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I.  INLEIDING 

Daikin Europe N.V. uit Oostende is actief in de HVAC&R-

sector. De core business is de productie en de ontwikkeling 

van airconditioningsystemen en warmtepompen. 

 

De vraag naar energie verloopt in een stijgende trend. 

Volgens een studie van McKinsey is een groot aandeel van 

het stijgende energiegebruik vanwege de HVAC-sector [1].  

Een HVAC installatie neemt ongeveer 30% van de totale 

energieconsumptie voor zijn rekening bij particuliere 

huishoudens. Volgens verschillende recente studies [2] is 

hier enorm veel potentieel om energie te besparen. De 

belangrijkste mogelijkheid om een HVAC installatie te 

optimaliseren is door te sleutelen aan de warmtewisselaar zelf 

binnen de koelinstallatie. Dit zowel als verdamper en 

condensor in de koelcyclus.  

 

De warmtewisselaars die bestudeerd worden in dit werk zijn 

van het buis-vin type. Een buis-vin-warmtewisselaar bestaat 

uit een aantal circuits waarbij vinnen aan de buitenzijde van 

de buizen werden bevestigd om de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt te verhogen . Typisch hebben 

dergelijke warmtewisselaars een aantal circuits die elk apart 

met koelmiddel worden doorlopen. Elk circuit kan bestaan uit 

een verschillend aantal passen. Figuur 1 toon de gebruikte 

warmtewisselaar met negen circuits waarvan alle circuits uit 

meerdere passen zijn opgebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een warmtewisselaar heeft in een koelcyclus de functie van 

verdampen en condenseren [3]. De twee andere belangrijke 

elementen binnen dit proces zijn de compressor en het 

expansieventiel. Deze cyclus wordt afgebeeld Figuur 2.  

 

 

 

1-2: Het oververhitte koelmiddel wordt op hoge druk gebracht. 

2-3: Afkoeling tot de saturatietemperatuur uitwisselen van 

warmte. 

3-4: Bij de condensatie wordt de latente warmte naar de 

omgeving afgegeven.  

4-5: Lichte onderkoeling van het vloeibare koelmiddel afgeven 

van warmte. 

5-6: Bij expansie ontstaat een tweefasig mengsel. 

6-7: Bij verdamping wordt de warmte uit de omgeving 

opgenomen. Dit is eveneens de latente warmte die wordt 

gebruikt. 

7-1: Lichte oververhitting van het koelmiddel en opnemen van 

warmte. 

 

De optimale energiebenutting van een warmtewisselaar hangt 

in grote mate af van de koelmiddelverdeling over de 

verschillende circuits binnen de warmtewisselaar. Deze 

verdeling moet er namelijk voor zorgen dat enkel de latente 

warmte gebruikt zal worden van het koelmiddel. Indien veel 

oververhitting zou optreden, veroorzaakt dit een drukstijging. 

Gevolg hiervan is een daling van het massadebiet en dus ook 

het geleverde vermogen. De grotere warmteuitwisseling in de 
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Ontwikkeling van een mobiele proefopstelling 

voor een lucht/koelmiddel warmtewisselaar 

Figuur 2: T-s diagram van de koelcyclus [3] 

Figuur 1: bouw van warmtewisselaar 
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Figuur 4: opmeten specifieke warmtewisselaar met water 

tweefasige en gesatureerde fase is ook fysisch te verklaren 

doordat een  dunne condensatiefilm geïnduceerd wordt aan de 

binnenkant van de doorstroomde buis. Dit zorgt voor een 

snellere conductie en dus betere warmteuitwisseling [4]. 

Ook speelt de compactheid van de warmtewisselaar een grote 

rol waardoor juist wordt gefocust op zo weinig mogelijk 

oververhitting of onderkoeling. 

Door de geometrie van de warmtewisselaar, de ligging van de 

circuits in de warmtewisselaar, het aantal passen per circuit, de 

luchtverdeling over de warmtewisselaar,… zal elk circuit een 

verschillend massadebiet in koelmiddel nodig hebben  om 

binnen het latente gebied te blijven.  

 

Typisch wordt het koelmiddeldebiet bepaald door capillairen. 

Dit zijn lange dunne buisjes waarvan de gekozen lengte een 

bepaalde drukval veroorzaakt en dus ook de grootte van het 

massadebiet bepaalt [5].  De capillairen zijn ook te zien op 

Figuur 1. 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

A. Huidige methode 

Bij een optimalisatieproces bij Daikin wordt de juiste 

koelmiddelverdeling berekend aan de hand van luchtmetingen. 

Metingen uitvoeren met koelmiddel zijn duurder en veel meer 

werk. Figuur 3 en onderstaande tekst verduidelijkt het principe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaak is de aangezogen lucht niet uniform. Dit kan 

veroorzaakt worden door obstructies voor de 

warmtewisselaar, de omgeving van de toepassing, … Dit zal 

ervoor zorgen dat warmteuitwisseling over de circuits anders 

verdeeld wordt. Daarom wordt het warmtewisselaaroppervlak 

opgedeeld in cellen. Van elke cel wordt de in- en uitgaande 

luchtsnelheid en temperatuur opgemeten met een 

anemometer. Met deze metingen kan het vermogen berekend 

worden per cel. Met vergelijking 1 kunnen deze vermogens 

gekoppeld worden aan een koelmiddelmassadebiet.  

 

In het ideale geval is  Qlucht= Qkoelmiddel . 

 

        𝑄 =  �̇�𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡 . 𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡 . 𝛥𝑇𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡 = �̇�𝑘𝑜𝑒𝑙𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 . 𝛥ℎ    (1) 

 

Aan deze methode zijn echter heel wat nadelen gekoppeld. Het 

opmeten van de lucht geeft een grote onzekerheid waardoor het 

correcte vermogen voor efficiënte warmteuitwisseling niet 

direct bekomen wordt. Dit zorgt voor een tijdrovend 

ontwerpproces. Ook is dit principe moeilijk toepasbaar op 

warmtewisselaars met een complexe vorm (gebogen, V-vorm, 

…). Deze geometrieën zorgen voor nog meer niet-uniforme 

stroming van de lucht. Bijgevolg is het dus bijna onmogelijk 

om meteen correct te meten. 

 

B.  Nieuwe aanpak 

Er is dus duidelijk nood aan een nieuwe methode om het 

massadebiet van het koelmiddel te berekenen. Er wordt een 

meetopstelling ontwikkeld om de warmtewisselaar te 

doorstromen met water. Dit is eenvoudig om mee te redeneren 

en op te meten (er komen onder andere geen faseveranderingen 

in voor).   

 

De meetopstelling zal elk circuit van de warmtewisselaar 

opmeten en regelen in massadebiet en temperatuur. Het 

massadebiet in elk circuit moet geregeld worden tot een gelijke 

ΔT verkregen wordt in elk circuit.  Door ervoor te zorgen dat in 

elk circuit een gelijke ΔT optreedt,  door het massadebiet te 

regelen, kan de totale warmteuitwisseling optimaal verdeeld 

worden over de circuits. 

Als een gelijke luchtstroming wordt nagebootst als in de 

specifieke toepassing, kan met het water de juiste vermogens 

per circuit worden uitgerekend met vergelijking 2.   

 

                            𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 =  �̇�𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 . 𝑐𝑝,𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 . 𝛥𝑇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟               (2) 

 

Het totale geëiste vermogen van de warmtewisselaar is dan de 

som van de vermogens van alle circuits.   

 

De uitgerekende warmteuitwisseling van elk circuit bekomen 

met water moet gelijk zijn aan de warmteuitwisseling indien 

koelmiddel gebruikt zou worden. Met vergelijking 3 wordt dan 

het corresponderende massadebiet van het koelmiddel berekend 

voor dat specifiek vermogen. 

 

                         𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 =  �̇�𝑘𝑜𝑒𝑙𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 . 𝛥ℎ                            (3) 

 

III.  RESULTATEN 

Met de meetopstelling wordt een specifieke warmtewisselaar 

(zie Figuur 4) opgemeten en met water doorstroomd. Dit is een 

warmtewisselaar met negen circuits waar een obstructie is 

aangebracht en een circuit afgesloten om de afdekking van de 

machinecomponenten en omgevingsfactoren te simuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 3: huidige methode om warmtewisselaars op te meten 
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Tabel 1 bevat de opgemeten (�̇�, ΔT)en berekende (Q) gegevens 

indien de warmtewisselaar als verdamper wordt aangestuurd. 

Hier wordt het totale gevraagde vermogen van ongeveer 8,5 kW 

verdeeld over de acht circuits. Dit was tevens het maximaal 

haalbare vermogen met deze meetopstelling. 

 
Tabel 1: berekende warmteuitwisseling per circuit 

 
�̇� [

𝒌𝒈

𝒔
] 

𝜟𝑻 (°𝑪) 𝑸[𝑾] 

Circuit 1 0,027±0,005 8,05±1,00 839±191 

Circuit 2 0,018±0,005 8,19±1,00 621±191 

Circuit 3 0,036±0,004 8,24±1,00 1242±212 

Circuit 4 0,030±0,004 8,31±1,00 1027±197 

Circuit 5 0,037±0,004 8,15±1,00 1246±212 

Circuit 6 0,036±0,004 8,26±1,00 1245±212 

Circuit 7 0,038±0,004 8,20±1,00 1301±219 

Circuit 8 0,034±0,004 8,10±1,00 1150±204 

TOTAAL   8670±579 

 

Om deze berekening te valideren, wordt diezelfde 

warmtewisselaar met koelmiddel doorstroomd. Met de 

expertise van Daikin worden de vermogens gekoppeld aan een 

massadebiet voor koelmiddel via capillairen.  

 

Tabel 2 toont de grootte van de oververhitting opgemeten in de 

acht circuits. Typisch volgens Daikin is dit enkele graden en 

even groot in alle circuits.  

 
Tabel 2: gemeten oververhitting in de circuits 

 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓𝒉𝒊𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 [°𝑪] 

Circuit 1 5,29 ± 3,43 

Circuit 2 4,33 ± 3,43 

Circuit 3 2,81 ± 4,27 

Circuit 4 3,50 ± 5,69 

Circuit 5 2,90 ± 5,39 

Circuit 6 4,61 ± 4,99 

Circuit 7 7,80 ± 3,96 

Circuit 8 10,59 ± 3,09 

 

IV.  BESLUIT 

 

A. Analyse van de meting 

Door een warmtewisselaar met water te doorstromen kan op een 

eenvoudige manier een optimale warmteuitwisseling bekomen 

worden. Door het massadebiet te regelen om een gelijke ΔT te 

verkrijgen, kan een vermogen berekend worden per circuit. 

Deze vermogens hebben een fout variërend van 20 tot 30% per 

circuit. De fout op het totale vermogen is 6,7 %. 

 

De vermogenberekeningen werden gevalideerd door een 

Daikin koelmiddelopstelling om na te gaan of effectief de 

volledige latente warmte werd gebruikt. Uit de resultaten is af 

te leiden dat er degelijk oververhitting in de acht circuits 

aanwezig is. Hier is een fout aanwezig op de metingen tussen 3 

en 5,7°C. Daarom kan nog niet met complete zekerheid gezegd 

worden dat enkele circuits uit het tweefasig gebied getreden 

zijn. 

 

B. Conclusie 

Ondanks de moeilijkheden die deze totaal nieuwe methode met 

zich meebracht, is de doelstelling gehaald om met water het 

juiste massadebiet van koelmiddel te berekenen om optimale 

warmteuitwisseling te hebben. Binnen het onderzoek wordt nu 

een finale en verbeterde versie van de meetopstelling gebouwd. 

Op die manier moet het mogelijk zijn om grotere thermische 

vermogens van warmtewisselaars te ontwerpen met een 

kleinere onzekerheid op de meetresultaten. 
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