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Koelen met CO2 – Technische uitleg. 

De laatste jaren is veel gepubliceerd over het gebruik van natuurlijke koudemiddelen. Naast de vele voordelen 

van de CFK’s, HCFK’s en HFK’s, heeft voortschrijdend inzicht ertoe geleid dat de focus op de toepassing van 

natuurlijke koudemiddelen is verscherpt. Als Assumburg Koeltechniek bieden wij in samenwerking met ECR en 

een Zweedse partner een complete transkritische boosterinstallatie aan, die volledig werkt met CO2 als 

koudemiddel. 

Naast het ozon aantastende effect (ODP = Ozon Depletion Potential) van CFK’s en HCFK’s, dat “0” is voor de 

HFK’s, wordt nu ingezoomd op de bijdrage aan het broeikaseffect (GWP = Global Warming Potential). Hierbij 

wordt de directe bijdrage aan het broeikaseffect van diverse koudemiddelen met elkaar vergeleken.  

 

Het meest gunstige, veel gebruikte chemische koudemiddel (R134a), heeft een GWP van 1430 ton CO2 

equivalent/jaar. De GWP van natuurlijke koudemiddelen is verwaarloosbaar klein (CO2 heeft een GWP van 1). 

Na ondertekening van het Montreal Protocol in 1987 is versneld ingezet op het vinden van alternatieven voor 

de chemische koudemiddelen. Wet- en regelgeving is daarom behoorlijk strikt en uitgebreid betreffende het 

gebruik van chemische koudemiddelen. Onderzoek naar alternatieve manieren (onder andere hoog frequente 

trillingen) om koude op te wekken worden in rap tempo opgestart.  

 

Het toepassen van natuurlijke koudemiddelen is ook een mogelijkheid en zeker niet nieuw. Al ver in de vorige 

eeuw en zelfs de eeuw daarvoor, werd gebruik gemaakt van lucht, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2), 

propaan (R290), zwaveldioxide (SO2) en nog andere koudemiddelen. Door de introductie van de chemische 

koudemiddelen rond 1930, zijn de natuurlijke koudemiddelen vrijwel helemaal verdwenen. Het koudemiddel 

CO2 staat op dit moment volop in de belangstelling. Dit natuurlijke koudemiddel is, in tegenstelling tot vele 

andere natuurlijke koudemiddelen, niet explosief en/of giftig. Het werkt echter bedwelmend en kan in hoge 

concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid.  

 

De hoeveelheid energie die nodig is om CO2 te produceren is veel lager dan voor chemische koudemiddelen. 

De meeste CO2 die in de industrie wordt toegepast, komt vrij als afvalproduct bij andere processen (o.a. 

bierbrouwerijen). Op zich interessant genoeg om de toepassing in de koudetechniek nog eens kritisch te 

bekijken. Er zijn ook nadelen, zoals hogere drukken en een lagere kritische temperatuur. Een afweging maken 

om te kiezen voor een bepaald koudemiddel en daaraan gekoppelde installatie is niet eenvoudig.  

 

Ervan uitgaande dat fabrikanten toestemming geven voor toepassing van de koudemiddelen in combinatie met 

hun producten, kunnen diverse criteria meespelen in deze keuze.  

 Lokale toepasbaarheid (NH3 in een woonomgeving)  

 Penalty op toepassing van chemische koudemiddelen (Denemarken)  

 Kennis van eigen personeel  

 Energieverbruik  

 Mogelijkheid van warmteterugwinning  

 Betrouwbaarheid van de installatie  

 Onderhoudskosten  

 Imago  

 

Voor de ondernemer is het belangrijk om de totale kosten (TCOO: Total Cost Of Ownership) van de installatie te 

kennen alvorens tot aanschaf over te gaan. De hogere prijs van een bepaalde installatie kan dan eenvoudig 

verklaard worden door een eventuele lagere TCOO. Bij gebruik van het koudemiddel CO2, kan bij een 

geoptimaliseerde installatie fors bespaard worden op andere energiebronnen (elektra en/of gas). In deze is het 

interessant om te constateren dat het imago “groen” een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de 

overwegingen. In de voor velen bekende (TEWI: Total Equivalent Warming Impact) formule, die ons een 
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totaaloverzicht verschaft van de impact op het broeikaseffect, is te zien dat de keuze van een koudemiddel op 

basis van de GWP waarde van ondergeschikt belang is. 

 

Al deze berekeningen laten zien, dat het aandeel energieverbruik ongeveer voor 90% de uitkomst bepaalt. 

Zeker in Nederland, waar de lekkages in de installaties zeer laag zijn (4-5%), zal het energieverbruik de 

belangrijkste factor zijn. Wanneer men kiest voor natuurlijk koudemiddel CO2, biedt Assumburg Koeltechniek 

een geoptimaliseerde installatie, waarmee er flink bespaard kan worden op energie. Onderstaand een 

installatie, waarbij een aantal unieke toepassingen verwerkt zijn, die dit ontwerp tot een van de meest 

optimale van dit moment maken. Wij als Assumburg Koeltechniek hebben in Nederland de eerste 

geoptimaliseerde CO2 booster installatie gerealiseerd bij het project “Stad van de Zon” te Heerhugowaard. 

Bij deze geoptimaliseerde booster installatie zijn geen noodkoeling of expansievaten noodzakelijk in geval van 

een totale stroom- storing. Wij hebben dit gerealiseerd door de ontwerpdruk van het middendruk vloeistofvat 

naar 80 bar toe te brengen. Het betreft hier de druk direct achter het hoge druk gaskoeler expansieventiel. 

Tevens is ervoor gekozen ook de ontwerpdruk voor het lage druk gedeelte te verhogen naar 60 bar. Daarbij zijn 

de onderstaande ontwerpdrukken als uitgangspunt gehanteerd voor het gehele ontwerp: 

 Ontwerpdruk hoge druk 120 bar 

 Ontwerpdruk midden druk 80 bar 

 Ontwerpdruk lage druk 60 bar. 

 

Zodra er een stroomstoring of langdurige stilstandperiode van de installatie van toepassing is kan men nu de 

druk eenvoudigweg laten stijgen, zonder dat daarbij een expansievat of noodkoeling dient te worden 

bijgeschakeld. Zoals bekend heeft CO2 bij 20 graden omgevingstemperatuur reeds een druk van 56 bar wat bij 

de normale CO2 booster installatie direct tot problemen zal leiden, daar deze normaliter zijn ontworpen voor 

een maximale werkdruk van 40 bar op het middendruk- en op het lage druk gedeelte. 

Deze cruciale wijziging betekent voor onze klanten een hogere bedrijfszekerheid, gekoppeld aan een lagere 

investering. 
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De verhoogde werkdruk voor het vloeistofvat gedeelte van 40 bar naar 80 bar heeft een tweede voordeel. We 

hebben nu de mogelijkheid om het gasegalisatie middendruk expansieventiel op een hogere druk te laten 

egaliseren naar de lage druk van het systeem. Daar waar normaliter wordt gewerkt met bijvoorbeeld 27 bar als 

minimum vatdruk bij 35 bar maximale vatdruk, is het nu mogelijk om op een hogere reservoirdruk pas gas te 

gaan egaliseren naar de zuigzijde van het systeem. Dit alles resulteert in minder overstort van koudemiddel, 

wat het rendement van de koelmeubels (de koudefactor) ten goede komt. De koudefactor is het effectieve 

koelvermogen dat beschikbaar is aan de verdampers, gedeeld door het opgenomen vermogen van de 

compressoren en wordt het epsilon getal genoemd. 

In het verleden werd hierbij gewerkt met een relatief duur traploos expansieventiel.  

Nu kan worden gewerkt met een pulsmodulerend ventiel dat wordt aangestuurd vanuit de software die 

speciaal op maat is ontwikkeld voor deze geoptimaliseerde CO2 booster 

installatie. 

Er wordt in verband met de verhoogde ontwerpdrukken zowel op de hoge 

druk als op de lage druk gebruik gemaakt van verschillende types Dorin 

compressoren. Deze compressoren zijn speciaal ontwikkeld en geschikt 

voor deze hogere werkdrukken, waarbij zowel de koel compressoren als de 

vries compressoren zijn vrijgegeven voor het transkritische, maar ook voor 

het subkritische bereik. Dit alles binnen een bepaald werkgebied. Dit 

verbeterde ontwerp laat hoge stilstand drukken zonder problemen toe. 

Het inzetgebied van de vries compressoren is geoptimaliseerd voor 

heetgas ontdooiing indien dit gewenst is. Assumburg Koeltechniek heeft 

dit bij de geoptimaliseerde installatie kunnen bewerkstelligen daar wij op 

een hogere tussendruk kan werken, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft 

voor de compressoren, zoals dat wel het geval is bij compressoren die 

uitsluitend geschikt zijn voor het subkritische bedrijf. 

Dit vereenvoudigt tevens een setpoint verschuiving van zowel de koel- als vries installatie tijdens de nachtelijke 

uren, zonder dat daarbij de vries compressoren op een te hoge condensatiedruk (tussendruk) zullen gaan 

werken.  

Eén en ander wordt geregeld via de speciaal ontworpen software die er voor zorgt dat zowel de vries- als de 

koel compressoren te allen tijde binnen hun werkgebied blijven draaien, ook wanneer er tijdens een setpoint 

verschuiving of heetgas ontdooiing afwijkende bedrijfscondities worden gerealiseerd. 

Zonder gebruik te maken van een frequentieomvormer is het bovendien mogelijk gemaakt de minimale 

capaciteit van de vriescompressoren te moduleren door middel van een pulsgestuurde lage druk gasregeling 

welke wordt aangestuurd vanuit de software. Hierdoor kan met twee in plaats van drie compressoren worden 

volstaan daar waar normaliter in de supermarktwereld traditioneel gewerkt wordt met drie compressoren of 

frequentie geregelde toepassingen. 

Voor de eindverbruiker betekenen deze technische innovaties simpelweg een lager energie- verbruik en aldus 

een lagere TCOO. 

Een nadere technische blik op het energieverbruik: 

Als voorbeeld nemen we een gaskoeler uittredetemperatuur van +35 graden en een verdampingstemperatuur 

van -10 graden. In het onderstaande h-log p diagram is schematisch uitgezet een 30 bar & 60 bar CO2 reservoir 

druk situatie. Het rode systeem binnen het  co-existentie gebied vertegenwoordigt het hoge druk systeem en 

het blauwe systeem binnen het co-existentie gebied vertegenwoordigt het lage druk systeem. Het vierkante 

blokje aan de rechterzijde is het uittrede punt van de verdamper met 10K oververhitting. De intredeconditie 
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aan de compressor is het resultaat van de gemengde gastroom vanuit de verdampers en het geëxpandeerde 

gas vanuit het CO2 vloeistofvat. 

 

Bij een verhoging van de reservoirdruk neemt de dampkwaliteit in de verdamper af, zoals men kan zien in het 

onderstaande P-h diagram. 

 

Dit betekent dat er meer vloeistof beschikbaar is voor de verdampers vanuit de totale massastroom gezien. Het 

enthalphieverschil over de verdampers, uitgaande van 10K oververhitting neemt aan de andere kant echter af. 

Beide aspecten zijn uitgezet in onderstaande grafiek. 
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Echter het verlies aan koelcapaciteit aan de compressorzijde, t.g.v. het expanderen van gas als percentage van 

de beschikbare capaciteit, neemt toe bij een stijgende druk op het CO2 reservoir. 

Dit lekpercentage is uitgezet in volgende grafiek. 

 

Een belangrijk aspect van het expanderen van flashgas terug naar de zuigzijde van de compressoren, is dat er 

meer vloeistof fractie in de zuigretour aanwezig zal zijn bij het expanderen vanuit een hogere vatdruk. Dit kan 

men zien in onderstaande grafiek. Het risico dat daarbij kan optreden is dat men nagenoeg verzadigd gas gaat 

afzuigen. Om zowel dit risico alsmede het geringe capaciteitsverlies aan de compressor te compenseren, 

hebben we ervoor gekozen om dit gas op een hogere druk te expanderen via een economizer, waarbij we 

zodoende waarborgen dat het gas de benodigde oververhitting voor de compressor niet beïnvloedt en dat de 

vloeistof met enige graden wordt onderkoeld. 
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Hierbij kan men concluderen dat bij een systeem waarbij wordt geëxpandeerd vanuit een lage vatdruk, het 

aandeel vloeistof dat effectief kan worden geëxpandeerd via deze economizer lager zal liggen, als bij een 

systeem waarbij vanuit een vat wordt geexpandeerd dat op een hogere druk staat. Wanneer men op bijlage 3 

kijkt naar de x factor van dit epansiegas dan ziet men dat deze factor 0,98 is voor de lage druk situatie en 0,9 

voor de hoge druk situatie. 

Globaal wil dit zeggen dat voor de expansie vanuit de hogere druk meer capaciteit beschikbaar en haalbaar is 

op deze economizer. E.a. resulteert in circa 4K extra onderkoeling voor de hoge druk situatie t.o.v. 1K 

onderkoeling voor de lage druk situatie. Zoals algemeen bekend resulteert een hogere onderkoeling in een 

lager expansieverlies op de intrede van de koeler en een stabielere werking van de elektronische expansie 

apparatuur. Bovendien kunnen lange leiding lengtes in de supermarktwereld op een kleinere diameter worden 

gedimensioneerd daar men meer drukval kan accpeteren t.g.v. deze grotere onderkoeling. 

Er is echter nog een andere interressante ontwikkeling met betrekking tot beschikbare massastromen voor de 

verdamper. Zoals men kan zien in bijlage 3 is de effectieve massastroom die beschikbaar is voor de verdamper 

bij een hoge druk systeem groter dan de massastroom beschikbaar voor bij een lage druk systeem. Dit zit hem 

in het feit dat de x factor op het scheidingspunt in het middendruk vat voor de hoge druk situatie b.v. 0,2 

bedraagt en voor de lage druk situatie 0,33. Wanneer we nu uitgaan van een totale massastroom van 400 kg/h, 

dan betekent dit dat er in de hoge druk situatie 320 kg/h overblijft en voor de lage druk situatie 268 kg/h. We 

hebben echter al gezien dat het beschikbare enthalpie verschil voor het hoge druk systeem lager is als voor het 

lage druk systeem. 

Op zich zou e.a. in evenwicht moeten blijven. Wanneer we deze massastromen echter invoeren voor een 

platen verdamper van b.v. Alfa Laval, dan kan men zien dat de warmteoverdracht en dientengevolge de 

prestaties van het hoge druk systeem positief uitwerken op het rendement van de koeler. Op de bijlage 1 kan 

men zien dat er voor de hoge druk situatie de 320 kg/h is ingevuld als circulered koudemiddel en voor de lage 

druk situatie 268 kg/h, (aangegeven met de kleur blauw). Direct hieronder is het aandeel gas/vloeistof 

(expansie verlies) op de intrede van de koeler reeds gecompenseerd. 
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Verder zijn alle waardes indentiek gehouden. Toch ziet men dat voor de onderste situatie de koeler nu 5% te 

kort komt t.o.v. de exact gedimensineerde koeler op de bovenste situatie (aangegeven met de kleur groen). Dit 

terwijl het gemiddelde temperatuurverschil en alle andere waardes gelijk zijn gehouden. 

 

 

Wanneer men nu bijlage 2 bestudeert dan ziet men dat e.a. een gevolg is van de gestegen K waarde 

(aangegeven met geel) deze is toegenomen van 3291 voor het lage druk systeem naar 3445 voor het hoge druk 

systeem. Bovendien is het drukverschil over het platenpakket toegenomen van 12,38 kPa naar 51,80 kPa 

(aangegeven met roze) e.e.a. resulteert in een hoger Reynolds getal t.g.v. de grotere massastroom die 

beschikbaar is. Al met al een zeer interressant fenomeen dat natuurlijk niet in zijn algemeenheid mag worden 

doorgetrokken voor alle koelers maar dat wel nader onderzoek behoeft. 
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Eén en ander zal kunnen resulteren in kortere draaitijden van de meubels en cellen. Ook dit zou dan resulteren 

in een betere TCOO. 
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m°v = massastroom verdamper  - m°g = massastroom flashgas - m°t = massastroom compressor 400 kg/h 

 

m°v = massastroom verdamper  - m°g = massastroom flashgas - m°t = massastroom compressor 400 kg/h 

 

Bij de ontwikkeling van de software aansturing van deze geoptimaliseerde installatie is niet alleen de focus 

gericht geweest op de primaire installatie voorwaarden, maar is ook doelbewust gekeken naar een 

optimalisatie van de warmteterugwinning. 

Tevens is aandacht besteed aan een verbeterde olieterugvoer vanuit de CO2 DX meubels, zodat de 

warmteoverdracht niet nadelig beïnvloed wordt door olie die eventueel achterblijft in het systeem. Hiervoor 

wordt een speciaal ontwikkelde hogedruk olieterugvoersysteem toegepast, dat de olie terugvoert uit zowel de 

koel- als vriesmeubels en dit voor 100% waarborgt. Deze verbeterde olieterugvoer vindt plaats via een 

natuurlijke retour circulatie inrichting. De hiervoor speciaal ontworpen zuigretour afscheiders voor de koel- en 

vries zuigretour leidingen zijn ook weer geschikt voor de hogere werkdrukken en zijn volledig geïntegreerd in 
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de installatie. De software voor deze geoptimaliseerde installatie speelt feilloos in op het niveau in de 

olieafscheider in combinatie met het oliecirculatie systeem. 

Zoals aangegeven is met name gefocust op een verbetering van de reeds bekende technieken voor 

warmteterugwinning. Daarbij is de software dusdanig gemodificeerd zodat het switchpoint, van subkritisch 

bedrijf naar transkritisch bedrijf (de zogenaamde transition zone) is verfijnd. 

Eén en ander resulteert in het langer functioneren in de subkritische zone, wat het rendement van de 

installatie positief beïnvloedt. 

Deze warmteterugwinning is mogelijk in zowel de subkritische- als transkritische fase maar is geoptimaliseerd 

voor de subkritische fase. Dit daar met name tijdens het winter- en het najaar bedrijf, zowel de tapwater 

bereiding, als het laag temperatuur vloerverwarmingssysteem het meest zullen worden aangesproken. Dit alles 

is geoptimaliseerd om een zo laag mogelijke TCOO te realiseren en het voor de eindverbruiker zo interessant 

mogelijk te maken. Vanuit de software wordt een drieweg regelventiel traploos aangestuurd dat de optimale 

balans regelt tussen de tapwater bereiding en het vloerverwarmingssysteem. In de winterdag kan derhalve 

worden volstaan met warmteterugwinning uit de installatie. 

Reeds vanaf circa 58% koelbelasting kan een behoorlijke winkel worden verwarmd zonder extra inzet van een 

gasgestookte ketel of boiler. Desgewenst kan de vloerverwarming warmtewisselaar functioneren als 

watergekoelde gaskoeler waarbij de luchtgekoelde gaskoeler extra onderkoeling genereert. 

Mededoor de in Zweden opgedane ervaring heeft Assumburg Koeltechniek een verbeterd totaalconcept 

beschikbaar voor de supermarktwereld. Hierbij is uitgegaan van een modulaire opzet dat heeft geresulteerd in 

een range van standaard installaties die feilloos aansluiten op iedere behoefte. 

 

 


