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Als koeltechneut weet je wel wat koude is, maar als je ‘s-ochtends je hotel in 
Uusikaupunki (een stadje in Zuid West Finland) verlaat en de thermometer 
gee?  -30°C aan is dat toch weer een memorabele ervaring. Gelukkig hee?  de 
taxi die ons die dag naar het laboratorium van Vahterus brengt, geïnvesteerd 
in een extra verwarming waardoor het in de auto enigszins behaaglijk is. In 
Nederland zouden bij dit soort temperaturen auto’s niet meer starten, rivieren 
dicht vriezen en het leven totaal stagneren. In Finland gaat het leven gewoon 
door alsof er niets aan de hand is. Men is bekend met de omstandigheden en 
hee?  maatregelen getroP en om zich hiertegen te beschermen. 

Tekst Jeroen Schröer

Wijbenga B.V. 

V
anuit dit standpunt kunnen 

we ook naar de techniek 

kijken. Als je de omstandig-

heden kan benoemen, kan je 

hiertegen maatregelen nemen. 

Maar om de omstandigheden te 

kunnen benoemen zal er eerst 

onderzocht moeten worden welke 

fenomenen er allemaal kunnen 

optreden. Testen, meten en kijken 

zijn de sleutel tot succes. 

In 2010 ontstond op R&D gebied 

een samenwerking tussen Vahterus 

en Wijbenga met als doel het 

iQ-Plate, op zoek naar
de beste oplossing

WARMTEWISSELAARS

ontwikkelen van een gecombineer-

de warmtewisselaar en afscheider 

in een mantel. Al in eerder stadium 

waren er door Wijbenga en Vahte-

rus afzonderlijk verschillende 

uitvoeringen ontwikkeld, maar de 

beste oplossing was nog niet 

gevonden. Door de toenemende 

vraag uit de markt naar compacte 

en betrouwbare oplossingen was 

het noodzakelijk de handen ineen 

te slaan en de beste oplossing te 

vinden. De volgende gezamenlijke 

doelstellingen werden geformu-

leerd:

Een compacte bouwvorm met 

een zo klein mogelijke mantel.

Eenvoudig in bedrijf te nemen 

en te houden, aanzetten en 

draaien.

Innovatieve afscheiding onder 

alle omstandigheden. 

Hoogst mogelijke warmteover-

dracht.

Lage koudemiddelvulling.

Samenvatting

De ontwikkeling van de iQ-Plate 

was een strategische R&D 

samenwerking tussen Vahterus 

en Wijbenga, met als doel tot een 

optimaal resultaat te komen. Ver-

schillende materialen en 

systeem lay-outs werden in 

meer dan 40 testen aan een 

kritische blik onderworpen. De 

ingebouwde kijkglazen gaven 

een goed beeld van het proces in 

de verdamper. Na twee jaar was 

aan alle vooraf geformuleerde 

eisen aan het ontwerp voldaan 

en was de iQ-Plate gereed voor 

de markt. 

Summary:

The development of the iQ-Plate 

was a strategic R&D cooperation 

between Vahtereus and Wijbena 

to get the best results. Di! erent 

materials and system layouts 

have been tested in over 40 test 

runs. Sight glasses where placed 

all over the system and gave a 

good view of the process in the 

evaporator. After two years of 

testing al the required demands 

on the design where met and the 

iQ-Plate was ready for the market. 

iQ-Plate-overzicht: twee uitvoeringen van de iQ-Plate.
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Grote capaciteitsrange.

Veilig voor mens en milieu.

Gunstige investering.

Eenvoudig en volgens standaar-

den te produceren.

Als strategisch uitgangspunt werd 

als koudemiddel ammoniak 

genomen; een natuurlijk koude-

middel met een grote historie en 

toekomst. Door de onzekere 

toekomst voor het gebruik van 

synthetische koudemiddelen als 

R404A en R134a ziet de toekomst 

voor ammoniak er goed uit. Door 

het minimaliseren van de koude-

middelinhoud en de eenvoud van 

het apparaat zou het toepassen van 

ammoniak voor een grotere groep 

bereikbaar worden. 

Voor de testen met ammoniak was 

bij Vahterus een koelinstallatie 

aanwezig die op ammoniak kon 

draaien. Er werd een prototype 

verdamper gebouwd met een 

mantel die voorzien was van een 

eenvoudig te openen eindplaat. Op 

die manier kon de interne confi gu-

ratie eenvoudig worden aangepast 

zonder steeds een nieuw apparaat 

te moeten bouwen. 

Maar voordat het zo ver was moest 

er eerst inzicht komen in de 

werking van de diverse afschei-

dingsprincipes en materialen die 

daarvoor gebruikt konden worden. 

In Nederland werd gestart de 

verschillende materialen te testen 

met water en lucht om zo een goed 

beeld van de diverse afscheidings-

systemen te krijgen. In totaal zijn 

twee verschillende testopstellingen 

gebouwd om de werkelijkheid zo 

goed mogelijk na te bootsen. De 

resultaten van deze testen werden 

geanalyseerd en gemodelleerd 

waarna een eerste prototype voor 

de vloeistofafscheiding werd 

gefabriceerd. 

Dit model werd vervolgens inge-

bouwd in de testinstallatie in 

Finland. De koelinstallatie draaide 

op ammoniak en had voldoende 

koelvermogen om het systeem zelfs 

tot buiten zijn ontwerpgrenzen te 

testen. De compressoren werden 

hierbij tegen vloeistofslag be-

schermd door een extra zuiggasaf-

scheider. De condensatiewarmte 

werd terug gewonnen om weer als 

belasting te dienen. De testinstal-

latie was voorzien van vele kijkgla-

zen om inzicht te krijgen in het 

kookproces van de ammoniak in de 

warmtewisselaar, de vloeistofaf-

scheiding en de zuigleiding. 

Daarnaast werd op vele plaatsen de 

druk en de temperatuur gemeten 

en in een computersysteem 

opgeslagen. 

De eerste testen waren een enerve-

rende ervaring. Niemand had 

verwacht dat het kookproces van de 

ammoniak in de verdamper zo 

heftig zou zijn. Hierdoor kreeg het 

ingebouwde afscheidersysteem 

een zeer zware vloeistofbelasting te 

verwerken die vooral bij het 

opschakelen van koelvermogen 

voor problemen kon zorgen. Het 

gezegde ”van een koude kermis 

thuiskomen” is dan bij dit soort 

winterse temperaturen in Finland 

wel van toepassing. Maar eigenlijk 

was het juist deze ervaring die 

zoveel meer inzicht gaf in het 

proces en waarmee uiteindelijk 

voordeel was te behalen. 

Met de kennis die bij de eerste serie 

ammoniaktesten was opgedaan 

werd opnieuw getest in Nederland. 

Het systeem om te testen met water 

en lucht werd zodanig aangepast 

dat ook de ervaringen met de 

ammoniak testinstallatie gesimu-

leerd konden worden. Diverse 

afscheidersystemen werden in de 

maanden daarna met water en 

lucht in Nederland getest en 

vervolgens ingebouwd in de 

testinstallatie in Finland. Hierbij 

werden ook stap voor stap andere 

zaken geoptimaliseerd zoals de 

inspuiting, warmteoverdracht en 

vulling. 

In totaal zijn bij Vahterus circa 40 

test cycli met verschillende confi -

guraties gedraaid voordat de 

defi nitieve versie werd vastgesteld. 

Hierbij werden de inzetgrenzen 

opgezocht en het apparaat getoetst 

aan de doelstellingen aan het 

ontwerp. 

De belangrijkste lessen die geleerd 

zijn:

Monteer kijkglazen, hoe meer 

hoe beter. Door kijkglazen is te 

zien hoe de verdamping van de 

ammoniak plaatsvindt, wat het 

afscheidingssysteem bij wisse-

lende belastingen doet en is de 

vorming van druppels in het 

zuiggas zichtbaar. Door te kijken 

wordt veel meer informatie 

verzameld dan door alleen maar 

te meten. Meten is dus weten, 

maar zien is geloven. 

Voor de hand liggende materia-

len als vulmiddel om de inhoud 

te minimaliseren blijken in de 

praktijk soms minder geschikt. 

Alle op de markt beschikbare 

demister materialen blijken zo 

hun eigen eigenschappen te 

hebben. Samenstelling en 

materiaal blijken van grote 

invloed op de uiteindelijke 

werking. 

Tijdens het snel afstappen in 

compressorvermogen zal de 

druk in de verdamper stijgen. Het 

verzadigde gas zal condenseren 

op het nog koude oppervlak van 

de zuigleiding en zuiggasaf-

scheider waardoor de compres-

De iQ-Plate breed inzetbare gecombineerde 

afscheider/warmtewisselaar.
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sor nat kan gaan draaien. De 

droge zuigleiding moet dus altijd 

zo gelegd worden dat conden-

saat terug kan lopen naar de 

afscheider.

De plaats van inspuiting heeft 

een grote invloed op de totale 

warmteoverdracht.

Eind 2011 was de iQ-Plate (handels-

naam van Wijbenga voor dit 

product) gereed voor de markt. Het 

was gelukt de mantel zo klein 

mogelijk te houden zonder conces-

sies te doen aan de afscheiding. De 

vulling werd geminimaliseerd en de 

warmteoverdracht gemaximali-

seerd zonder afbreuk te doen aan 

de eenvoud van het apparaat. Al 

snel werden de eerste iQ-Plates in 

het veld in bedrijf genomen en 

bleken de doelstellingen ook 

werkelijk waarheid te zijn gewor-

den. Ondertussen zijn er door 

Vahterus al meer dan 100 gecombi-

neerde warmtewisselaars verkocht 

en dit aantal stijgt, mede door de 

positieve reacties, snel. 

Eind 2012 werd bij Vahterus een 

internationale “refrigeration day” 

georganiseerd waarbij de resultaten 

aan circa 60 klanten werden 

gepresenteerd en de testinstallatie 

werd bezocht. Ook werd ingegaan 

op het kwaliteitsmanagement en de 

stappen die de afgelopen jaren zijn 

genomen om dit product onder-

scheidend te maken van zijn 

concurrenten. Deze internationale 

meeting werd gezien als de afslui-

ting van het ontwikkelingstraject 

van de iQ-Plate, maar dit betekende 

zeker niet het einde van de innova-

tieve samenwerking tussen Wij-

benga en Vahterus. Naderhand zijn 

de testen uitgebreid met andere 

koudemiddelen (propaan, R404A) 

en met externe circulatie waarbij de 

traditionele losse afscheider werd 

uitgerust met een zelfde afschei-

dingssysteem als bij de iQ-Plate, 

waardoor deze in diameter geredu-

ceerd kon worden. 

De iQ-Plate is breed in te zetten als 

badverdamper om vloeistof af te 

koelen (water, glycol e.d.), als 

cascadecondensor in CO2 systemen 

en als verdamper of cascadeconden-

sor in warmtepompsystemen. Door 

het ontbreken van een afscheider is 

de integratie van de iQ-Plate in een 

skid eenvoudig te realiseren en kan 

de vulling geminimaliseerd worden, 

daarnaast is de warmtewisselaar zeer 

eenvoudig en met een standaard 

regeling in bedrijf te nemen. De 

veiligheid voor mens en milieu heeft 

altijd een prominente rol gehad, om 

die reden moet de kans dat ammo-

niak in de machinekamer kan lekken 

tot een minimum beperkt worden. 

De warmtewisselaar is volledig gelast 

en heeft geen pakkingen zodat de 

veiligheid van het personeel te allen 

tijde gewaarborgd is. 

Conclusie
Bij het ontwikkelen van nieuwe 

producten wordt door strategische 

samenwerking tussen de betrokken 

partijen, en de afzonderlijke expertise 

die deze partijen inbrengen, een 

beter resultaat behaald. Uitgangspunt 

voor een goede samenwerking is dat 

hierbij vooraf sprake moet zijn van 

een win-win situatie als het beoogde 

resultaat kan worden behaald. Bij het 

testen van een nieuw product moet 

uiteraard de praktijksituatie zo goed 

mogelijk worden benaderd maar is 

het zeker zo belangrijk ook de 

grenzen van het product op te 

zoeken. Meten is hierbij belangrijk 

maar het zien en voelen is hierbij 

minstens zo belangrijk. Innovatie is 

geen “koud” kunstje of een marke-

tingbegrip, innovatie is doorgaan tot 

de beste oplossing is gevonden. 

Meer informatie:
Wijbenga B.V.

De Aaldor 12

4191 PC Geldermalsen

T: +31 (0)345-681549

F: +31 (0)345-682524

E: info@wijbenga.nl

I: www.wijbenga.nl

De NH3-testinstallatatie bij Vahterus in Finland.


