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Tekst: Peter Werkman (Heeren XVII, Wageningen) – Foto’s: Peter Werkman en Omnivent Techniek
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Omnivent Techniek bevochtigings systeem:
Bevochtigen én koelen tegelijk
Ventileren om te koelen tijdens bewaring betekent drogen. Drogen houdt in: water vanuit het product verdampen
en afvoeren. Het nadeel hiervan is gewichts- en kwaliteitsverlies. Daarom is het belangrijk om de luchtvochtigheid
van de ventilatielucht op peil te houden. Omnivent Techniek levert verschillende bevochtigingsystemen.

T

ijdens bewaring van aardappelen speelt
indroging een grote rol. Vooral wanneer aardappelen tot laat in het seizoen
opgeslagen worden, kan het lonend zijn lucht
met een hoge luchtvochtigheid door de aardappelen te blazen. Bij bulkbewaring van aard-
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appelen gebeurt koelen doorgaans door koudere buitenlucht door de aardappelen te blazen.
Doordat koude lucht minder waterdamp kan
bevatten dan warme lucht, heeft koelen altijd
een drogend effect. Tijdens de eerste weken na
een korte periode van wondheling is dit het

gewenste effect. Echter wanneer de aardappelen na enkele weken goed droog zijn, is verdere
indroging niet langer nodig. Integendeel,
indroging leidt dan tot gewichtsverlies doordat
de drogende lucht tijdens het koelen vocht onttrekt aan de knollen.

Naast gewichtsverlies heeft teveel droging ook
tot gevolg dat de aardappelen slapper worden
en er drukplekken ontstaan. Om indroging
tijdens het bewaarseizoen zoveel mogelijk te
beperken heeft Omnivent Techniek bevochtigingsystemen ontwikkeld waarmee tijdens het
ventileren de relatieve luchtvochtigheid verhoogd kan worden door water toe te voegen.

Vernevelen
Het Atomiser MDS 30 systeem maakt gebruik
van verneveltechniek. Leidingwater wordt door
een pomp onder hoge druk door vernevelaars

Bij de foto’s 1 - 4
Vernevelsysteem
[1] Doordat het vernevelsysteem gebruik maakt
van dunne leidingen en vernevelaars is het aan te
raden het water te ontkalken door middel van een
ontharder.
[2] De pomp is achter de ontharder gemonteerd.
Vanuit de pomp lopen dunne leidingen naar de
vernevelaars.

[3] Akkerbouwer Mark Geling stelt de bewaarcomputer in waarop de bevochtiginginstallatie is
aangesloten.
[4] Vlak boven het begin van de bovengrondse kanalen in de drukkamer zijn de vernevelaars gemonteerd.
De ventilator bevindt zich ongeveer een meter
boven de vernevelaar en blaast naar beneden.

Omnivent bevochtingssystemen

Prijs per ton opslagcapaciteit (afhankelijk
van grootte en type bewaarschuur)
Capaciteit (maximale relatieve luchtvochtigheid, onder droge omstandigheden)

Atomiser MDS 30 (vernevelsysteem) Omnipad (lamellensysteem)
5 tot 20 euro
10 euro
95%

98%
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De ervaringen van gebruikers

Aard Robaard,
Dronten
Mark Geling,
Zeewolde

Ron van Vonderen,
Odiliapeel

In Zeewolde heeft Mark Geling een akkerbouwbedrijf waarop 55 hectare
consumptieaardappelen verbouwd worden. Halverwege het bewaarseizoen 2004/2005 is de Atomiser MDS 30 (vernevelsysteem) aangeschaft.
Mark Geling:“Goede werking en eenvoudig in te bouwen.”
“Een aantal jaren geleden bij bewaring van het ras Lady
Clair ontstonden veel drukplekken en is er waarschijnlijk
ook veel gewicht verloren gegaan. Sindsdien begin ik
enkele weken na het inschuren met het verhogen van
de relatieve luchtvochtigheid tot 95% bij het bewaren.
Momenteel zijn beide bewaarcellen met bevochtiging
gevuld met rassen die lang bewaard worden; Agria en
Arcade. Door regelmatig perioden intern te ventileren
met bevochtiging ontstaat een homogener product en kan de relatieve luchtvochtigheid op 95% gehouden worden. Op deze manier zijn gewichtsverlies
en drukplekken beter in de hand te houden.Voordeel van het vernevelsysteem
is dat het eenvoudig in te bouwen is. Ook is het systeem aangesloten op de
bewaarcomputer waardoor het automatisch werkt en de gegevens van de
inblaaslucht opgeslagen en achteraf bekeken kunnen worden. Nadeel is dat de
hoeveelheid water uit de vernevelaars niet gevarieerd kan worden, waardoor
er altijd dezelfde hoeveelheid vocht toegevoegd wordt. Een ander nadeel is
dat het hout onderin de luchtsluis continu nat is. Hierdoor zal het hout eerder
vervangen moeten worden.Wanneer dit door kunststof wordt vervangen is dit
probleem opgelost.”
Rapportcijfer 7,5

gepompt. Doordat de opening van de vernevelaars klein is, ontstaat er een fijne nevel van
water. Deze nevel wordt in een drukkamer
gebracht tussen de ventilatoren en de kanalen
onder het product. Meestal worden drie vernevelaars vlak voor een kanaal bij elkaar gemonteerd om genoeg nevel te kunnen produceren.
Een groot deel van de nevel verdampt, waardoor de luchtvochtigheid van de lucht onder
de meeste omstandigheden kan stijgen tot 95%.

Bij de foto’s 5 - 8
Lamellensysteem
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[5] Bovenin de luchtsluis zijn de lamellen gemonteerd. De lucht moet altijd van links naar rechts door de
lamellen. Onder de lamellen zijn de ventilatoren gemonteerd.
[6] Op het lamellenpakket zijn aansluitingen gemonteerd waarop eenvoudig een waterleiding
aangesloten kan worden. Onderaan is een goot gemonteerd die overtollig water opvangt.
[7] Aan de hand van de sensor voor de relatieve luchtvochtigheid stuurt de computer de pomp aan
die vervolgens water door de lamellen laat stromen.
[8] De lamellen zijn opgebouwd uit stroken gecoat karton.
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Bevochtigen met lamellen
Het OmniPad bevochtigingsysteem maakt
gebruik van verdampingstechniek. Water
loopt door een lamellenpakket dat bestaat uit
gecoat karton. De ventilatielucht wordt aangezogen door deze lamellen (ook wel ‘pads’
genoemd). Op deze manier komt de buitenlucht in contact met water waardoor er water
verdampt en de luchtvochtigheid van de lucht
stijgt. Praktijkervaring heeft uitgewezen dat
met dit systeem onder de meeste omstandigheden het mogelijk is lucht met een relatieve
luchtvochtigheid van 98% te creëren. Omdat
de luchtvochtigheid nooit hoger kan zijn dan
100% is druppelvorming bij dit systeem niet
mogelijk.

Koelend effect
Water dat verdampt, onttrekt energie aan de
lucht. Hierdoor zal de temperatuur van de

Ron van Vonderen is akkerbouwer in Odiliapeel. Op zijn bedrijf
wordt 40 hectare aardappelen verbouwd. Halverwege het
bewaarseizoen 2005/2006 heeft hij de Atomiser MDS 30
(vernevelsysteem) aangeschaft.
Ron van Vonderen: “Ik heb de indruk dat er minder drukplekken
zijn.”
“De aardappelen van het ras Hansa worden op mijn bedrijf vaak pas
in juli afgeleverd.Vooral laat in het seizoen, als de mechanische koeling meer uren moet draaien, ben ik van mening dat de bewaarverliezen door het verhogen van de relatieve luchtvochtigheid in de
bewaarcel minder moeten zijn. Hoeveel minder bewaarverlies is
moeilijk te zeggen, aangezien ik nog geen volledig seizoen met de
bevochtigingsinstallatie gewerkt heb. Na een half seizoen de
bevochtigingsinstallatie gebruikt te hebben, heb ik wel de indruk
dat de aardappelen minder drukplekken bevatten. Doordat ik de
box aardappelen niet kan vergelijken met een andere box blijft het
bij een indruk.Voordeel van het systeem is de eenvoudige uitvoering. Doordat het systeem op de bewaarcomputer is aangesloten,
heb ik er geen omkijken naar. Eén keer per dag wordt het systeem
automatisch ontkalkt. Nadeel van het systeem is dat ik er weer een
systeem bij heb. Ook is het systeem in dit jaar nog niet gebruikt
aangezien de partij niet helemaal gezond is.”
Rapportcijfer 8

lucht enkele graden dalen. Hoeveel graden de
temperatuur precies daalt, is afhankelijk van de
hoeveelheid energie die onttrokken wordt aan
de lucht en dus aan de hoeveelheid vocht die
verdampt wordt. Grofweg geldt een daling van
de temperatuur van 0,7 °C bij een verhoging
van de relatieve luchtvochtigheid met 10%.

Aansluiten op bewaarcomputer
Beide systemen kunnen worden aangesloten op
een bewaarcomputer. Wanneer de producttemperatuur te hoog wordt en de bewaarcomputer
de ventilatoren gaat aansturen om te koelen,
wordt eerst de luchtvochtigheid gemeten door
middel van een digitale hygrometer. Het
bevochtigingsysteem wordt ingeschakeld als de
relatieve luchtvochtigheid zich onder een in te
stellen waarde bevindt. Bij het lamellensysteem
kan vraag gestuurd vocht worden geleverd.
Afhankelijk van de vraag naar luchtvochtigheidsverhoging wordt een hoeveelheid vocht
door de lamellen gepompt. Bij het vernevelsysteem zorgt een hoge druk voor een fijne nevel.
Hierdoor is het niet mogelijk om de druk te
verlagen als er minder vraag is naar vocht. Er
zou dan een te grove druppel ontstaan die niet
verdampt kan worden. Hierdoor schakelt de
bewaarcomputer het vernevelsysteem alleen
aan of uit waardoor bij dit systeem de hoeveelheid vocht niet gevarieerd kan worden.

Aard Robaard heeft een akkerbouwbedrijf in Dronten met 38 hectare
consumptieaardappelen. Hij heeft nu twee bewaarseizoenen ervaring
met de Omnipad (lamellensysteem).
Aard Robaard:“Pas echt interessant bij uitbetaling op kwaliteit.”
“In de twee bewaarseizoenen waarin ik het lamellensysteem gebruikt heb, heb ik gemeten hoeveel
procent gewicht ik tijdens het bewaren van mijn
aardappelen verloren ben. Ik heb dit gemeten door
enkele weken na het inschuren netzakjes met aardappelen te vullen en te wegen. Door deze zakken in de
bult te bewaren en bij het uitschuren weer te wegen,
kreeg ik een goed beeld van het gewichtsverlies.
Twee jaar geleden had de box zonder bevochtiging 8,8% verlies, terwijl de
box met bevochtiging 5,2% gewicht verloor.Vorig jaar was het verschil veel
kleiner; 4,3% in de gangbare box en 4,1% in de bovochtigde box. Doordat ik
aardappelen soms in juni pas uitschuur kunnen de bewaarverliezen redelijk
groot worden.Voordelen van het lamellensysteem zijn dat variabele toevoeging van de hoeveelheid water mogelijk is en dat het houtwerk rondom de
ventilatoren droog blijft. Nadeel is dat de lamellen mogelijk onderhoudsgevoelig zijn doordat ze continu nat blijven. Als in de toekomst uitbetaald
gaat worden op kwaliteit wordt het systeem pas echt interessant. Naast het
lagere gewichtsverlies bevatten de aardappelen minder drukplekken en zijn
de aardappelen steviger bij het uitschuren.”
Rapportcijfer 8

Onderhoud
Omdat het vernevelsysteem werkt met dunne
leidingen en dunne vernevelaars is het systeem
gevoelig voor kalkaanslag. Wanneer geen
ontharder in het systeem is geplaatst, zal het
systeem regelmatig ontkalkt moeten worden.
In gebieden waar de hardheid van het water
hoog is, zal daarom meestal een ontharder
voor de pomp gemonteerd worden. Ook wordt
bij het vernevelsysteem het houtwerk onderin
de luchtsluis nat. Dit komt doordat niet alle
nevel verdampt, maar een deel op de grond en
tegen de zijkanten terecht komt. Hierdoor is
het houtwerk van de luchtsluis eerder aan
vervanging toe.
Bij het lamellensysteem spelen deze problemen
niet. Om lekken van de lamellen te voorkomen
is een goot onderaan het lamellenpakket
gemonteerd. Wel is het de vraag hoe lang de
lamellen zich goed houden aangezien ze van
kartonachtig materiaal zijn dat continu nat
blijft. Ervaringen uit het buitenland wijzen
uit dat de levensduur kan variëren van enkele
jaren tot meer dan vijftien jaar. Om ophoping
van mineralen uit water te voorkomen is het
advies het water te verversen. Het interval van
verversen hangt af van de waterkwaliteit en
varieert van één tot een aantal weken.

Omnivent bevochtiging
De beide Omnivent Techniek bevochtigingsystemen
zijn goed doordachte machines. Door vernevelaars
achter de ventilator te monteren of door de lucht
door vochtige lamellen te zuigen is de inblaaslucht
te bevochtigen. Naast het bevochtigen van de lucht
heeft dit ook een koelend effect. Op deze manier sla
je vooral bij warme, droge buitenlucht twee vliegen
in één klap. Doordat het systeem met vernevelaars
altijd met dezelfde druk moet werken, levert dit
systeem altijd dezelfde hoeveelheid vocht.
Bij het lamellensysteem is het wel mogelijk om de
hoeveelheid vocht door de lamellen te variëren.

Voor en tegen
Atomiser MDS 30 (vernevelsysteem)
+ Eenvoudig in te bouwen
+ Weinig extra ruimte nodig
– Houtwerk rondom ventilator verrot sneller
– Ontharder nodig
Omnipad (lamellensysteem)
+ Variabele toediening mogelijk
+ RV kan verhoogd worden tot 98%
– Af en toe water verversen
– Ruimte nodig voor lamellen
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