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Een pomp in koudesystemen wordt
gebruikt om vloeistof naar de verdam-
pers te voeren, waarin de vloeistof
voor een deel verdampt. Deze techniek
is standaard in grotere industriële
koudesystemen en wordt ook vaak
toegepast in kleinere systemen waar
de nadruk ligt op kwaliteit en grote
reactiesnelheid. Systemen met pomp-
circulatie zijn al tientallen een succes
in de koudetechniek.

De algemene opbouw van een pompcir-
culatiesysteem, in de dagelijkse omgang
ook wel vatkoeling of pompkoeling ge-
noemd, wordt weergegeven in afbeelding
1. De kern van dit systeem bestaat uit een
drukvat, de afscheider, met daaronder
geplaatste vloeistofpompen.Via een ex-
pansiesysteem, in dit schema een hoge-
drukvlotter, komt vloeistof met expansie-
gas in de afscheider. De vloeistof wordt
naar de afscheiders gepompt en ver-
dampt daar voor een deel. De rest van
de vloeistof met verdampt koudemiddel
stroomt naar de afscheider terug waar
de vloeistof wordt afgescheiden en weer
door de pomp aangezogen. Het ver-
dampte koudemiddel wordt door de
compressor aangezogen, gecomprimeerd
en condenseert daarna in de condensor.

Vanuit de condensor stroomt de vloei-
stof dan naar een reservoir of direct naar
de hogedrukvlotter.

Eigenschappen van een
pompcirculatiesysteem
• de stabiliteit van het gehele systeem

is niet afhankelijk van de condensor-
druk waardoor het energieverbruik
laag kan zijn;

• de werking van de verdamper is on-
afhankelijk van de condensordruk;

• in de verdamper heeft geen overver-
hitting van het zuiggas plaats waar
door de oppervlaktetemperatuur over
de hele koeler gelijkmatig is en het
oppervlak wordt zo beter benut;

• de capaciteit van de verdamper is snel
regelbaar tussen 0% en 150% met een
korte reactietijd zonder risico van
vloeistofslag in de compressor;

• het temperatuurverschil tussen het te
koelen medium, zoals lucht, gas of
vloeistof, en de verdampingstempera-
tuur kan geregeld worden binnen elke
gewenste waarde. Bijna 0°C en hoge
waarden zijn zonder veel moeilijkhe-
den te realiseren;

• persgasontdooiing is eenvoudig te re-
aliseren zonder ingewikkelde regel-
apparatuur.
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Samenvatting
Van pompsystemen wordt in de
koudetechniek veelvuldig ge-
bruik gemaakt. In dit artikel is
ingegaan op theoretische ach-
tergronden. Een aantal prakti-
sche eigenschappen is behan-
deld met de nadruk op de be-
paling van de pompgrootte, het
energieverbruik en de koude-
middelvulling. De dimensione-
ring van de afscheider en de
oliehuishouding zijn belangrijk
voor een optimale werking van
het systeem.

Summary
In the refrigeration enginee-
ring pump systems are in com-
mon use. This article discusses
about the theoretical back-
grounds. Practical properties
are discussed with accents on
pump size, power consumption
and refrigerant charge. Dimen-
sioning of the separator and oil
management are important for
an optimal performance of the
system.

Pompsystemen waarborgen kwaliteit
Pump systems guarantee quality

Afbeelding 1 – Basisschema van een pompsysteem
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Vanwege deze kenmerken worden sys-
temen met pompcirculatie toegepast in
uitgebreide industriële systemen en in-
stallaties waar vochtverlies van het pro-
duct tot gewicht- en kwaliteitsverlies
leidt.
Ook bij installaties waar de procestijd
korter is dan 15 minuten en het koude-
systeem toch het proces moet kunnen
volgen (bijvoorbeeld bij inkoeltunnels en
vacuümkoeling) worden deze systemen
gebruikt.
Vooral bij de inkoeling en langdurige
bewaring van agrarische producten kan
dit systeem, ook bij kleinere capacitei-
ten, de kwaliteit beter waarborgen dan
alternatieve systemen.

Onderhoudsvriendelijk
Tot nu toe worden systemen geïnstal-
leerd vanaf een capaciteit van 30 kW.
Bij de kleinere capaciteiten wordt voor-
namelijk gewerkt met r404a en r507 en
tot voor kort met r22. Bij de grotere sys-
temen – vanaf 500 kW – wordt meer en
meer gewerkt met r717 (NH3).

Zeker in het lage capaciteitsgebied zijn
de investeringen in pompsystemen duur-
der dan systemen met thermostatische
expansieventielen.
De praktijk wijst echter uit dat deze
meerinvestering binnen korte tijd is te-
rugverdiend door het hogere productge-
wicht in een hogere kwaliteitsklasse.
Bovendien zijn deze systemen betrouw-
baar en onderhoudsvriendelijk bij een
laag energieverbruik.

Theoretische achtergronden
Vloeibaar koudemiddel wordt via een
pomp naar de verdamper getranspor-
teerd. Om een goede verdeling van de

vloeistof over de verdamper te bereiken,
wordt een overmaat naar de verdamper
gepompt, meer dan strikt noodzakelijk
is voor de gewenste capaciteit; dit wordt
aangegeven met circulatievoud n.

Uit het h-logP-diagram (zie afb. 3) kan
de theoretisch benodigde pompcapaci-
teit worden bepaald. In de praktijk wordt
nu n · x m³ naar de koeler gepompt. Uit
de koeler komt dan (n–1) · x m³ vloeistof,
de rest is verdampt.

Het circulatievoud is afhankelijk van de
toepassing en het koudemiddel, zoals uit
de richtwaarden volgens tabel I blijkt.
In tabel II zijn voor een gemiddeld cir-
culatievoud de pompcapaciteit en het be-
nodigde motorvermogen gegeven bij een
koelvermogen van 100 kW, een verdam-
pingstemperatuur van –10 °C bij een
druk van 20o kPa.
De benodigde pompcapaciteit en het bij-
behorende motorvermogen zijn betrek-
kelijk gering. Er wordt latente warmte
verpompt en geen voelbare warmte zo-
als men vaak bij een eerste kennisma-
king denkt, want wanneer 100 kW voel-
bare warmte wordt verpompt met water
bij een temperatuurverschil van 5 K, dan
zou 17,3 m³/h nodig zijn met een motor-
vermogen van circa 4,5 kW.

Uit tabel II blijkt verder dat het motor-
vermogen relatief gering is.
Vaak loont het niet om gebruik te ma-

aansluitingen van de pomp-zuigleiding op de afscheider

onjuist juist

leidingloop tussen afscheider en pomp

Afbeelding 2 – voorbeelden van valleiding-aansluitingen

Afbeelding 3 – h-logP-diagram
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Koudemiddel

Toepassing R7117 (NH3) R404A

Luchtkoelers 3-4 * 1,2-2
Platenvriezers 7-10 5-10
Badverdampers 1,2-1,5

Bij sommige fabrikaten verdampers ca 1,5 mogelijk

Tabel I – Richtwaarden voor circulatievoud bij pompsystemen
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ken van frequentieregeling bij op-
brengstregeling van de pomp. Zou toch
gebruik worden gemaakt van frequen-
tieregeling, dan dienen de motoren over-
gedimensioneerd worden om overshoot
mogelijk te maken en moeten zij voor-
zien worden van een temperatuurbevei-
liging.

Drukverloop in pompsysteem
In afbeelding 4 wordt het drukverloop in
een pompsysteem weergegeven waarbij
de afscheiderdruk als nullijn wordt
weergegeven. Bij beoordeling van de
grafiek moet op een aantal specifieke
koudetechnische aspecten gelet worden,
Zo heerst in de afscheider de verzadi-
gingstemperatuur : de vloeistof bevindt
zich op het kookpunt.

Elke drukverlaging leidt tot toenemen-
de gasvorming in de vloeistof, wat zelfs
tot in de pomp kan optreden. Als de
weerstand in de pompvalleiding groter
wordt dan de beschikbare vloeistofko-
lomdruk, daalt de druk in de pomp be-
neden de afscheiderdruk waardoor gas-
vorming tot in de pomp ontstaat. Dit kan
onder andere veroorzaakt worden door
een te kleine valhoogte, een te dunne
zuigleiding, een vuil filter, verkeerd ge-
plaatste of onjuiste appendages of ver-
keerde leidingloop.
Verder dient de weerstand over de zuig-
leiding met appendages – de natte re-
tourleiding – zo gering mogelijk gehou-
den te worden.
De weerstand wordt meestal bepaald in
graden verdampingstemperatuur-equi-

valent, bijvoorbeeld 1-2 K.
De weerstand in dit deel bepaalt voor een
belangrijk deel het energieverbruik van
het systeem.
Elke graad verlaging van de verdam-
pingstemperatuur in de afscheider geeft
een energietoename van 2,5 % in het sys-
teern.

Ontgassend leggen
Aan de pompen voor dit type koudesys-
teem worden speciale eisen gesteld.
In de eerste plaats moeten de pompen
bestand zijn tegen de druk in het sys-
teem.
De toelaatbare werkdruk moet minimaal
16 bar zijn; vaak wordt gekozen voor een
nominale druk van 25 bar.
De pompen moeten bestand zijn tegen
de optredende temperaturen – meestal
tussen +50/-50 °C – en geschikt zijn voor
de toegepaste koudemiddelen. Dit bete-
kent bij ammoniak bijvoorbeeld dat er
dan geen koper- of zinkhoudende mate-
rialen mogen worden toegepast.
De pompen moeten zo weinig mogelijk
worden beïnvloed door gasvorming in de
vloeistof opdat de pomp niet lens valt.
De pompen worden altijd onder de af-
scheider geplaatst. De afstand tussen de
afscheider en de pomp moet minimaal 1
tot 1,5 meter zijn.
Bij een grotere valhoogte is de kans op
dampvorming tot in de pomp kleiner.
Dit geldt ook bij drukschommelingen die
optreden tijdens het bijschakelen van
compressorstappen of afschakeling van
verdampers.
De valleiding met appendages moet, in
tegenstroom met de vloeistof, ontgas-
send gelegd worden en mag niet hori-
zontaal lopen. Dat wil zeggen: gas dat in
de valleiding ontstaat moet tegen de stro-
mingsrichting in naar de afscheider te-
rug kunnen. Daarom mag de stroomsnel-

Koudemiddel

Toepassing R717 (NH3) R404A

Q (m³/h) Pe (kW) Q (m³/h) Pe (kW)

Luchtkoelers 1,3 0,25 2,2 0,7
Plaatvriezers 3,4 0,65 11 3,5
Badverdampers 0,5 0,1 1,6 1

Tabel II – Benodigde pompcapaciteit en motorvermogen per 100 kW (richtwaarden)

Afbeelding 4 – Drukverloop in een pompsysteem

Afbeelding 5 - Pompgrafiek en
systeemgrafiek met werkpunten in
pompsystemen
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heid in de valleiding niet hoger zijn dan
0,3 m/sec.
In de valleiding mogen zich geen ruim-
tes bevinden waar opstijgende gasbellen
zich kunnen verzamelen, bijvoorbeeld in
afsluiters of horizontale delen.
Aan de aansluiting van de valleiding op
de afscheider moet veel aandacht wor-
den besteed. Er moet voorkomen worden
dat door kolkvorming gas wordt meege-
zogen naar de pomp.
Bij ammoniaksystemen mag het niet

voorkomen dat olie die met het koude-
middel meekomt, bij de pomp kan ko-
men. Afbeelding 2 geeft enkele specifie-
ke uitvoeringen.

Regeling van vloeistofstroom
De pompeigenschappen ten aanzien van
de capaciteit en de opvoerhoogte liggen
vast in een specifieke grafiek; de Q-H-
grafiek, zoals voor pompen gebruikelijk
is en zoals in principe in afbeelding 5
wordt weergegeven.

De weerstand in een pompsysteem kan
gesplitst worden in een dynamisch en
een statisch deel. Als de verdampings-
temperatuur in de koeler kunstmatig
hoger wordt gehouden dan in de afschei-
der, dan is dit drukverschil als een sta-
tisch drukverschil te beschouwen.
De weerstand in de natte retourleiding
tussen verdamper en afscheider wordt
normaal gesproken zo klein mogelijk
gehouden – in verhouding tot de opvoer-
hoogte relatief gering. Ook deze weer-
stand kan dan als statisch element wor-
den beschouwd.

Door deze aannames ontstaat een fictie-
ve statische opvoerhoogte bestaande uit:
statische opvoerhoogte = werkelijke stati-
sche opvoerhoogte voor de vloeistof +
weerstand van verdamperingang tot af-
scheider.

De weerstand in het vloeistofsysteem
bepaalt dan de dynamische opvoerhoog-
te. Door de statische en de dynamische
weerstand in een grafiek weer te geven,
ontstaat een Q-H-grafiek van het sys-
teem die in de Q-H-grafiek van de pomp
kan worden weergegeven.
Het snijpunt van beide grafieken is het
werkpunt van de combinatie.
Dit wordt in afbeelding 5 weergegeven.

Wanneer de gewenste vloeistofhoeveel-
heid kleiner wordt door het uitschake-
len van verdampers neemt de weerstand
in het systeem toe.

Afbeelding 6  (boven en twee maal rechts) – Mogelijkheden om de pompdruk
constant te houden,
boven: Pompparallel;
rechts boven: Overstort;
rechts beneden: Toerenregeling



ù KOELINSTALLATIES

De opbrengst daalt (werkpunt W2).
Worden meer verdampers bijgeschakeld,
dan heeft het omgekeerde plaats (zie de
werkpunten W3 en W4).
Of deze variaties toelaatbaar en voldoen-
de zijn, hangt van de gestelde eisen af.
Als een constante pompdruk wordt ver-
langd of tot een maximum moet worden
begrensd, kan hieraan worden voldaan
op manieren zoals afbeelding 6 toont.

Systeemvulling
Wanneer gesproken wordt van systemen
met pompcirculatie, wordt nogal eens
opgemerkt dat de koudemiddelvulling
hoog zou zijn.
Dit heeft echter niet direct te maken met
het systeem zelf, maar meer met de prak-
tische uitwerking van het systeem.
Afhankelijk van het systeemontwerp kan
de koudemiddelvulling variëren tussen
100 % voor een koudemiddelbesparend
systeem en 300 % voor een systeem waar-
over minder gedetailleerd werd nage-
dacht.
Bij het ontwerp van een koudemiddel-
besparend systeem kunnen – zonder dat
op details wordt ingegaan – de volgende
aandachtspunten als leidraad dienen.

De hogedrukzijde:
• de condensor moet goed kunnen leeg-

lopen, vloeistofophoping moet wor-
den voorkomen;

• plaats bij parallel geplaatste conden-
sors correct ontworpen vloeistoftraps,
gebruik eventueel terugslagkleppen
in de vloeistofvalleidingen;

• vermijd een vloeistofreservoir.

De afscheider:
• meet de inhoud en vul niet verder dan

voor een stabiele werking nodig is;
• het minimale niveauschakelpunt

moet eenvoudig verstelbaar zijn;
• minimaliseer vloeistoffluctuaties door

juist uitgevoerde verdampers en zuig-
leidingen;

• gebruik een verticale afscheider; de
beschikbare hoogte moet minimaal 4
meter zijn;

• gebruik een hogedrukvlotter als ex-
pansieorgaan, een vloeistofreservoir
is dan niet nodig.

De verdamper:
• kies voor verdampers waarbij de

vloeistofverdeling goed functioneert
bij een gering circulatievoud, speciaal
bij ammoniaksystemen;

• zuiggas met restvloeistof moet aan de
onderzijde van de verdamper afge-
voerd worden;

• de zuigleiding moet, bij meerdere ver-

dampers, op een onder de verdamper
gelegen hoofdleiding worden aange-
sloten, op afschot naar de afscheider.
Als een stijgleiding nodig is, moet deze
bovenop de verzamelleiding worden
aangesloten en aan de onderzijde van
een vloeistofzak worden voorzien. In
voorkomende gevallen met verdam-
pers onder deellastbedrijf wordt een
dubbele stijgleiding aanbevolen.

De zuigdrukregelapparatuur:
• monteer afsluiters met de spindel ho-

rizontaal;
• monteer regelven-

tielen met de spin-
del horizontaal of
in een korte hori-
zontale leiding als
de spindel niet ho-
rizontaal geplaatst
kan worden door
de ventielconstruc-
tie;

• bij motorgestuurde
zuigdrukregel-
ventielen met extra
eindschakelaars of
via standterugmel-
ding met een
potentiometer kan
bij een klepstand
van 25 % het mag-
neetventiel in de
vloeistofleiding
worden gesloten.

Bij een klepstand van 40 % kan het
magneetventiel weer worden be-
krachtigd.

De centrale natte retourleiding:
• monteer deze op afschot naar de af-

scheider; als dat niet mogelijk is, voer
dan de stijgende leidingdelen uit met
een ‘double riser’.
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