
Reductie

Reductie van koudemiddelinhoud  in koelsystemen 
De hoeveelheid koudemiddel in een installatie is van groot belang. Reducties leiden bij een eventuele lekkage tot minder grote lekverliezen en beperken de kosten tijdens de gebruiksduur van de installatie omdat ze aan minder wettelijke eisen hoeven te voldoen. Bij het ontwerp van een koudesysteem dienen uiteindelijk alle aspecten te worden meegenomen om een zo laag mogelijke koudemiddelvulling te realiseren. Te koelen product, systeem-keuze, koudemiddel, opstelling en selectie van de componenten zijn allemaal factoren die de systeemvulling bepalen. 

Door J. Schröer Wijbenga B.V. Geldermalsen
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Er zijn diverse installaties ontworpen en 

gerealiseerd met een beperkte koudemid-

delvulling. Hierbij is gebruikt gemaakt 

van de laatste ontwikkelingen die hebben 

bewezen dat een kleine koudemiddelvul-

ling op geen enkele wijze invloed hoeft te 

hebben op de uiteindelijke prestatie van 

de installatie, maar uiteindelijk wel kan 

resulteren in een veiliger systeem tegen 

lagere (operationele) kosten.

Bij het ontwerp van een koudetechnische 

installatie is de uiteindelijke koudemid-

delinhoud van toenemend belang. Het 

gebruik van koudemiddelen is wettelijk 

aan regels gebonden, die meestal direct 

in relatie staan tot het gekozen koude-

middel, de werkdruk en de vulling in 

kilogrammen. Het reduceren van de kou-

demiddelinhoud kan bij de aanschaf van 

een nieuwe installatie direct voordelen 

opleveren, maar ook in de gebruiksfase 

kunnen aanzienlijke besparingen gere-

aliseerd worden. Voornaamste redenen 

om te streven naar een zo klein mogelijke 

koudemiddelinhoud zijn: 

•reduceren risico bij lekkages;

•wettelijke eisen ten aanzien van maxi-

male koudemiddelinhoud;

•vereenvoudigen vergunningprocedure;

•kostprijs koudemiddel;

•reduceren aantal benodigde periodieke 

inspecties;

•milieu overwegingen.

Artikel naar aanleiding van de presentatie op de KNVvK themadag ‘Installaties met kleine koudemiddelinhoud’ van 11 februari 2010

Reduction of refrigerant charge in refrigeration systems

Parameters
De uiteindelijke koudemiddelvulling is 

afhankelijk van een aantal parameters. 

De systeemkeuze bepaalt al in grote 

mate de benodigde vulling. De keuze van 

het soort koudemiddel kan in sommige 

gevallen de keuze van het systeem be-

perken; niet elk koudemiddel is geschikt 

voor elke toepassing. De eisen die aan de 

koeling van het product worden gesteld, 

kunnen eveneens een beperkende factor 

zijn voor de uiteindelijke systeemkeuze. 

Naast de systeemkeuze kan ook de 

selectie van de componenten van grote 

invloed zijn op de uiteindelijke vulling. 

De uiteindelijke vulling wordt bepaald 

door de systeemkeuze, het toegepaste 

koudemiddel, het te koelen product of 

omgeving, de opstelling machinekamer 

en leidingloop en de selectie van de 

componenten. Systeemkeuze
Compressiekoudesystemen zijn te verde-

len in systemen met droge en natte ver-

damping. Bij droge verdamping (directe 

expansie) wordt het zuiggas meestal direct 

naar de compressor gevoerd. Om het 

aanzuigen van vloeistof door de compres-

sor te voorkomen, is oververhitting van 

het zuiggas noodzakelijk. De overver-

hitting wordt meestal in de verdamper 

gerealiseerd, waardoor extra oppervlak 

nodig is. Daarnaast is er voor de reali-

satie van de benodigde oververhitting 

een minimaal temperatuurverschil nodig 

tussen de verdampingstemperatuur en het 

te koelen medium. Dit kan met name voor 

Figuur 1: Traditionele koudemiddelvulling in industriële installaties (kg/kW)

RCC KOUDE & LUCHTBEHANDELING



  "#$%&'(()*(+*&,-.%/0%)&1#"#
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‘verse’ producten nadelig zijn, omdat een 

groter temperatuurverschil resulteert in een 

grotere vochtonttrekking. 

Bij systemen met natte verdamping (pomp 

of flooded systeem) wordt het volle-

dige verdamperoppervlak gebruikt voor 

verdamping. Uit de verdamper komt een 

mengsel van verzadigd gas en vloeistof. 

Voordat dit gas gecomprimeerd kan 

worden, zal het eerst afgescheiden moeten 

worden van de vloeistof. Er is dus altijd 

een vloeistofafscheider nodig. Omdat de 

verdamper geen oververhitting hoeft te 

creëren, kunnen de temperatuurverschillen 

tussen verdampingstemperatuur en het te 

koelen medium kleiner zijn. Er wordt dan 

niet alleen minder vocht onttrokken aan 

het product, maar ook de COP van de in-

stallatie neemt hierdoor toe. De koudemid-

delvulling van een pompsysteem is meestal 

groter dan van een directexpansiesysteem.Direct en indirect
Een andere verdeling van systemen kan 

worden gemaakt tussen directe en indi-

recte systemen. Bij directe systemen zal 

het koudemiddel direct tegen het te koelen 

medium verdampen. Bij een indirect sy-

steem is er sprake van een tussenmedium, 

ook wel secundair medium genoemd. Er 

zijn secundaire media zonder faseveran-

dering (glycol, calciumchloride, alcohol) 

en met faseverandering (kooldioxide, 

ijsslurrie). Media zonder faseverandering 

maken alleen gebruik van latente warmte 

en kennen een opwarmingstraject. Media 

met faseverandering hebben meestal een 

constante temperatuur. Omdat er sprake 

is van een tussenmedium zal het primaire 

systeem altijd een lagere verdampings-

temperatuur hebben, waardoor de COP 

van de installatie nadelig beïnvloed zal 

worden. Ook moet met extra pompener-

gie voor het secundaire medium rekening 

gehouden worden. Een indirect systeem 

heeft over het algemeen een kleinere kou-

demiddelvulling dan een direct systeem.Toegepast koudemiddel
Niet elk systeem werkt even goed met alle 

koudemiddelen. Directe expansie met am-

moniak vraagt om zeer specifieke kennis 

van het gedrag van dit koudemiddel en de 

toegepaste olie. Er zijn tot op heden slechts 

enkele succesvolle installaties gerealiseerd. 

Ook het werkgebied is een factor die de 

keuze van het koudemiddel bepaalt. Er zijn 

koudemiddelen die bijzonder geschikt zijn 

voor lage temperaturen, terwijl andere juist 

voor het hoge temperatuurbereik geschikt 

zijn. Daarnaast zijn er koudemiddelen 

die een ‘glide’ (temperatuurtraject tijdens 

verdamping) vertonen. Dit is in een aantal 

gevallen niet wenselijk. 

Koudemiddelvullingen worden meestal 

aangegeven in kilogrammen; het soorte-

lijk gewicht van het koudemiddel is dus 

van groot belang. Er worden liters gevuld 

maar er wordt op de kilo’s beoordeeld 

en afgerekend. Tabel 1 toont aan dat het 

soortelijk gewicht van de vloeistof veel 

groter is dan van gas. Bij reductie van 

koudemiddelvulling zal dus voornamelijk 

naar de vloeistof- of vloeistof/gashouden-

de componenten worden gekeken. 

Tussen de soorten koudemiddelen onder-

ling zijn ook grote verschillen te zien. 

Bijvoorbeeld 400 kg ammoniak (uitgangs-

punt 0˚C) is gelijk aan 626 liter vloeistof. 

Bij een gelijke vulling R507 is dit slechts 

346 liter vloeistof. Opstelling machinekamer en leidingloop
De opstelling van de machinekamer en 

componenten kan van grote invloed zijn 

op de koudemiddelvulling. Vaak is de ma-

chinekamer het sluitstuk van het ontwerp, 

maar de opstelling van de koude-installatie 

zou juist in een vroeg stadium door de 

architect meegenomen moeten worden. Het 

centraal plaatsen van de machinekamer kan 

in het leidingwerk koudemiddelreducties 

opleveren van meer dan 40 procent. 

De natte retourleiding moet op afschot 

gelegd worden naar de afscheider. Is dit 

niet mogelijk dan moet gebruik gemaakt 

worden van een ‘double riser’.Selectie componenten
Naast de systeem- en koudemiddelkeuze 

zal op componentniveau gezocht moeten 

worden naar geschikte oplossingen met de 

kleinste koudemiddelinhoud. Het is uitein-

delijk het samenstel van de verschillende 

componenten dat straks de totale vulling 

zal bepalen. Door variaties in de belasting 

en omgeving zal de koudemiddelinhoud 

van met name verdampers en condensors 

fluctueren. Deze fluctuaties moeten elders in 

de installatie opgevangen worden. De ver-

schillende componenten zijn te segmenteren 

in de mate van invloed op de uiteindelijke 

vulling van de installatie. Voor veel com-

ponenten zijn ondertussen oplossingen op 

Tabel 1: Soortelijk gewicht en verhouding vloeistof/gas bij ammoniak Figuur 2: Invloed opstellingsplaats machinekamer en leidingwerk op systeemvulling

Figuur 3: Invloed van componenten op de vulling
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de markt waarbij de vulling geminimali-

seerd kan worden. Op afscheidergebied 

zal hier verder op worden ingegaan.Soorten afscheiders
Bij een pomp- of flooded-systeem is 

toepassing van een afscheider noodza-

kelijk. Een afscheider is gevuld met gas 

en vloeistof. De gasruimte is nodig voor 

de afscheiding van vloeistof uit de natte 

retourleiding en heeft nauwelijks invloed 

op de uiteindelijke systeemvulling. In de 

meeste gevallen heeft de afscheider ook 

de functie van vloeistofbuffer. Deze buffer 

wordt bepaald uit de minimale vulling om 

de voeding van de pompen of warmtewis-

selaar te waarborgen, vermeerderd met 

de totaal te verwachten fluctuatie uit de 

overige componenten als warmtewisse-

laars, luchtkoelers en condensors. Het is 

een misverstand dat een afscheider groot 

geselecteerd moet worden voor een goede 

afscheiding. Het is voornamelijk de te 

verwachten hoeveelheid vloeistof die op-

geslagen moet worden die de uiteindelijke 

afmeting bepaalt. 

De constructie van een horizontale afschei-

der kan op diverse manieren uitgevoerd 

worden. In de meeste gevallen wordt geko-

zen voor de enkelvoudige of tweevoudige 

afscheiding. Daarnaast bestaan er meer 

geavanceerde methoden, zoals de meer-

voudige afscheiding (Witt HAM-systeem) 

of het gebruik van demistors en caolescers 

om de afscheiding te verbeteren.

Een afscheider kan in veel gevallen ook 

vertikaal uitgevoerd worden. Hiermee 

wordt bereikt dat de minimale vulling, 

benodigd voor de pompen of badverdam-

per, kleiner wordt. Het nadeel is dat de 

bouwhoogte van de afscheider behoorlijk 

toeneemt.Q-plate® met geïntegreerde afscheider
Een ontwikkeling die al langer geleden 

zijn intrede heeft gedaan is de gecom-

bineerde Q-plate® warmtewisselaar 

met geïntegreerde afscheider. De mantel 

waarin het plaatpakket is geplaatst is 

hierbij vergroot, waardoor er ruimte 

ontstaat voor afscheiding. Hierdoor kan 

bijzonder compact gebouwd worden 

en de koudemiddelvulling beperkt. De 

afscheider kan kleine fluctuaties uit de 

(watergekoelde) condensors opvangen, 

maar is ongeschikt om grote fluctuaties 

op te vangen. Wordt meer fluctuatie 

verwacht, dan moet een niveauregeling 

in combinatie met een HD-vloeistofvat 

toegepast worden.  Q-plate® tussenkoeler
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 

tweetrapssysteem moet een tussenkoeler 

opgenomen worden. De selectie van het 

type tussenkoeler is van invloed op de 

koudemiddelvulling en de systeemperfor-

mance. In een klassieke open tussenkoeler 

worden de persgassen van de LD-com-

pressor (B) afgekoeld in een vloeistofbad 

op tussendruk. Dit vereist een behoorlijke 

koudemiddelvulling. Verticale tussenkoe-

lers hebben ten opzichte van horizontale 

tussenkoelers, over het algemeen een 

lagere vulling en verdienen in ieder geval 

de voorkeur. De COP van de installatie is 

bij open tussenkoelers het meest optimaal.

In een gesloten tussenkoeler wordt het 

condensaat (E) van de condensor in een 

warmtewisselaar onderkoeld. Het zuiggas 

van de onderkoeler (F) moet vervolgens 

de persgassen van de LD-compressor (B) 

afkoelen. De koudemiddelvulling is klein 

maar de persgaskoeling van LD-compres-

soren is niet optimaal, waardoor de pers-

gastemperatuur van de HD-compressor te 

hoog kan worden.

 

Een nieuwe ontwikkeling is de Q-plate® 

tussenkoeler die een optimale persgaskoe-

ling en vloeistof onderkoeling combineert 

met een minimale vulling. De tussenkoe-

ler is getest in de ‘miniref’-opstelling bij 

Figuur 4: Horizontale afscheiders Figuur 5: Invloed type afscheiding op afscheider diameter

Figuur 6: Verschil horizontale en verticale afscheider
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TNO en ondertussen succesvol ingezet 

in diverse installaties. De tussenkoeler 

is van het type Plate and Shell® met een 

kleine koudemiddelvulling en bestaat uit 

twee drukvast gescheiden ruimtes (A en 

B) aan de mantelzijde en één ruimte aan 

de plaatzijde.

In ruimte A aan de mantelzijde wordt 

hogedrukvloeistof afgekoeld, terwijl 

in ruimte B persgas van de lagedruk-

compressor wordt afgekoeld. Aan de 

plaatzijde verdampt koudemiddel. Het 

verdampte koudemiddel van de plaat-

zijde wordt in de LD-persgasstroom 

gebracht, waarbij mogelijk aanwezige 

druppels verdampen. Omdat het LD-

persgas tijdens de afkoeling niet direct 

met vloeistof in contact komt, is het gas 

aan de uittrede altijd droog en daardoor 

geschikt voor de HD-compressor.

De verdampingstemperatuur aan de 

plaatzijde is altijd gelijk aan de verzadi-

gingstemperatuur van de tussendruk. Het 

persgas kan daardoor nooit tot onder 

de verzadigingstemperatuur afgekoeld 

worden (%TB > 0 K). De vloeistof naar de 

lage druk wordt zonder externe regeling 

afgekoeld. De afkoeling wordt bepaald 

door de grootte van het warmtewisse-

lende oppervlak en de stroming van de 

vloeistof (%TA > 0 K).Samenvatting
Door het reduceren van de koudemid-

delinhoud in koelinstallaties ontstaan 

bij eventuele lekkages minder grote lek-

verliezen en worden de kosten tijdens de 

gebruiksduur van de installatie beperkt, 

omdat ze aan minder wettelijke eisen 

hoeven te voldoen. Bij het ontwerp van 

een koudesysteem dienen uiteindelijk alle 

aspecten te worden meegenomen om een 

zo laag mogelijke koudemiddelvulling te 

realiseren. Te koelen product, systeemkeu-

ze, koudemiddel, opstelling en selectie van 

de componenten zijn allemaal factoren die 

de systeemvulling bepalen. Het vloeistof-

vat of afscheider dient de te verwachten 

fluctuaties uit het systeem op te vangen. 

Een afscheider heeft daarnaast de functie 

om de vloeistof van het natte zuiggas af 

te scheiden. De omvang van de afscheider 

kan beïnvloed worden door toepassen van 

innovatieve ontwikkelingen zoals de Q-

plate warmtewisselaar met geïntegreerde 

afscheider.Summary
Reduction of the refrigerant charge in a 

refrigeration system, if there is a leakage, 

results in less refrigerant losses and in 

reduction of the total costs of ownership 

because they have fulfill to less regulati-

ons. When designing a cooling system a 

lot of aspects has to be studied to achieve 

the lowest refrigerant charge. The pro-

duct, system selection, type of refrigerant 

and the selection of the components are all 

factors that determine the charge of the sy-

stem. The liquid receiver or separator has 

to absorb the expected fluctuations in the 

system. The separator also has to separate 

the liquid from the wet suction line. The 

size of the separator can be influenced by 

applying innovative developments like 

Q-plate heat exchangers with integrated 

separators.

Figuur 8: Twee Q-plate cascadecondensors met geïntegreerde afscheider.
Figuur 9: Verschillende soorten tussenkoeler

Tabel 2: Overzicht componenten en minimalisatie vulling 

 Figuur 10: constructie Q-plate tussenkoeler
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