
Module: 
Enthalpie en ventileren



Ventileren

Uitwisseling van :

• vocht (vochtbalans kas)

• energie (energiebalans kas)

• CO2 (CO2-balans kas)

Informatie uit psychrodiagram!

De luchting wordt doorgaans op temperatuur aangestuurd
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Vochtbalans van de kas

Aanvoer:

• verdamping:
- gewas en grond

• verneveling en broezen

• beregening

• stomen

Afvoer:

• condensatie op kasdek

• ventilatie (ramen plus
natuurlijke ventilatie)

• ontvochtiging

AANVOER

Verdamping

AFVOER

Condensatie
Ventilatie
Ontvochtiging
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Energiebalans van de kas

Er is evenwicht als de
temperatuur constant 
blijft.

Samenhang met andere
balansen:
• afvoer van energie 

geeft mogelijk ook 
afvoer van vocht

• temperatuur heeft 
invloed op de 
assimilatenbalans

• afvoer van energie 
geeft mogelijk ook 
afvoer van CO2

AANVOER

instraling
belichting
verwarming

AFVOER

ventilatie
koeling
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CO2-balans van de kas

Aanvoer:
• CO2-dosering
• ventilatie 
• productie plant 

(donker)
• verteren organisch 

materiaal

Afvoer:
• ventilatie
• verbruik plant (licht)

AANVOER:
CO2-dosering
(Ventilatie)
Productie plant 
(donker)
Vertering organisch 
materiaal

AFVOER:
Ventilatie
Verbruik 
door plant 
(licht)

CO2-balans kas

5



Zomerklimaat

Het is zomer en mooi weer, instraling 850 W/m2

In de kas is het 25oC, met een RV van 70% (verlies door 
reflectie kasdek is ca. 30%)

Buiten is het 23oC met een RV van 50%

Poothoogte is 5 m

Hoeveel moet je nu ventileren?

Benodigde informatie: energie-inhoud van de lucht in de kas 
en van de lucht buiten

Begrip: enthalpie, te vinden in psychrodiagram
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Kaslucht:
25oC
70% RV
AV = 14 gram/kg
Enthalpie: 60 J/kg

Buitenlucht:
23oC
50% RV
AV = 7 gram/kg
Enthalpie: 40 J/kg

Enthalpie = 40 J/kg

Enthalpie = 60 J/kg
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Energie-inhoud van de lucht (enthalpie)

• voelbare warmte (de gemeten temperatuur), 1J/oC

• latente warmte (de energie die is opgeslagen in de 
waterdamp)
- veel belangrijker dan voelbare warmte: 2,5 J/g

Hoe meer vocht er in de lucht zit hoe hoger de energie-
inhoud!

Bij warm weer komt er veel energie de kas binnen  en wil je 
ook veel energie lozen. Ventileren met vochtige lucht is dus 
veel effectiever dan met droge lucht!
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Warmte afvoeren
Het is zomer en mooi weer, instraling 850 W/m2

In de kas is het 25oC, de RV is 70%. Buiten is het 23oC, de RV is 
50%. Kas is 5 m hoog en laat 70 % van het licht door

Rekenregels: 1 Watt = 1 Joule(J)/seconde(s); 

1 kiloJoule (kJ) = 1000 J; 

1 uur = 3600 s.

Hoeveel moet je ventileren om de kastemperatuur gelijk te 
houden?

Instraling 850 W/m2 buiten, binnen dus 70%*850 = 600 W/m2

Energie-input/uur: 600*3600/1000 = 2160 kJ/m2

Per uur dus 2160 kJ per m2 aan energie wegwerken!
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Warmte afvoeren - vervolg

Enthalpie kaslucht is 60 kJ/ kg

Enthalpie buitenlucht is 40 kJ/kg

Bij een enthalpieverschil van 20 J/kg moet dus 2160/20=108 
kg/m2/uur 

Aangezien 1 m3 lucht = 1,2 kg, is dit dus 108/1,2= 90 m3/m2/uur 
Bij een poothoogte van 5 m moet dus 18 keer per uur de hele 
kaslucht worden uitgewisseld (90/5=18). Ongeveer elke 3 
minuten!
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Vochtverlies bij 18 x per uur kaslucht verversen

VOCHTVERLIES:

• buiten: AV = 7 gram/kg, binnen AV = 14 g/kg

• bij 108 kg/m2 gaat dus 108*(14-7) g vocht per uur de kas 
uit, oftewel 750 gram per uur

• kan het gewas dit aan?
Zo niet: huidmondjes knijpen, fotosynthese stopt

• vervolgens: 
gewas gaat minder verdampen, kaslucht wordt NOG 
droger, lucht moet maximaal open, er verdwijnt nog meer 
vocht. Stress

Hoe kun je dit voorkomen?
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Voorkomen schraal klimaat

• minder m3/m2 uitwisselen door vergroten 
enthalpieverschil tussen buiten en binnen
enthalpie = voelbare + latente warmte

• lucht bevochtigen (vernevelen, broezen, kleine watergift)

• door meer vocht in de lucht wordt per m3 meer energie 
afgevoerd

• gevolg: minder vochtverlies

Betere RV in de kas leidt tot open huidmondjes en meer 
gewasverdamping. Koelend vermogen van het gewas is zeer 
krachtig. Gewas wordt airco!
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Energie-inhoud van de lucht

De energie die in een kubieke meter lucht zit bestaat uit twee 
delen:

• voelbare warmte (de gemeten temperatuur)

• latente warmte (de energie die is opgeslagen in de 
waterdamp)
- veel belangrijker dan voelbare warmte!

Hoe meer vocht er in de lucht zit hoe hoger de energie-
inhoud!

Bij warm weer komt er veel energie de kas binnen en wil je 
ook veel energie lozen. Ventileren met vochtige lucht is dus 
veel effectiever dan met droge lucht!
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Dus in de zomer…..

Zuinig zijn op het vocht in de kaslucht, omdat….

• … de plant dan minder snel in de stress raakt, de 
huidmondjes langer kan openhouden en zelf kan 
verdampen

• … bij afluchten vochtige lucht veel effectiever is dan droge 
lucht

• … je dan met kleinere raamstanden meer warmte kan 
afvoeren

Kortom:

• ramen knijpen

• bevochtigen!!
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Kasbalansen in evenwicht

Energiebalans: zelfde energie aanvoer en -afvoer

Vochtbalans: meer vochtaanvoer en minder –afvoer, 
waardoor geen onbalans meer bestaat.

CO2-balans: zelfde CO2-aanvoer, minder –afvoer. 

Groeiwinst door:

• meer CO2

• minder stress, dus betere benutting van licht

• telen bij meer effectief licht en CO2 kan bij hogere 
temperatuur
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