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I.  INLEIDING 

A.  SKT 

Deze masterproef is in samenwerking met SKT te 

Ieper. Het Belgische bedrijf is gespecialiseerd in  

industriële koeltechnieken. Het vervaardigt o.a. 

diepvrieskamers (al dan niet hoogbouw), 

invriestunnels en koeling van productieruimtes[1]. 

Dit hoofdzakelijk met ammoniak. Deze installaties 

worden dan ook volledig computergestuurd en 

gemonitord. Het cliënteel is vooral te vinden in de 

voedingsindustrie, zoals de groenten- en 

vleesverwerkende sector, alsook in de 

recreatiesector, zoals de aanleg van skipistes.  

B.  Situatieschets 

Een koelinstallatie kan in vier belangrijke 

onderdelen onderscheiden worden: een 

compressor, een verdamper, een condensor en 

het expansieorgaan. Aangezien iedere installatie 

zeer verschillend kan zijn, werd één type 

installatie onder de loep genomen.  

 

Figuur 1: superfeed installatie 

Het principeschema kan teruggevonden worden 

in figuur 1. Deze superfeed installatie zal volgens 

de noden van de klant berekend, getekend, 

vervolgens geïnstalleerd en finaal opgestart 

worden. Hierna wordt verondersteld dat de 

installatie zijn prestaties (vermogensbalans)  

levert zoals gedimensioneerd. 

Het geheel wordt aangestuurd door een PLC die 

verbonden is met een visualisatie (figuur 1). Dit 

heeft de mogelijkheid de installatie te monitoren, 

sturen alsook problemen op te sporen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Eens een installatie gebouwd en opgestart, wordt 

de vermogensbalans niet meer uitgerekend. 

Tenzij manueel voor het opsporen van storingen. 

Een eerste doelstelling van deze thesis is het 

achterhalen van drie formules die het vermogen 

van compressor, verdamper en condensor 

weergeven bij bepaalde condities. Dit startende 

vanuit selectieprogramma’s van de verschillende 

leveranciers. Deze zijn gebaseerd op een 

thermodynamisch model én meetresultaten van 

hun producten in een testopstelling. De bekomen 

formules worden hierna door een programmeur 

toegevoegd aan de logging als vermogenslijnen. 

Een tweede doelstelling is het analyseren van 

deze formules. Als eerst kan dit theoretische 

vermogen getoetst worden aan hetgeen men uit 

metingen verkrijgt. Vervolgens zou uit de 

vermogenslijnen (logging)  periodieke trends 

achterhaald moeten worden. Op deze manieren 

kunnen de bekomen trends, fouten sneller gaan 

detecteren en kan er voorspellend onderhoud 

plaatsvinden. 
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III.  AANPAK 

A.  Analyse compressorvermogen  

Als eerst zullen de meest gebruikte compressoren 

in kaart worden gebracht (bij SKT installaties). 

Deze zijn voor het merendeel van producent 

Howden [3]. Bij gegeven condities zal de constant 

volumemachine een bepaald koelvermogen gaan 

leveren. Voornaamste weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: werkingscondities compressor 

Verdampingstemperatuur °C 
Condensatietemperatuur °C 
Toerental Rpm 
Superfeed temperatuur °C 
Type oliekoeler Extern/syphon 

 

De bedoeling is om bij een bepaalde conditie, een 

referentiewaarde op te stellen voor het 

vermogen. Aan de hand van omrekenfactoren zal  

naar andere condities worden omgerekend alsook 

naar andere types compressoren.   

Niet alleen het koelvermogen is van belang maar 

ook het elektrisch vermogen, het vermogen nodig 

om de olie (smering, afdichting en 

capaciteitsschuif compressor) naar een gewenste 

temperatuur af te koelen en de 

condensorcapaciteit van de compressor. Deze 

zullen op een tweede manier bepaald worden, 

namelijk via een oppervlakteformule. De 

oppervlakte zal het vermogen beschrijven bij 

variabele condities. Op deze manier kunnen de 

verschillende formules, die in een eerste 

doelstelling verwacht werden, vergeleken en 

geanalyseerd worden. 

B.  Analyse verdampervermogen 

Voor de analyse werd gekozen om te werken met 

verdamperblokken en geen rekening te houden 

met type ventilatoren. Het struikelblok hier is 

wanneer de blokgeometrie verandert het verloop 

van het vermogen verschillend is. Om dit 

probleem te verhelpen is het de bedoeling naar 

de toekomst toe, tijdens het selecteren van een 

verdamper, telkenmale uit een reeks standaard 

blokken een selectie te maken. Vervolgens zal 

voor elke blok een formule worden opgesteld. 

Daar dit veel tijd vergt zal met wat bijkomende 

research dit volledig automatisch kunnen 

gebeuren. 

Tabel 2: variabelen verdampervermogen 

Verdampingstemperatuur °C 
Ingaande luchttemperatuur °C 
Freq. ventilatoren / luchtdebiet Hz / m3/h 

Rijm  mm 

 

Variabelen die het vermogen van de verdamper 

beïnvloeden zijn terug te vinden in tabel 2. Hier 

werden verschillende strategieën overwogen om 

tot een formule te komen.  

C.  Analyse condensorvermogen 

Op eenzelfde manier zal te werk gegaan worden 

voor het bepalen van het condensorvermogen. 

Hier zijn de natte boltemperatuur, 

condensatietemperatuur en evenals de ventilator 

frequentie de bepalende variabelen/condities.  

D.  Analyse sensoren 

Belangrijk is na te gaan in hoever een foutmeting 

van temperatuursensoren invloed heeft op het 

theoretische vermogen. Dit is voornamelijk van 

belang bij het bepalen van verdamper- en 

condensorvermogen.  

IV.  RESULTATEN 

A.  Compressorvermogen 

De verkregen formule, die volgens de vooraf 

opgestelde aanpak bekomen werd, heeft een 

afwijking van 1%. Wat deze formule een stuk 

eenvoudiger maakt is dat de invloed van het 

toerental op het koelvermogen lineair is.  

Vervolgens kan met omrekenfactoren (per type) 

het vermogen bij andere compressortypes 

bekomen worden, aangezien de constructie ervan 

hoofdzakelijk in asafstand verschilt.    

Uit analyse van het oliekoelervermogen blijkt dat 

de gebruikte olie wel degelijk een invloed heeft 

op het vermogen ervan en hierdoor ook op de 

condensorcapaciteit. 
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B.  Verdampervermogen 

Een resem formules werd opgesteld en getest. 

Hieruit is gebleken dat een formule met 

transmissiecoëfficiënt (figuur 2), oppervlakte 

(vast) en gemiddeld temperatuurverschil de 

meest correcte benadering van het vermogen 

geeft. Deze twee variabelen zijn afhankelijk van 

drie werkingscondities en worden om deze reden 

in een oppervlakteformule getransformeerd . 

Rijm is hier echter nog niet in rekening gebracht, 

daar er zeer moeilijk een trend in te brengen is. 

Ook worden waardes die de producent hiervoor 

oplegt niet als correct beschouwd. 

 

Figuur 2: k-factor 

Op eenzelfde manier kan de drukval worden 

bepaald die o.a. nodig is om de gemiddelde 

temperatuur in de verdamper te achterhalen [4].  

Als hetgeen er bekomen is met de opgestelde 

formule vergeleken wordt met hetgeen het 

selectieprogramma weergeeft, is een afwijking 

van ±3% waar te nemen. Dit verschil is echter 

minimaal en dus zeker aanvaardbaar. 

C.  Condensorvermogen 

Figuur 3 geeft het vermogen binnen het volledige 

werkingsgebied van de condensor weer. Op een 

identieke manier als bij de verdamper zullen 

oppervlaktes worden opgesteld bij 50 en 16 Hz. 

Vervolgens wordt, bij zelfde condities, een rechte 

getrokken waardoor het hele frequentiedomein, 

waarin de condensor zicht bevindt, omhuld is. 

Deze formule heeft een tolerantie van ±2% op 

hetgeen van de leverancier. 

 

Figuur 3: condensorvermogen 

D.  Afwijking sensoren 

Uit analyses van temperatuursondes is gebleken 

dat een lichte afwijking van de werkelijke waarde, 

een waarneembaar verschil in vermogen geeft.  

V.  BESLUIT 

Er kan besloten worden dat de bekomen formules 

zeer goed in de buurt liggen met hetgeen de 

leverancier voorlegt. Natuurlijk moet de vraag 

gesteld worden of deze vermogens te aanvaarden 

zijn. Dit is te testen a.d.h.v. metingen op de 

componenten zelf. 

Verdere analyse naar periodieke trends dient nog 

te gebeuren, daar de formules maar beperkte tijd 

in werking (geprogrammeerd) zijn. Eerst zal 

genoeg informatie vergaard moeten worden 

vooraleer hier conclusies uit te trekken. Wel 

kunnen al enkele veronderstellingen gemaakt 

worden. Figuur 4 geeft een beeld hoe de logging 

van deze koelvermogens zal gebeuren. 

 

Figuur 4: logging koelvermogen 
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