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Algemeen
Het ontwerp van afscheiders voor pomp-
systemen en afscheiders met verdam-
pers voor natuurlijke koudemiddelcircu-
latie wordt in eerste instantie bepaald
door de eigenschappen van het koude-
middel en de koudetechnische toepas-
sing. Daarnaast moet rekening gehouden
worden met mogelijke olieproblemen en
het voorkomen of oplossen hiervan.
Reeds in het ontwerpstadium moet re-
kening gehouden
worden met specifie-
ke eigenschappen en
constructiedetails. In
dit artikel wordt inge-
gaan op de volgende
hoofdonderwerpen:
• Hoe problemen

met olie te voorko-
men.

• Hoe olie terug te
voeren.

• Smeerproblemen
veroorzaakt door
koudemiddel.

Bij de te behandelen
systemen gaat het
steeds over systemen
met een afscheider
tussen de verdam-

per(s) en de compressoren. Deze indus-
triële hfk-systemen kunnen, zoals ook
geldt voor andere koudemiddelen, wor-
den verdeeld in systemen voor natuur-
lijke circulatie of voor pompcirculatie van
het koudemiddel.

Bij de oliehuishouding voor dx-syste-
men gelden soms totaal afwijkende re-
gels waarop in dit artikel niet wordt in-
gegaan.

Oliehuishouding bij industriële
HFK-systemen
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Samenvatting:
Bij het ontwerpen van koudesystemen
moet altijd aandacht besteed worden
aan de oliehuishouding.
Olie is in het koudesysteem nodig
voor de smering van de compressor
en de regelapparatuur; op andere
plaatsen is olie ongewenst zoals in de
verdampers, de condensors en het
leidingwerk. Bij industriële koudesys-
temen mag ook geen olie achterblijven
in de zuigafscheider. In dit artikel
wordt ingegaan op de oliehuishouding

in de zuigafscheider, met name voor
systemen met hfk-koudemiddelen.
Ook wordt aandacht besteed aan het
effect van het oververhitten van zuiggas
op de betrouwbaarheid van de compres-
sor in hfk-systemen.

Summary:
During designing refrigeration systems
all times attention must be payed to
handle oil in the system in a proper way.
Oil is necessary for the compressor and
control valves, on other places oil is

undesirable as in evaporators, con-
densers and pipe lines.
Too much oil is not allowed in the
suction separator of industrial re-
frigeration systems. In this article
solutions will be given to handle the
oil in separators, for pump stations
and flooded systems, specific in sys-
tems with hfc refrigerants. Further-
more special attention will be given
to the effect of superheating suction
gas of hfc’s on the reliability of the
compressor.

Foto 1 – Verdamper met afscheider voor natuurlijke
circulatie (1000 kW)
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Voorkomen van olieproblemen:
Bij het voorkomen van olieproblemen
moet rekening gehouden worden met de
volgende hoofdwetten voor de oliehuis-
houding:

Eerste hoofdwet:

wat er niet in komt, hoeft er niet uit

Tweede hoofdwet:

wat er in komt, moet er weer uit

Daarbij mag niet vergeten worden dat er
geen olie verbruikt wordt, er verbrandt
niets, er verdampt niets naar buiten, er
verdwijnt niets.

Om olieproblemen in systemen met af-
scheiders te voorkomen moet aandacht
aan de volgende punten worden besteed:

• De compressoren moeten geen olie
uitstoten, of zo min mogelijk. De zui-
gers moeten voorzien zijn van olie-
schraapveren.
Er mogen geen ‘hotspots’ in de com-
pressor voorkomen waar olie kan ver-
dampen of vernevelen zoals in klep-
pen of tussen schroefwormen.

• Er moet een goede olieafscheider wor-
den gebruikt; over wat hieronder ver-
staan moet worden lopen de menin-
gen nogal uiteen.

• Er moet olie worden gebruikt met een
hoge verdampingstemperatuur.
De olie moet uit één fractie bestaan.
Er zijn diverse oliesoorten die uit een
lichte en een zware fractie bestaan; de

lichte fractie verdampt, wordt niet
door de olieafscheider gevangen en
verdwijnt dus in het systeem.

• De persgassen met olie kunnen ge-
koeld worden tussen de compressor
en de olieafscheider.
Oliedamp wordt gecondenseerd, olie-
nevel wordt weer vloeistof.

• Gebruik olie die met het koudemid-
del mengbaar is of zwaarder is dan het
koudemiddel.

• Tap olie, die in het systeem komt, op
een zo hoog mogelijke temperatuur af.
Niet bij –40°C als deze ook reeds bij
–5°C of hoger afgetapt kan worden.

• Voorkom schuim in het carter, de zuig-
gassen moeten droog zijn.

• Verwarm het olievoorraadvat.
• Maak olieretoursystemen eenvoudig

en overzichtelijk.
• Vul wat olie in de

zuigafscheider tij-
dens het opstarten
van de installatie.

• Noteer de hoeveel-
heid olie die in het
systeem gaat en die
afgetapt wordt. U
kunt hieruit con-
clusies trekken
over het systeem.

De
olieafscheider
In de praktijk blijkt dat in 99% van de ge-
vallen zoveel olie door de compressoren
wordt uitgestoten dat zonder een goede
olieafscheider het systeem niet in bedrijf
te houden zou zijn. Elke leverancier van
olieafscheiders zal zeggen dat zijn olie-
afscheider goed is. Er zijn geen proble-
men te verwachten als een industriële
olieafscheider wordt gebruikt met een
gegarandeerde olie-
uitstoot < 100 ppm.
Commerciële olieaf-
scheiders moeten
echter altijd 2-3 × te
groot worden geko-
zen.

De olie
Veel oliesoorten be-
staan uit lichtere en
zwaardere fracties.
Ook is de samenstel-
ling van sommige, ge-
renommeerde, olie-
soorten niet constant
maar afhankelijk van
de herkomst. De lich-
te fracties kunnen
verdampen en als
damp door de olieaf-

scheider gaan. Bij het aftappen wordt dan
lichtere olie gevonden dan in het carter.
Zgn. ‘hydro-treated’ oliesoorten met een
verdampingstemperatuur > 200°C heb-
ben opmerkelijke verbeteringen in de
oliehuishouding opgeleverd.
Alleen vervanging van de olie bracht de
olie-uitstoot al tot bijna nihil terug.
Productieprocessen konden bij een ho-
gere verdampingstemperatuur uitge-
voerd worden; het aftappen van olie uit
de afscheider behoorde bijna tot het ver-
leden.

Koeling van persgas/olie
Om de olieafscheiding te verbeteren kan
het mengsel van olie en persgas tussen
de compressor en de olieafscheider ge-
koeld worden. Bij een schroefcompres-

sor moet de olie sowieso gekoeld worden
dus de oplossing ligt binnen het systeem.
Bij zuigercompressoren, waar het gevaar
van oliedamp groter is, vraagt dit om een
extra warmtewisselaar. Als extra voor-
deel van dit soort warmtewisselaars kan
genoemd worden dat de persgastempe-
ratuur laag wordt waardoor verkalking
van watergekoelde condensors of ver-

Foto 2 – Afscheider met
koudemiddelpompen (foto wijbenga)

Schema 1 – Persgaskoeling vóór de olieafscheider

Foto 3 – Persgas/oliekoeler met schroefcompressor
(foto sabroe products)
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dampingscondensors afneemt of niet
meer voorkomt.

Olieterugvoersystemen
Olie die in de zuiggas-afscheider komt,
gaat niet automatisch terug naar de com-
pressor. De zuiggassen tussen afscheider
en compressor nemen geen olie mee. Dit
in tegenstelling tot dx-systemen waar de
olie door snelheid, in een gesloten kring-
loop, meegenomen kan worden. Meestal
wordt de olie wel meegenomen van de
verdampers naar de zuiggas-afscheider
omdat met vloeistof-overfeed wordt ge-
werkt of tijdens persgasontdooiing. Dit
valt buiten het bestek van dit artikel.

Als de olie teruggevoerd moet worden
dan moet hiervoor een systeem voorzien
worden dat uit de volgende hoofdcom-
ponenten bestaat:
• Een drijvende kracht tussen afschei-

der en compressor om weerstanden
en hoogteverschillen te overbruggen.
Hiervoor kan gebruik gemaakt wor-
den van b.v. statische hoogte, een
pomp (elektrisch of met persgas) of
een venturie.

• Een warmtewisselaar om het koude-
middel uit de olie te verdampen.

• Een regelorgaan dat de olie/koude-
middelstroom regelt zodat geen vloei-
baar koudemiddel in de compressor
kan komen.

• Hoewel klein, zijn kijkglazen in het
retoursysteem zeer belangrijk; bezui-
nig hier niet op!

Aanbevolen wordt om bij mengbare olie
een continu werkend retoursysteem met
een pomp of een venturie te gebruiken.
Een venturie in de zuigleiding wordt hier
niet in een schema weergegeven omdat
deze slechts beperkt toepasbaar is n.l.
niet bij deellast van de compressor. Daar-
naast geeft een zuiggasventurie extra
drukval in de zuigleiding wat energetisch
nadelig is.
Bij zwaardere olie kan een pulserend sys-
teem met b.v. een persgaspomp gebruikt
worden, een continu systeem is niet no-
dig omdat de olie de gelegenheid moet
krijgen om uit het koudemiddel te zak-
ken en naar het aftappunt te stromen. Bij
NH3-systemen kunnen enkele pulsaties
per dag reeds voldoende zijn, zeker als
met een goede olieafscheider wordt ge-
werkt. Olie die op het koudemiddel kan
drijven, moet ten allen tijde worden ver-
meden. Het terugvoeren of aftappen is
uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk.
Zie schema’s 2-4.
De olie die bij hfk-systemen wordt ge-
bruikt, is binnen bepaalde grenzen meng-

baar met het koude-
middel. Daarom moet
uitgegaan worden van
een continu werkend
systeem dus met een
pomp of een venturie.
Als warmtebron kan
gebruik gemaakt wor-
den van:
• Persgaswarmte.
• Warmte in de vloei-

stof.
• Een luchtkoeler in

de machinekamer.
• Een elektrisch ele-

ment.

Een warmtewisselaar
in de vloeistofleiding,
hoewel energetisch
juist, wordt voor de
praktijk afgeraden. De
vloeistofleiding kan in
de winter te koud wor-
den waardoor het
olieretoursysteem
slecht gaat werken en
de condensatietempe-
ratuur kunstmatig
hoog gehouden moet
worden om het oliere-
toursysteem te kun-
nen laten functione-
ren. De meest aange-
wezen warmtebron is
de persgasleiding ge-
let op de geringe ener-
gie die nodig is voor
het uitdampen en de
beschikbare persgas-
temperatuur onder
alle omstandigheden.

Uiteraard is het be-
langrijk om te weten
waar het olieretour-
systeem moet worden
aangesloten. Dit hangt
samen met de plaats
waar de olie zich in de
hoogste concentratie
bevindt en is mede afhankelijk van de
soort circulatie van het koudemiddel.

• Bij natuurlijke circulatie in de ver-
damper of de afscheider:
- gemengd met koudemiddel,
- drijvend op het koudemiddel,
- onderin de verdamper bij zware

olie.

• Bij pompcirculatie:
- In de afscheider: gemengd, drijvend

of onderin de afscheider,

- In de retourleiding tussen de ver-
damper en de afscheider.

Mogelijk op de vloeistof drijvende olie
moet worden voorkomen; het aftappen
of afromen is nagenoeg onmogelijk ter-
wijl de olielaag de verdamping nadelig
beïnvloedt. Meestal wordt de aanwezige
olie door het kookproces in de verdam-
per wel gemengd zodat het gevaar van
laagvorming wordt beperkt. Bij hfk’s met
dikke olie is het gevaar van laagvorming
echter nogal groot. Hiermee zijn diverse

Schema 2 – Olieretoursysteem met persgasventurie
(continu)

Schema 3 – Olieretoursysteem vanuit hoofdpomp
(continu)

Schema 4 – Olieretoursysteem met persgaspomp
(pulserend)
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Als warmtebron achten wij de warmte in
persgassen het meest betrouwbaar; er is
altijd voldoende warmte beschikbaar op
een relatief hoge temperatuur onder alle
bedrijfsomstandigheden. Het energiever-
lies is verwaarloosbaar klein.
Is een grotere warmtewisselaar nodig
dan is er, in 98% van de gevallen, iets fout
met de selectie van de olieafscheider.

Opstarten:
Omdat er altijd wat olie in de afscheider
terecht zal komen, is het zinvol om tij-
dens de inbedrijfstelling reeds olie in de

afscheider te vullen,
b.v. 2-3% van de kou-
demiddelvulling.
Tijdens de opstart
hoeft er dan geen olie
vanuit de compressor
weg te stromen naar
de afscheider voordat
het olieretoursysteem
in gebruik gesteld kan
worden en de werking
kan worden gecontro-
leerd.

Smeerproblemen
veroorzaakt door
koudemiddel
Bij systemen met
R507/R404a voor na-
tuurlijke of pompcir-
culatie werd vastge-
steld dat zuigercom-
pressoren veel slijta-
ge vertoonden.
De zuigers raakten
beschadigd en de
compressor liep vast.
In het begin werd
deze slijtage geweten
aan een slechte af-
scheiding en te kleine
afscheiders.

De volgende ver-
schijnselen werden
waargenomen:

• De slijtage trad ook
 op bij één compres-

sor in bedrijf van een aantal, bij een
niet volledig in bedrijf genomen sys-
teem, dus op deellast.

• Het verschijnsel kwam voor bij af-
scheiders van diverse fabrikaten.

• De ijs/rijpvorming op de compressor-
zuigkamer trok verder over de com-
pressor dan men gewend was bij b.v.
R22, er kwam sneller vocht in de aan-
sluitkast.

• De slijtage trad bijna alleen op bij
open zuigercompressoren.

Doordat de slijtage ook optrad bij deel-
last kon de dimensionering van de af-
scheider niet de hoofdoorzaak zijn.

Zonder veel wetenschappelijk onderzoek
kon de vraag gesteld worden of de oor-
zaak mogelijk in zeer specifieke eigen-
schappen van het koudemiddel gezocht
moest worden.
Om deze vraag te beantwoorden is het
zinvol om het h-logp-diagram te bekij-
ken. Hieruit blijkt dat de helling van de
adiabaat bij R507/R404a dicht langs de
verzadigingslijn loopt. In verhouding tot
NH3 of R22 loopt deze lijn zeer steil. Uit
de steilheid van de adiabaat zouden de
volgende conclusies getrokken kunnen
worden:

• Bij verzadigd aanzuigen van koude-
middel R507/R404a, zoals in de af-
scheider, ontstaat nauwelijks overver-
hitting van het zuiggas door warmte-
instraling via de leiding of het com-
pressorhuis; hierop wordt later terug-
gekomen.

• Oververhitting blijkt moeilijk te zijn,
zie tabel.

• Bij het begin van de compressie zou
gecomprimeerd kunnen worden zon-
der energie-opname van het gas waar-
door de eigenschappen van het zuig-
gas tijdens de compressiestart in het
verzadingsgebied terecht komen.

• Door ‘natte’ compressie vindt een ge-
brekkige smering plaats.

In de tabel zijn enkele specifieke eigen-
schappen van 3 koudemiddelen aange-
geven.
Let hierbij speciaal op de energie die
nodig is om 1 m³ zuiggas 10K te overver-
hitten.
Een compressor zuigt volume of ‘m³’ aan.

Uit de tabel blijkt dat, zeker bij een ho-
gere verdampingstemperatuur, het R507
zuiggas zwaar is en er veel energie no-
dig is om een oververhitting van 10K/m³
te realiseren, ca 3 × meer dan bij NH3 en
ca. 2 × meer dan bij R22 nodig zou zijn.

Schema 5 – Olieuitdampen met warmte uit vloeistof

Schema 6 – Olieuitdampen met warmte uit persgassen

slechte ervaringen opgedaan die achter-
af in belangrijke mate aan de keuze van
de olieafscheider te wijten waren.

Bij pompcirculatie zou het aftappen uit
de retourleiding de beste resultaten kun-
nen geven omdat de olieconcentratie in
het koudemiddel daar tot 8 × zo hoog kan
zijn als in de afscheider. Het nadeel is
echter dat het aanwezige vloeistofmeng-
sel eerst tot rust moet komen; dit bete-
kent vrij van gas. Dat laatste is moeilijk
te realiseren en daarom wordt het aftap-
pen vanuit de retourleiding in de prak-
tijk bijna nooit gebruikt.

Bij de meeste toepassingen met hfk’s,
zowel bij natuurlijke als bij pompcircu-
latie kan ervan uitgegaan worden dat olie
met koudemiddel gemengd is. Bij een
olieconcentratie van 3% in de zuigaf-
scheider en een oliedoorlaat, van de olie-
afscheider, van 100 ppm is een warmte-
wisselaar nodig van 0,35% van Qo, voor
de praktijk kan 1% worden aangehouden.

Verwarming voor olieretoursysteem
bij uitworp door olieafscheider van 100 ppm

en 3% olie in zuigafscheider

theoretisch:
Qr = 0,35% van koelvermogen Qo

praktisch:
Qr = 1% van koelvermogen Qo

Bij beide schema’s (5 en 6) geldt dat voor evenwicht
‘olie in mx = olie in my’

. .
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R507 bestaat voor 50% uit R125 en voor
50% uit R143a.
R404a is een mengsel van R125/R143a/
R134a in de verhouding van 44/52/4 %.
De verzadigingstemperaturen van de af-
zonderlijke componenten kunnen bij een
constante druk (compressorzuigdruk) 3K
of meer uit elkaar liggen. Vindt er bij de
overgang van vloeistof naar damp een –
gedeeltelijke – ontmenging plaats? Wordt
er daardoor enigszins nat gas aangezo-
gen?
Dit zou betekenen dat als R125 al volle-
dig verdampt is R143a nog niet volledig
verdampt is. Het versterkt de richting van
problematiek.

Op basis van deze eigenschappen werd
een zuiggas/vloeistofwarmtewisselaar
(Q-plate) voorgesteld waarmee het zuig-
gas kunstmatig ca. 10-15K wordt overver-
hit.
Uit ervaring, met nu enkele tientallen uit-
gevoerde systemen, blijkt dat de proble-
matiek opgelost is. Er lopen geen com-
pressoren meer vast.
Deze oplossing geeft geen energetische
nadelen, de capaciteit van de compres-
sor schijnt zelfs behoorlijk toe te nemen
en wel meer dan volgens berekeningen
mogelijk zou zijn. Dit wordt waarschijn-

lijk veroorzaakt door-
dat het koudemiddel
effectiever verdampt
vóór binnenkomst in
de compressor en er
geen ‘nevel’ in de
compressor omgezet
wordt in damp.
Het blijkt dat de ge-
noemde storingen
niet bij alle compres-
soren optreden. Bij
systemen zonder de
geschetste storingen
bleken semi-hermeti-
sche compressoren
toegepast te zijn met
zuiggas-oververhit-
ting in de motor. Deze
oververhitting kan voldoende zijn om
geen schade te veroorzaken.
De geschetste problematiek kan zich ook
voordoen bij dx-systemen met een klei-
ne oververhitting. Hiervoor kan dezelf-
de oplossing uitkomst bieden.

In het kort zijn daarnaast de volgende ei-
genschappen van belang:
De eind-compressietemperatuur van
R507 ligt veel lager dan bij NH3 of R22.
Hierdoor

• is de compressor
kouder,

• wordt de olie min-
der opgewarmd,

• kan er meer koude-
middel in de olie
opgelost zijn

• gaat de olie bij ver-
laging van de druk
meer schuimen

• wordt de olieaf-
scheiding slechter

Het vochtige zuiggas
versterkt deze effec-
ten.
Is dan ook de olieaf-

Specifieke eigenschappen van enkele koudemiddelen

Verdampings-temperatuur Specifiek gewicht koudemiddelgas Energie voor 10 K oververhitting warmtegeleiding
°C kg/m3 kJ/kg kJ/m3 W/mK

NH3 -5 2,89 25,5 73,7 0,019
-30 1,04 23,0 23,9 0,020

R22 -5 18,05 6,51 117,5 0,009
-30 7,36 5,87 43,2 0,007

R507 -5 27,03 8,6 235,1 0,011
-30 11,21 7,8 88,5 0,009

Diagram 1: adiabaten in h-log-p diagram

scheider aan de kleine kant bemeten dan
zijn de problemen ingebakken.
Door het gebruik van een zuiggas-over-
verhitter, oververhitting ca. 10-15K, is de
problematiek in de praktijk onder con-
trole.
• Alle deelcomponenten van het koude-

middel bevinden zich in de gasfase
• De zuiggassen zijn niet meer vochtig
• De compressie-eindtemperatuur stijgt
• De olie schuimt minder
• De olieafscheider werkt beter
• Het rendement van de compressie

stijgt, gas is gas en geen ‘nat’ gas

Het eindresultaat is dat de oliehuishou-
ding geen problemen veroorzaakt en het
koudesysteem betrouwbaar functioneert.

Tot slot blijven uiteraard de in het begin
genoemde hoofdwetten van kracht:

wat er niet in komt, hoeft er niet uit

en

wat er in komt, moet er weer uit

q

Schema 7 – Systeem met warmtewisselaar in
zuiggasleiding
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