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Deel 2. Verdampingskoeling verklaard vanuit het Mollierdiagram

Het Mollierdiagram in theorie en praktijk
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Energetisch bekeken
Zonder hier op de voor/nadelen in 
te gaan, geldt over het algemeen 
dat  de koelcapaciteit kan worden 
beperkt en veel energie kan wor-
den bespaard door:
•  zo lang mogelijk koelen door 

gebruik te maken van het koel-
vermogen van de aangezogen 
buitenlucht (z.g free cooling);

•  zo min mogelijk ontvochtigen 
(geen latente, maar alleen voel-
bare warmte);

•  de voelbare warmte, indien 
mogelijk, direct bij de warmte-
bron, zoals via de lampen en in 
het (platte) dak naar buiten af 
voeren met behulp van de ven-
tilatielucht;

•  niet een gehele ruimte koelen, 
maar uitsluitend de leefzone 
(ca. 2,5 m boven de vloer);

•  het gebruik van dauwpuntkoe-
ling of vergelijkbaar.

Mollier en verdampingskoeling 
(zie fi g.4.)

De direct werkende verdampingskoeler 
(directe verdampingskoeling of  desert 
cooling), maar ook de koeltoren wer-
ken als adiabatische koeler met een 
uitgaande luchttemperatuur > dan de 
natteboltemperatuur.
Deze natteboltemperatuur wordt weer-
gegeven in fi guur 4 waar de lijn 2 de 
verzadigingslijn raakt.
Lagere temperaturen < de nattebol-
temperatuur zijn mogelijk, mits men 
met indirecte dauwpuntkoeling of ver-
gelijkbaar gaat werken.

Voor een goed begrip van de werking 
moet men het verschil tussen het ‘dauw-
punt’ en de ‘natteboltemperatuur’ in 
het Mollierdiagram voor vochtige lucht 
nader beschouwen.
Indien lucht wordt afgekoeld totdat 
condensatie optreedt van de aanwezige 
waterdamp, is de temperatuur waarbij 
deze condensatie optreedt de dauw-
punttemperatuur (of het dauwpunt). 
Dit punt is eveneens te vinden op de 
verzadigingslijn in het Mollierdiagram 
voor vochtige lucht.
Voor het vinden van het dauwpunt, volgt 
men het proces in het Mollierdiagram 
verticaal naar beneden volgens de lijn 
met absolute vochtigheid (g/Kg), tot 
deze de verzadigde damplijn snijdt (zie 
de lijn 1 in fi guur 4).

In de adiabatische processen die ons 
in dit verband interesseren kan wel 
warmte uitgewisseld worden tussen 
bijvoorbeeld water, waterdamp en 
lucht, maar niet met de omgeving. Bij 
de adiabatische processen wordt aange-
nomen dat de ruimte waarin het proces 
plaatsvindt oneindig goed geïsoleerd is. 
Dit adiabatische proces wordt weerge-
geven met de lijn 2 in fi guur 4.

Kenmerkend voor indirect werkende 
dauwpuntkoeling en vergelijkbare sys-
temen is, dat hier het absolute vochtge-
halte van de te koelen lucht gedurende 
het koelproces gelijk blijft.
In het Mollierdiagram vindt de afkoe-
ling verticaal plaats volgens de lijnen 
van een constant absoluut vochtgehalte. 
Er vindt dus geen condensatie plaats tij-
dens het koelproces. Het is een manier 
van koelen, waarbij alleen de voelbare 
warmte wordt afgevoerd.

Adiabatische verdampingskoeling 
(direct werkend)
Wanneer een luchtstroom wordt 
bevochtigd door waterbesproeiing of 
verneveling, stijgt het vochtgehalte en 
daalt de temperatuur. We spreken dan 
van verdampingskoeling. Deze gekoelde 
lucht kan direct aan een vertrek worden 
toegevoerd (directe verdampingskoe-
ling, ook wel desert cooling genoemd), 
hetgeen echter het nadeel heeft dat de 
hoge luchtvochtigheid als onaangenaam 
kan worden ervaren.
Bij directe bevochtiging van lucht is 
de natteboltemperatuur de natuurlijke 
grens en kan de uitgaande luchttem-
peratuur hier niet onder komen (zie de 
lijn 2 in fi guur 4). In de praktijk zal hier 
de uitgaande temperatuur ca. 2 K hoger 
zijn dan de natteboltemperatuur. 
De natteboltemperatuur daalt, zodra 
de lucht bij constante temperatuur, een 
lager absoluut vochtgehalte heeft.

Dauwpuntkoeling 
(indirect werkend)
Wanneer met de bevochtigde, gekoelde 
luchtstroom een tweede luchtstroom 
wordt afgekoeld, die vervolgens aan 
het vertrek wordt toegevoerd, spreken 
we van indirecte verdampingskoeling. 
Bij afkoeling van een luchtstroom zon-
der directe bevochtiging, zal geen con-
densatie optreden zolang het dauwpunt 
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Figuur 4
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niet is bereikt. Bij onverzadigde lucht 
is de dauwpunttemperatuur lager dan 
de natteboltemperatuur. Metingen door 
TNO en in het Technisch laboratorium 
van Re/gent tonen aan dat deze theorie 
ook in de praktijk uitvoerbaar is en dat 
bij toepassing van de dauwpuntkoeler 
uitgaande luchttemperaturen haalbaar 
zijn, die gelijk of lager zijn dan de nat-
teboltemperatuur. Deze luchttempera-
turen werden voorheen voor onmogelijk 
gehouden. In figuur 5 wordt dit proces 
schematisch weergegeven en in figuur 
6 in een Mollierdiagram.

De werking van de 
dauwpuntkoeler
De aangezogen buitenlucht wordt 
als primaire lucht afgekoeld in een 
warmtewisselaar. Aan het einde van 
deze warmtewisselaar wordt een deel 
van de primaire luchtstroom in tegen-
stroom teruggeleid als een secundaire 
(proces) luchtstroom. Deze proceslucht 
neemt het vocht op dat verdampt uit een 
vochtig gehouden hygroscopische laag. 
Deze is aangebracht aan de proceskant 
(buitenzijde) van de platen waaruit de 
warmtewisselaar is opgebouwd. De voor 
het verdampen benodigde warmte wordt 
onttrokken aan de door de warmtewisse-
laar-plaat stromende primaire lucht die 
daardoor op haar beurt wordt afgekoeld 
en in temperatuur daalt bij een gelijk-
blijvend absoluut vochtgehalte.
Het statische principe zorgt er voor dat 
de door de ventilator toegevoerde ener-
gie direct bij het binnentreden van de 
warmtewisselaar wordt afgevoerd. De 
aangezogen lucht zal door het opne-
men van dit ventilatorvermogen daarom 
eerst (in het voorbeeld van figuur 6, punt 
1) (28°C/50%RV) met ca. 1,5 K stijgen tot 
punt 2 (ca. 29,5°C/46%RV) bij een gelijk-
blijvend absoluut vochtgehalte van ca. 
11,7 g/kg, om daarna te dalen tot punt 3 
aan het einde van de warmtewisselaar 
(18,5°C/87%). Dit is de temperatuur van 
de lucht, die zowel naar de te conditio-
neren ruimte wordt gevoerd, als wordt 
gebruikt als proceslucht.
In het gegeven voorbeeld van figuur 6 
wordt de secundaire proceslucht-
stroom (proces) afgetakt bij punt 3 
(18,5°C/87%RV). De proceslucht zal 
dan adiabatisch reageren tot punt 4, 
(17,8°C/95%RV) door het verdampen 
van vocht. Vanaf punt 4 wordt de pro-
cesluchtstroom diabatisch door het 
opnemen van zowel warmte als vocht 
vanuit het bevochtigde buitenoppervlak 
van de warmtewisselaar totdat het wordt 

afgevoerd naar de buitenlucht bij 5 in 
het diagram(26,5°C/92%RV).
Uit het Mollierdiagram blijkt dat hier 
dus sprake is van een diabatisch pro-
ces, waarbij gelijktijdig vocht en warmte 
wordt opgenomen.
De kunst bij dauwpuntkoeling is, om 
een effectieve bevochtiging te berei-
ken van de hygroscopische laag en 
deze voldoende vochtig te houden, 
onder gelijktijdige verdamping van 
dit vocht. Het verdampte vocht wordt 
met de secundaire (proces)luchtstroom 
naar buiten afgevoerd en komt dus niet 
in de te conditioneren ruimte terecht. 
Doordat de verdamping plaatsvindt in 
de absorberende laag op de wand van 
de warmtewisselaar, wordt de wand 
gekoeld en daarmee de primaire lucht. 
De mate van succes wordt bepaald 
door de gelijktijdige stofoverdracht en 
warmteoverdracht. De drijvende kracht 
is daarbij het kleinst bij de uitstroom-
opening (figuur 6 punt 3) van de pri-
maire lucht.

Statische koeling
Het statische principe is gebaseerd 
op het zo min mogelijk gebruiken van 
draaiende delen. Dat wil zeggen slechts 
één ventilator, geen circulatiepomp en 
een motorgestuurde procesluchtklep 
die de koelcapaciteit regelt door het 
vergroten/verkleinen van de hoeveel-
heid proceslucht.
De watertoevoer wordt automatisch 
geregeld, door het openen/sluiten van 
een magneetklep in de waterleiding 
(geen recirculatie van het water), de 
waterhoeveelheid door tijdschakeling 
of een computergestuurd programma 
uitgaande van de temperatuur, de rela-
tieve vochtigheid, de hoeveelheid aan-
gezogen lucht en de temperatuur van 
de geconditioneerde lucht.
Dit diabatische proces, het gebruik van 
slechts één ventilator, geen waterrecir-

culatie en geen pomp, maakt dit type 
koeling zo uniek.

Veranderende warmteoverdracht / 
lager energieverbruik
•  Bij een lagere absoluut vochtgehalte 

stijgt de koelcapaciteit
•  Een daling van het absoluut vocht-

gehalte bij gelijkblijvende tempera-
tuur leidt tot een meer dan evenre-
dige daling van de dauwpunttempe-
ratuur.

Om deze gestegen koelcapaciteit in de 
koeler te bereiken is een grotere warm-
teoverdracht nodig. Anders geformu-
leerd, bij lagere luchtvochtigheden dan 
de ontwerpcondities, ontstaat een limi-
tering in de warmteoverdracht.
De uitgaande temperatuur zal dan stij-
gen. Om deze gelijk te houden zal een 
koeler voor het gebruik bij lagere lucht-
vochtigheden:
•  een groter warmtewisselend opper-

vlak moeten hebben om de toegeno-
men warmtestromen bij voldoende 
lage temperatuurverschillen (∆T) 
over de koeler te kunnen verwer-
ken;

•  als alternatief, een kleinere lucht-
stroom kunnen hebben, dat wil zeg-
gen bij een dalende luchtvochtigheid 
het laten dalen van de volumestroom 
van de lucht.

Door bij een lager absoluut vochtgehalte 
de volumestroom te verkleinen, door het 
toerental van de ventilator aan te verla-
gen, ontstaat een regeling gebaseerd op 
constant koelvermogen. 
Dit geeft bij gelijkblijvende uitgaande 
temperatuur een aanzienlijke energie-
besparing, omdat het opgenomen ven-
tilatorvermogen ongeveer evenredig is 
met de derde macht van de volume-
stroom. Een dergelijke regeling heeft 
een groot verlagend effect op het jaar-
verbruik van de energie. 

(wordt vervolgd)

Figuur 5
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Figuur 6


