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Een blik op het dauwpunt 

 

Door Axel Delsaux, Product Marketing, SMC Frankrijk 

 

Het dauwpunt lijkt een indrukwekkend begrip, maar eenvoudig gezegd is het de temperatuur 

waarbij water zichtbaar wordt. De waterdruppels die je in je koude drankje kunt zien, zijn 

afkomstig van het dauwpunt. Praten over het dauwpunt is in feite praten over waterdamp en 

vochtigheid. Ook al zien we het niet, lucht bevat water in de vorm van damp (gas) en de 

hoeveelheid daarvan staat direct in verhouding tot de temperatuur. 

 

Als lucht afkoelt, condenseert de waterdamp in de lucht en verandert deze van damp in vloeistof. Dan 

wordt de temperatuur bereikt waarbij de lucht verzadigd raakt. Dit wordt het dauwpunt genoemd. Als 

de temperatuur daalt, ontstaat er extra vocht in de vorm van kleine druppeltjes of condensatie. 

Natuurlijke voorbeelden van het atmosferisch dauwpunt (ADP°C) kunnen worden waargenomen waar 

warme lucht in contact komt met koude oppervlakken, zoals in ons voorbeeld hierboven. De term 

‘atmosferisch dauwpunt’ is het meest relevant bij weersomstandigheden. In persluchtinstallaties en 

pneumatische systemen is het drukdauwpunt meer van toepassing. 

 

Drukdauwpunt (PDP °C) is de temperatuur waarbij condensatie optreedt bij verhoogde druk. Vaak 

wordt 7 bar gebruikt, aangezien dit de meest voorkomende druk in persluchtsystemen is. U moet dus 

het dauwpunt in de gaten houden, aangezien de temperatuur in uw persluchtsysteem kan afnemen, 

met watercondensatie tot gevolg. 

 

Condenswater verwijderen is niet hetzelfde als vocht verwijderen 

Het dauwpunt aanpakken, is vocht aanpakken. Vocht verschijnt wanneer de temperatuur in uw 

productielijn daalt. Omdat we willen voorkomen dat zich waterdruppels rond de persluchtinstallatie 

vormen, pakken we het dauwpunt aan. 

 

Waarom is het belangrijk dat het wordt beheerst? 

Vocht kan in het algemeen leiden tot corrosie, verstoppingen in leidingen, machinestoring, het 

opzwellen van afdichtingen, waardoor extra wrijving ontstaat, verontreiniging en bevriezing. 

Bovendien kan vocht bijzonder schadelijk zijn voor watergevoelige processen, zoals spuitlakken, of 

processen die met water kunnen worden verontreinigd, zoals in de farmaceutische industrie. U moet 

zich daarom afvragen hoe gevoelig uw apparatuur en proces zijn voor waterdruppels. Er zijn twee 

belangrijke stappen om vocht in uw luchtleidingen aan te pakken. 

  

Hoe begint u met het aanpakkken van vocht? 

Simpel, door een koeldroger te installeren op een gecontroleerd punt in het persluchtsysteem, 

meestal na de compressor of de luchttank. De lucht wordt dan gedroogd door deze af te koelen. De 

gecomprimeerde lucht gaat door de warmtewisselaar, de temperatuur wordt verlaagd tot 3 ºC en de 

damp in de lucht condenseert. Het water dat zich tot een vloeistof vormt, kan gemakkelijk worden 

verwijderd via de afvoer van de droger. De lucht die uw productieproces binnenkomt, is daardoor 

droger. 
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De koeldrogers van SMC (IDFA-serie) worden standaard geleverd met een roestvast stalen 

warmtewisselaar. Deze zorgt voor een lange levensduur, een koele persluchtuitgang en een 

anticorrosieve behandeling van de koperen buis als een van de opties. 

 

Optimale beheersing van het dauwpunt: de membraanluchtdroger 

Sommige toepassingen vereisen een atmosferisch drukdauwpunt dat veel lager ligt (van -20 ºC tot -

60 ºC), bijvoorbeeld bij de fabricage van halfgeleiders of bij het drogen van fijne deeltjes. In die 

situaties adviseren wij membraandrogers te installeren om vocht alleen te verwijderen waar dat nodig 

is. De membraanluchtdroger maakt gebruik van holle vezels die bestaan uit een macro-moleculair 

membraan. Vocht gaat daar gemakkelijk doorheen, maar lucht (zuurstof en stikstof) moeilijker. Een 

membraanluchtdroger is een kosteneffectieve oplossing voor point-of-use-toepassingen die ideaal 

zijn voor bijvoorbeeld farmaceutische productie, verpakkingen en laboratoriumomgevingen. 

 

 
 

Membraanluchtdroger van SMC (IDG-A-serie). Compacte oplossing zonder elektrisch verbruik. 

 

Het belang van het dauwpunt hangt af van het beoogde gebruik van de perslucht en het bepalen van 

de juiste luchtdroogheid. De juiste oplossing hangt sterk af van uw specifieke behoeften. Neem 

contact op met uw lokale SMC-expert om u te begeleiden bij de beste en meest efficiënte oplossing 

om lucht te drogen voor uw toepassing. 


