Temperatuur °C Verzadigingsdampdruk 
(mbar)

20  23,3

0  6,1

-10  2,8

-20  1,3

-40  0,2

2. Wat is het verschil tussen dauwpunt 
en “drukdauwpunt?”
De term “drukdauwpunt” wordt aangetroffen bij het 
meten van de dauwpunttemperatuur van gassen bij een 
druk hoger dan de atmosferische druk. Het verwijst naar 
de dauwpunttemperatuur van een gas onder druk. Dit is 
belangrijk omdat door het veranderen van de druk van een 
gas ook de dauwpunttemperatuur van het gas verandert.

3. Wat is het effect van druk op het 
dauwpunt?
Het vergroten van de druk van een gas verhoogt de 
dauwpunttemperatuur van het gas. Beschouw, bij wijze 
van voorbeeld, lucht bij een atmosferische druk van 1013,3 



7. Hoe wordt het dauwpunt in perslucht 
op betrouwbare wijze gemeten?
Sommige principes van dauwpuntmeting gelden voor alle 
soorten instrumenten, ongeacht de fabrikant:

•	 Selecteer een instrument met het correcte meetbereik: 
Sommige instrumenten zijn geschikt voor het meten van 
hoge dauwpunten, maar niet voor lage dauwpunten. Op 
vergelijkbare wijze zijn sommige instrumenten geschikt 
voor zeer lage dauwpunten, maar krijgen ze problemen 
wanneer ze met hoge dauwpunten te maken krijgen.

•	 De drukeigenschappen van het dauwpuntinstrument 
begrijpen: Sommige instrumenten zijn niet geschikt voor 
gebruik bij procesdruk. Ze kunnen worden geïnstalleerd 
om de perslucht te meten nadat deze tot de atmosferische 
druk is uitgezet, maar de gemeten dauwpuntwaarde zal 
moeten worden gecorrigeerd indien het drukdauwpunt de 
gewenste meetparameter is.

•	 Installeer de sensor correct: Volg de instructies van 
de fabrikant op. Installeer dauwpuntsensoren niet aan 
het uiteinde van stompen of andere “dood uiteinde”-
pijponderdelen waar geen luchtstroom plaatsvindt.

Vaisala produceert een hele reeks instrumenten die ideaal zijn  
voor het meten van de dauwpunttemperatuur in perslucht. 
DRYCAP® -sensortechnologie levert snelle dauwpuntmetingen 
van de omgevingstemperatuur tot -60 °C met een 
nauwkeurigheidsmarge van ±2 °C over het hele bereik. Neem 
aanvullend op de bovengenoemde algemene principes, het 
volgende in acht bij het uitkiezen en installeren van een 
Vaisala-dauwpuntinstrument:

A. De beste installatie van een dauwpuntsensor is als de 
sensor wordt geisoleert van de persluchtbuis. Dit wordt 
gedaan door de sensor te installeren in een "samplingcel"  
en de cel te verbinden met een “T” in de persluchtbuis. 
Een kleine hoeveelheid perslucht wordt dan langs de 
sensor gezogen. De cel moet zijn gemaakt van roestvrij 
staal en worden verbonden met de “T” met buismateriaal 
(6 mm). Het is nuttig een isolatieklep aan te brengen tussen 
de cel en de luchtbuis. Dit maakt het eenvoudig installeren 
en verwijderen van de sensor mogelijk.

B. Een afvoerregelend apparaat is nodig om de 
luchtstroom langs de sensor te controleren. De gewenste 
stroomsnelheid is slechts 1 slpm. De regelinstallatie kan 
een lekschroef of een klep zijn. Om het drukdauwpunt te 
meten, wordt de regelinstallatie stroomafwaarts van de 
sensor aangebracht, zodat de sensor de procesdruk heeft 
wanneer de isolatieklep wordt geopend. Om het dauwpunt 
te meten bij atmosferische druk, moet de regelinstallatie 
stroomopwaarts van de dauwpuntsensor worden 
aangebracht. 

C. De aanbevolen stroomsnelheid niet overschrijden. 
Bij het meten van het drukdauwpunt leidt een te hoge 
stroomsnelheid tot een plaatselijke drukdaling bij de 
sensor. Omdat de dauwpunttemperatuur drukgevoelig is, 
zal dit leiden tot een meetfout.

Kwaliteit
Klasse

Deeltje
Omvang 

(μm)

Dauwpunt
°C

Dauwpunt
°F

Oliege-
halte

(mg/m3)

1    0,1  -70  -94    0,01

2    1  -40  -40    0,1

3    5  -20  -4    1

4  15  3  37    5

5  40  7  45  25

6   –  10  50  –

slecht kunnen gaan functioneren als er zich op de inwendige 
onderdelen condens vormt. Bepaalde watergevoelige 
processen waarvoor perslucht nodig is (bijv. verfspuiten) 
hebben mogelijke bepaalde specificaties voor de droogte. 
Uiteindelijk kunnen medische en farmaceutische processen 
waterdamp en andere gassen als contaminanten behandelen, 
daarvoor is een hoge mate van zuiverheid vereist.

5. Wat is de typische reeks 
dauwpunttemperaturen die in perslucht 
worden aangetroffen?
Dauwpunttemperaturen in perslucht variëren van 
omgevingstemperatuur tot -80 °C, in speciale gevallen 
soms lager. Compressorsystemen zonder mogelijkheid tot 
luchtdrogen hebben de neiging perslucht te produceren 
die verzadigd is bij omgevingstemperatuur. Systemen 
met vriesdrogers geven de perslucht door via een soort 
gekoelde warmtewisselaar, waardoor het water uit de 
luchtstroom condenseert. Deze systemen produceren in 
het algemeen lucht met een dauwpunt dat niet lager ligt 
dan 5 °C. Droogsystemen met een droogmiddel absorberen 
waterdamp uit de luchtstroom en kunnen lucht produceren 
met een dauwpunt van -40 °C en droger indien nodig. 

6. Wat zijn de normen voor de kwaliteit 
van perslucht? 
ISO8573.1 is een internationale norm die de kwaliteit van 
perslucht omschrijft. De norm legt de grenzen vast voor drie 
categorieën luchtkwaliteit:

•	 Maximale	deeltjesomvang	voor	overblijvende	deeltjes

•	 Maximaal	toelaatbare	dauwpunttemperatuur	

•	 Maximaal	resterend	oliegehalte	

Elke categorie krijgt een cijfer voor kwaliteitsklasse tussen 
1 en 6 volgens de in de onderstaande tabel weergegeven 
referentiewaarden. Voorbeeld: een systeem dat overeenkomt 
met ISO8573.1 en gerekend wordt tot klasse 1.1.1 zal lucht 
leveren waarvan het dauwpunt niet hoger ligt dan -70 °C.  
Alle overblijvende deeltjes in de lucht zullen 0,1 μm of kleiner 
zijn en het maximale oliegehalte zal 0,01 mg/m3 zijn. Er zijn 
andere normen voor de persluchtkwaliteit, zoals ANSI/ISA- 
7.0.01-1996 voor instrumentenlucht.

ANSI/ISA-7.0.01-1996 voor instrumentenlucht.



D. Het beste buismateriaal is roestvrij staal (RVS). Niet-
metaalhoudend buismateriaal kan waterdamp absorberen 
en desorberen, waardoor er een vertraging in de 
meetrespons optreedt. Indien er geen RVS-buismateriaal 
voorhanden is, moet het gebruik van PTFE (teflon) 
of van andere materialen die geen water absorberen 
worden overwogen. Vermijd het gebruik van buizen van 
doorzichtig plastic of geel rubber.

E. Het is mogelijk de installatiekosten van permanente 
dauwpuntinstrumenten te verlagen door de sensor 
rechtstreeks in de persluchtbuis te installeren. In deze 
gevallen is het belangrijk dat er een locatie wordt 
uitgekozen waar de sensor een geschikte luchtstroom 
heeft en waar de temperatuur van de perslucht gelijk is 
aan of niet veel afwijkt van de omgevingstemperatuur

8. Welke tekenen wijzen op een slecht 
functionerende dauwpuntsensor?
•	 Een	instrument	dat	voortdurend	slechts	één	waarde	

weergeeft, alsof de uitgang of het signaal vergrendeld zijn.

•	 Een	instrument	dat	“op	zijn	laagste	peil	zit”	en	
voortdurend de laagst mogelijke waarde uitleest.

•	 Een	instrument	dat	grillig	is	en	snel	of	willekeurig	een	
breed waardenbereik doorloopt.

•	 Een	instrument	dat	dauwpuntwaarden	toont	die	zo	droog	
of nat zijn dat ze niet kunnen kloppen.

Het volledig geïntegreerde DSS70A-samplingsysteem maakt 
een dauwpuntsensor veelzijdiger van aard, waardoor het 
meten van andere fabrieksprocessen, waarbij wellicht geen 
positieve druk heerst, mogelijk wordt.

9. Hoe vaak moet een dauwpuntsensor 
worden gecontroleerd of gekalibreerd? 
Het is het beste de aanbevelingen van de fabrikant op te 
volgen. Vaisala adviseert, afhankelijk van het instrument, 
een	kalibratie-interval	van	één	of	twee	jaar.	Soms	volstaat	
een eenvoudige veldcontrole met een gekalibreerd 
draagbaar instrument om de goede werking van andere 
instrumenten te controleren. Vaisala geeft gedetailleerde 
kalibratie-informatie in de gebruikershandleiding die met 
elk instrument wordt meegestuurd. Het is verstandig 
om steeds als u twijfelt over de prestaties van uw 
dauwpuntinstrumenten hun kalibratie te controleren.

Kijk voor meer informatie over Vaisala 
dauwpuntmeetinstrumenten op www.vaisala.com/
dewpoint
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Het DSS70A-samplingsysteem omvat een filter om het vuile gas te 
reinigen en een naald om met behulp van de debietmeter de 
snelheid van de sampling te controleren. Er wordt gebruik gemaakt 
van een samplingpomp om een sampling-stroming te genereren 
vanuit processen waarbij omgevingsdruk heerst.

De DS74B-sampling cell maakt het meten van het sampled gas 
mogelijk bij ofwel een gasdruk tot 10 bar ofwel een atmosferische 
druk die afhankelijk is van de gasin en –uitlaat.

De DSC74C is net als de DSC74B, maar met een extra spoel om 
retourdi�usie te voorkomen, het e�ect van omgevingsvocht, 
in dauwpuntmetingen in atmosferische druk.

Sample 
gasuitlaat

Verwijderbare 
vloeibegrenzer

Sampling Cell 
voor dauwpuntsensor


