
Wat is stoom? 
Stoom is water dat in een gas is veranderd. Stoom kan niet gezien worden omdat het 
kleurloos is. Het dampwolkje die we ongeveer 2 centimeter boven een theepot zien is geen 
stoom. De echte stoom zit in de ruimte net buiten de tuit, waar we juist geen damp zien. De 
wolk die we zien is het water dat door de koelere lucht is veranderd van een gasvorm 
terug in kleine waterdeeltjes. 

Stoom wordt gevormd door koken of door verdamping. Normaal gesproken kookt water 
wanneer het wordt verhit tot 100 °C. Maar water verdampt ook bij lagere temperaturen. 
De stoom die wordt veroorzaakt door het koken is zo heet als het kokende water zelf. 
Maar de stoom afkomstig van verdamping is niet heet. Meestal verwijst het woord stoom 
naar hete stoom. Als water het kookpunt bereikt, beginnen de bubbels van de stoom er 
doorheen te komen en in de lucht te ontsnappen. De temperatuur blijft op het kookpunt 
totdat alle vloeistof gas is geworden. Het vereist 100 calorieën hitte om een gram water 
van het vriespunt (0 °C) naar het kookpunt te verhogen (100 °C). .Stoom gebruikt meer 
ruimte dan het water waaruit het komt. Op het moment dat het kookt, gebruikt het gas 
1,67 keer zo veel volume als de voormalige vloeistof. In dit stadium wordt het verzadigde 
stoom genoemd, als het nog meer wordt verwarmd, neemt het nog meer ruimte in beslag. 
Dan staat het bekend als super verwarmde stoom. De stoomgenerator is gebouwd op dit 
principe. 

Verzadigde droge stoom 
Verzadigde droge stoom wordt hieronder uitgelegd door te beginnen met algemene kennis.. 

1. We weten dat stoffen in verschillende fysieke 
vormen kunnen bestaan: vast, vloeibaar en 
stoom. De verandering van de ene staat naar de 
andere noemen we: sublimeren, condenseren, 
stollen. Of in de andere richting: smelten, 
verdampen, verrijpen. We weten ook dat door 
het verwarmen van een volume de temperatuur 
en de fysieke toestand verandert. Dit gebeurt 
omdat de kinetische energie (beweging) van de 
deeltjes die van elkaar verhuizen, toeneemt, 
waardoor de cohesievermogen wordt 
veranderd. Een vast lichaam verandert in een 
vloeibare toestand (smelten), en dan gaat het door tot het gas wordt (verdampen). 
Aan de andere kant, door de temperatuur te verminderen, ondergaan de deeltjes 
hun fase-overgang: stoom wordt vloeibaar (condenseren of verzadigen) en zal 
daarna vast worden (stollen). Sommige stoffen kunnen ook direct van vaste stof 
veranderen naar gas (sublimeren) en vice versa (verrijpen of vervluchtigen). 
 
 
 
 
 



 
 

2. De drie staten van water en de verandering van 
de ene staat naar de andere zijn weergegeven in 
figuur 2. De verdampings-temperatuur, met een 
druk van 1 bar (1 atmosfeer), is 100 °C. In deze 
fase kun je wel energie toevoegen, maar het 
water zal niet warmer worden dan 100 °C. Dit 
noemen we een latente temperatuur. De extra 
toegevoegde warmte (energie) zorgt wel voor 
verdere verdamping van het vloeibare water. We 
zullen nu in detail de faseverandering van 1 kg 
water in een houder met een aanvangs-
temperatuur van 5 °C bestuderen en die een 
constante druk bij 1 atm kan handhaven. We 
beginnen het water te verwarmen: de 
temperatuur stijgt en het bezette volume neemt 
iets toe, terwijl de druk constant blijft. 

a. Een paar ogenblikken voor de omzetting van een deel van de vloeistof in 
stoom begint, wordt de vloeistof afgedekt als verzadigde vloeistof. Een 
lichte verhoging van de warmte bepaalt het begin van de transformatie van 
vloeistof naar stoom. 

b. Wanneer de verandering van vloeistof naar stoom optreedt, worden de 
temperatuur en de drukwaarden respectievelijk verzadigings- of 
verdamptemperatuur en verzadigings- of verdampingsdruk genoemd. 

c. Tijdens de omzetting van vloeistof in stoom wordt de stoom verzadigde 
stoom genoemd. Hier is water nog steeds aanwezig als microdruppels. 

d. Als alle vloeistof is omgezet in stoom wordt het verzadigde droge stoom 
genoemd; alle hitte die is gegeven werd gebruikt om het water in stoom te 
transformeren, er zijn geen microdruppels aanwezig. 

e. Als de warmte nog steeds wordt toegepast, 
blijft de temperatuur stijgen en blijft het 
stoomvolume toenemen. Als de druk 
constant wordt gehouden, wordt de stoom 
oververhitte stoom genoemd, omdat het 
een hogere temperatuur heeft dan de 
verzadigingstemperatuur van 100 °C met 
de speciale druk van 1 atm, wat de druk 
was waarop het proces begon. 
 

3. De verdampingstemperatuur, zoals we hebben 
gezien, hangt af van de druk. Het diagram (fig.3) 
geeft de verdampings-temperaturen aan volgens 
de gegeven druk. 

Fases van vloeistof naar stoom 
De 4 gebieden van de toestand van het water zijn: 



 

1. Vloeistof 
2. Verzadigde vochtige stoom, tussen de onderste limietcurve en de bovenste 

limietcurve, vloeistof en stoom zijn tegelijkertijd aanwezig. In deze regio is water in 
de verdampingsfase als we van links naar rechts gaan (dit komt door warmte te 
geven), in de condensatie fase als we van rechts naar links gaan (dit gebeurt door 
afname van warmte). De bovenste limietcurve identificeert de punten waarop 
verzadigde droge stoom wordt verkregen en het vertegenwoordigt ook de grenslijn 
met de oververhitte stoom. 

3. Verzadigde droge stoom, opgenomen tussen de bovenste limietcurve en de kritische 
isotherm. 

4. Gas, buiten het gebied van de oververhitte gematigde droge stoom, in dit gebied 
heeft water een temperatuur hoger dan 374 °C. 

Dit druk-volume diagram helpt ons ook om de fasen van 
toestandverandering van het water van vloeistof naar 
stoom te begrijpen met behulp van 3 curven die 4 
regio's van de staat van het water aanduiden. De 3 
curven zijn: 

• De onderste limietcurve (blauwe lijn): is 
onderaan de wijst op welke verdamping begint. 

• De bovenste limiet curve (rode lijn): bestaat uit 
de punten waarop verdamping eindigt. 

• De kritische isotherm (gele lijn): bestaat uit de 
punten waarop de transformatie van stoom 
naar gas komt voor. 

De drie curven hebben in het algemeen de KRITIEKE 
PUNT, waarin de condities voor vloeibare, verzadigde 
stoom- en gasstaat bestaan, daarom kan een lichte variatie van druk, volume of 
temperatuur de directe verandering van de ene toestand naar de andere bepalen. 

De vochtigheidsgraad van droge stoom 
Verzadigde vochtige stoom wordt gedefinieerd als de stoom waarin water in vloeibare 
toestand aanwezig is als microdruppels. In dit geval is de bovenvermelde verhouding tussen 
0 en 1. Verzadigde droge stoom wordt gedefinieerd als de stoom waarin geen water in 
vloeibare toestand aanwezig is als microdruppels. In dit geval is bovenstaande verhouding 
gelijk aan 1. We kunnen ook verwijzen naar verzadigde droge stoom wanneer de ratio 
waarde 0,94 - 0,95 is. Met andere woorden, in de buurt van 1, zelfs niet gelijk aan 1. Een 
dergelijke vochtigheidsverhouding wordt verkregen met ketels die stoom genereren bij een 
temperatuur tussen 140 ° en 180 ° C met een druk tussen 6 en 10 bar. In dit geval bevat de 
stoom ongeveer 5% micro druppels water. Dergelijke stoom heeft: 

• Sterke reinigende kracht: het dood micro-organismen / bacteriën door thermische 
schokken. 
 



 
 

• Een hoge schoonmaakcapaciteit: vanwege het oplosmiddelvermogen van de 
microdruppels water bij een hoge temperatuur en de druk die op het te reinigen 
oppervlak wordt gemaakt. 

Verzadigde droge stoom is daarom een 
specifieke toestand van stoom waarin geen 
waterdelen aanwezig zijn; zo'n situatie vindt 
plaats in het grensgebied tussen verzadigde 
stoom en oververhitte stoom. Bovendien 
hebben we gezien dat de fysieke 
eigenschappen van stoom worden gekenmerkt 
door het volgende: 

• Druk 
• Temperatuur 
• Volume 
• Stoom vochtigheid verhouding 

De vochtigheidsverhouding is een waarde 
welke, door te variëren van 0 tot 1, de 
stoomvochtigheids-verhouding, dat wil zeggen 
de hogere of lagere aanwezigheid van 
watermoleculen in een vloeibare toestand die in stoom aanwezig is, aangeeft. De 
vochtigheidsverhouding wordt gegeven door de massaverhouding tussen: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑤𝑤𝑣𝑣𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑

 

De nieuwe manier van schoonmaken 
We zouden kunnen zeggen dat verzadigd droog 
stoom gewone normale stoom is, maar dan 
warmer, meestal hoger dan 140 °C. Bij deze 
temperaturen heeft stoom geweldige reinigende 
en diepe reinigings-eigenschappen. Bovendien 
biedt het ecologische voordelen, zoals de 
mogelijkheid om verbruik van water en 
detergentia drastisch te verminderen. 
Verzadigde droge stoom wordt verkregen met 
behulp van ketels die werken bij een druk van 6 
tot 10 bar en temperaturen tussen 140 °C en 185 
°C. Bij het omgaan met problemen met het 
saniteren en reinigen van eenvoudige en 
complexe oppervlakken, is verzadigde droge 
stoom een krachtig instrument omdat het de 
volgende natuurlijke krachten combineert: 
 



 
 

• Temperatuur; 
• Vochtigheid; 
• Druk. 

Temperatuur  
Hoge temperaturen breken de banden tussen het vuil en het behandelde oppervlak door 
bacteriën en micro-organismen te doden door middel van een thermische schok. Bovendien 
maakt hoge temperatuur de chemische reacties makkelijker door de hoeveelheid en de tijd 
van de detergenten drastisch te verminderen. 

Vochtigheid 
Water heet het universele oplosmiddel. Zelfs bergen worden door water gesmolten. "Droge 
Stoom" bevat microdruppels water, die het vuil van de behandelde oppervlakken losmaken, 
in suspensie houden en voorkomen dat het in de lucht komt. 

Druk 
Alhoewel druk in dit geval geen primaire rol speelt in de schoonmaakfunctie, speelt het een 
synergische rol met de andere twee factoren. 

In vergelijking met traditionele methodes  
Bij het vergelijken van de fasen die de traditionele reinigingsmethode met de verzadigde 
droge stoomprocedure karakteriseren, is het voordeel van deze laatste duidelijk in termen 
van efficiëntie. In feite zijn er slechts 3 fasen nodig door verzadigde droge stoom in plaats 
van de 6 die door de traditionele methode vereist is. 

Traditioneel schoonmaken 

• Fysische verwijdering van vast vuil; 
• Voorwas; 
• Reinigen / wassen; 
• Spoel; 
• Droog; 
• Desinfectie. 

Verzadigde droge stoomreiniging 

1. Fysische verwijdering van vast vuil; 
2. Maak alleen schoon met stoom of stoom / water / wasmiddel; 
3. Droog door verwijdering of absorptie. 

Met betrekking tot de efficiëntie, kan de schoonmaakcyclus met verzadigde droge stoom 
vergeleken met de traditionele methode: 

1. thermische schok 
Een effectieve reiniging door de thermische schok waaraan de micro-organismen 
zijn onderworpen, kan bovendien geen bacteriële aanpassing zijn aan het 
terugkerend gebruik van de chemische agentia van de desinfectiemiddelen. 



 
 

2. Ideaal voor complexe oppervlakken 
Een efficiëntere reiniging van complexe oppervlakken door de mogelijkheid om in te 
grijpen, zelfs in moeilijke gebieden die niet door de traditionele methode kon 
worden bereikt. 

3. Schoonmaken van elektrische componenten 
De mogelijkheid om elektrische panelen, elektrische verbindingen, motorblokken, 
koelkasten of elektronische onderdelen te reinigen door de beperkte aanwezigheid 
van microdruppels water in verzadigde droge stoom en de snelle droging van het 
oppervlak door middel van warmte. NB: Elektrische panelen en machines mogen 
NIET op het netspanning worden aangesloten tijdens het reinigen. Het is aan te 
bevelen om perslucht te gebruiken alvorens te worden aangesloten op de 
netspanning om vochtigheid te voorkomen. 

4. Geen oppervlakte schade 
De oppervlakken die worden behandeld met verzadigde droge stoom worden niet 
beschadigd door thermische schokken. 

5. Bespaar water 
Een beperkt verbruik van water: ongeveer 1 l/uur voor elke kW, versus 1.500 - 2.000 
l/uur water bij gebruik van waterstraalmachines. 

6. Milieuvriendelijk 
Een meer economische en milieuvriendelijke technologie, in feite is het gebruik van 
wasmiddel alleen vereist in slechts 20% van de gevallen ten opzichte van de 100% 
vereiste van de traditionele methode. 

7. Geen risico op verontreiniging 
Een veilige methode voor de exploitant die geen verontreiniging oplevert zoals bij 
traditionele methoden, of met lage en hogedruk bouten water. 

Aanzienlijke waterbesparing  
• Waterverbruik van het traditionele drukreinigingssysteem 

ongeveer 1500 - 2000 l/uur. 
• Waterverbruik van de Tecnovap 10 kW stoomgenerator 

ongeveer 10-30 l/uur. 

Hoe zijn stoom generatoren te gebruiken? 
Om de beste stoomproductie te verkrijgen voor het type 
schoonmaak of ontsmettende activiteit worden 
uitgevoerd, dienen de volgende aantekeningen aandachtig 
te worden gelezen: 

1. De kwaliteit van de stoom die uit komt de 
generatormondstuk hangt af van de temperatuur 
waarop de stoom in de ketel wordt gebracht. Met 
kwaliteit bedoelen we de stoomvochtigheid 
verhouding. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de 
dampvochtigheid is. Met andere woorden, we 
produceren droge verzadigde stoom met een zeer  



 
laag percentage water aanwezig (in de vorm van microdruppels). Dergelijke stoom 
heeft de hoogste ontsmettende kracht. 
 

2. Als de hoofdactiviteit reinigt in plaats van het saniteren, het zou nodig zijn om een 
hogere waterverhouding in te voeren om het vuil te verwijderen. Daarom, voor het 
reinigen, kan de keteltemperatuur worden verminderd met de temperatuurregelaar 
van de machine, die precies voor deze doeleinden is ontworpen en de hoeveelheid 
water die u gebruikt kan worden aangepast. De schakelaar hiervoor is gunstig 
gelegen op het pistool van het mondstuk. Door de schakelaar in te schakelen, wordt 
de pomp geactiveerd. Dit trekt het water uit de betreffende tank en brengt het 
naar het mondstuk waar het met de stoom gemengd wordt. Het is ook mogelijk om 
een mengsel van water en wasmiddel in plaats van alleen water in de betreffende 
tank te bereiden. Dit kan het schoonmaken van zelfs het meest resistente 
organische of minerale vuil vergemakkelijken. 
 

3. De afstand tussen het stoomuitvoermondstuk en het te behandelen oppervlak komt 
overeen met de temperatuur die de stoom op het oppervlak zal hebben waarmee 
het in contact komt. Hoe verder de afstand van het oppervlak, hoe meer 
stoomkoeling en dus hoe hoger het niveau van stoomvochtigheid. Bovendien hoe 
verder de afstand, hoe lager de druk van de stoom op het oppervlak dat moet 
worden gereinigd. 
 

4. Het is mogelijk om de functie te wijzigen, met name voor vloeren, moquettes, 
wandtapijten. 

Kauwgomverwijdering 
Stoomreinigers beschikken over speciale 
kauwgomverwijderingstools, waaronder een stoom vacuüm met een 
roestvrijstalen borstel. De kauwgom verwijderingsaccessoires zijn 
effectief voor een verscheidenheid aan hard oppervlak reiniging, 
waaronder: beton, cement, trottoirs, parkeerplaatsen, loopbruggen  
en een aantal vloeren . Hoewel stoomgeneratoren ook 
kauwgomverwijdering kunnen uitvoeren, gebruiken de machines 
grote hoeveelheden water en zijn ze niet praktisch voor binnen 
toepassingen. 


	Wat is stoom?
	Verzadigde droge stoom
	Fases van vloeistof naar stoom
	De vochtigheidsgraad van droge stoom
	De nieuwe manier van schoonmaken
	In vergelijking met traditionele methodes
	Aanzienlijke waterbesparing
	Kauwgomverwijdering

