
Koolzuur en ammoniak zijn
terug van weggeweest in de
koudetechniek. Na de ozon-

schadelijke chloorfluorkoolwater-
stoffen (CFK’s) moeten de ozon-
vriendelijkere hydrochloorfluorkool-
waterstoffen (HCFK’s) plaatsmaken
voor natuurlijke koudemiddelen. Ook
de ozonneutrale HFK’s staan onder
druk vanwege hun bijdrage aan het
broeikaseffect. Het goede nieuws is
dat innovatieve technologie het
mogelijk maakt om de klassiekers
CO2 en NH3 steeds aantrekkelijker te
exploiteren. Een besparing tot zo’n
15% op het energieverbruik en 30 tot
40% op de totale broeikasgasemissie
is haalbaar vergeleken met syntheti-

sche koudemiddelen (bron: NVKL).
Daarbij heeft toepassing van CO2 als
secundair koudemiddel in een
NH3/CO2-cascadesysteem (zie VMT
18/19, p. 21) als voordeel dat de (pro-
duct)veiligheid sterk verbetert. Dit
verklaart waarom anderhalf jaar na
de ingebruikname van de eerste
installatie bij groenteverwerker Ardo
al meer dan 14 van deze systemen
operationeel of in aanbouw zijn.

CO2 -plussen
Hoe snel ‘koolzuur’ voet aan de
grond heeft gekregen, blijkt uit de
mond van Gijsbert Fransen. Als pro-
jectleider Koudetechniek en Warmte-
pompen (KTW) bij TNO-MEP is hij
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nauw betrokken geweest bij de suc-
cesvolle commercialisering van het
NH3/CO2-cascadesysteem. “Vijf jaar
geleden stond er in Europa nog geen
enkele CO2-installatie, nu is het een
bewezen techniek. Je ziet het overal
verschijnen, mede dankzij de samen-
werking binnen het consortium GTI,
Wijbenga, Goedhart, Danfoss, TNO.”
Dit jaar kregen de samenwerkende
partijen voor hun inspanningen de
prestigieuze koeltrofee uitgereikt. 

Samen met Denemarken is Neder-
land nu koploper in Europa. Meest
recente CO2-project is dat bij koel-
transporteur voor varkensvlees Grol-
leman in Wijhe. “Hier wordt nu een
installatie gebouwd met vriestunnels,
opslag, expeditie en verwerkings-
ruimten. Vriezen en koelen, alles
gebeurt met CO2.” Het animo voor
CO2 verklaart Fransen uit de voorde-
len ten opzichte van ammoniak.
Vooral veiligheid en vriesvermogen
zijn plussen. “CO2 is niet giftig en
niet explosief. Je kunt er ook dieper
mee dan ammoniak. Dat trekt
vacuüm onder de -34°C, waardoor je
lucht van buitenaf aanzuigt en je kou-
demiddel verontreinigd raakt.”

Tweetrapssysteem
Nadeel van koolzuur is dat het in
twee trappen vloeibaar gemaakt moet
worden. Het gas wordt bij 31 à 32°C
namelijk superkritisch. Het is dan
gas noch vloeistof. “Dan kun je er
weinig mee. Je zult het eerst in een
eerste trap van +35 naar 0 of -10°C
moeten laten afkoelen. Daar is toch
weer ammoniak voor nodig. Die
bevindt zich echter in een afgesloten
gedeelte in de machinekamer, zodat
je dat deel van het systeem met alle
veiligheidsmaatregelen kan omge-
ven.”

Bij het cascadesysteem bevindt zich
in de productieruimte alleen CO2 en
geen ammoniak. Veiliger voor de
werknemers en er kan geen uitstoot
van ammoniak optreden. “Dus ook
geen productieverlies,” vult hij aan.
Het optreden van zuurstofgebrek
door het lekken van grote hoeveelhe-
den CO2 noemt hij een hypothetisch
risico en bovendien makkelijk te
detecteren met een CO2-sensor. Nee,
de plussen domineren, zoals het zeer
constante vriesresultaat. “Een middel
als ethyleenglycol kent een tempera-
tuurverloop van enkele graden. CO2
behoudt als verdampend koudemid-
del altijd dezelfde temperatuur.”

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist.

Eisen aan milieu-, lijnrendement en kwaliteitsverbetering tijdens het koelen en vriezen

hebben een impuls gegeven aan de koudetechniek. Enkele innovaties zijn vriezen met

kooldioxide, tunnelvriezen in luchtkringloop, hogedrukvriezen en gecombineerd water-

en luchtkoelen. Binnen de koudedragers biedt betaïne een nieuw voedselveilig

alternatief.

Vincent Hentzepeter*

Koude-innovatie in teken van efficiency en milieuvriendelijkheid

Koelen/vriezen geen koud kuns
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van de compressoren en de aircondi-
tioning en daarna voor het afvoeren
van het slachtafval.”

Minder volumeverlies
De systemen staan inmiddels ook bij
pluimveeslachterij Astenhof en de
Griekse evenknieën Nitsiakos en
Karagiannakis. Aanvankelijk stonden
afnemers sceptisch tegenover het
waterkoelen. De ervaring met ‘spin
chillers’ had daar een nare bijsmaak
achtergelaten. “Dat was een grote

bron van ellende, maar is een heel
andere techniek. Met ‘spinnen’
behandel je in een keer ‘een aantal
kubieke meters kip’. Het probleem is
dat de buitenste kippen wel koud
worden, maar dat ze in kern 20ºC
blijven.” 

Daar is bij deze methode geen spra-
ke van, mede dankzij de individuele
verwerking aan de lijn en de constant
lage temperatuur van bassins. Er is
nog een voordeel, weet Van Stuyven-
berg. De kip die bij puur luchtkoelen
tot 2% aan volume kan inboeten, ver-
liest bij het TopKip-systeem slechts
0,2 tot 0,3%. Het verschil zit in de
kortere doorlooptijd en de gunstige
invloed van koud water op het kar-
kas. “TNO-cijfers tonen dit aan,”
benadrukt Van Stuyvenberg die een

Uitontwikkeld is de CO2-vriestech-
niek nog niet, weet Fransen. “Met
CO2 plus een additief zou je nog wat
stappen verder kunnen gaan. Je ziet
sowieso in de historie dat naarmate
technieken beter worden, er dieper
wordt ingevroren. Alleen is nog niet
bekend, in hoeverre de kwaliteit van
voedsel verbetert als je als je onder de
-50 of -60°C gaat zitten. In theorie
wel, maar dat is iets waar we met
onze collega’s van TNO Voeding ver-
der onderzoek naar moeten doen.”

Air cycle
Voedingsmiddelen dieper invriezen
dan bij de gebruikelijke -35 tot -40°C
zou ook kunnen met tunnelvriezen in
luchtkringloop. De als ‘air cycle’
bekend staande techniek, waarbij
sterk samengeperste buitenlucht
wordt ingezet als koudemiddel, is
nieuw leven ingeblazen door ont-
werpverbeteringen. Tot nu toe is het
bij prototypes gebleven, zoals een
gesloten systeem dat door Air Pro-
ducts is ontwikkeld. Novem
omschrijft air cycle als een milieu-
vriendelijk alternatief voor conventio-
nele vriesinstallaties die een lucht
van -50°C levert. Invriezen gaat zo 10
tot 15% sneller dan bij gangbare sys-
temen. Ultralage temperaturen zijn
haalbaar door lucht die gecompri-
meerd wordt tot circa 2 bar. Hierbij
vrijkomende warmte wordt afge-
voerd, terwijl expansie van de lucht
hierna weer warmte ontrekt aan de
omgeving. Zo ontstaat lucht van tot 
-50°C die direct de tunnel in kan wor-
den gebracht zonder tussenkomst
van ventilatoren en koudemiddelen.

Vleesverwerker Diviande heeft in
2000 en 2001 onderzoek laten doen
naar de air cycle-technologie door
TNO-MEP via een subsidie uit het
Novem-programma Milieu & Tech-
nologie. Diviande was benieuwd of
het invriezen van vleesproducten in
dozen in een conventionele vriestun-
nel niet efficiënter kon. Daarom werd
gekeken of een half open air cycle
(zie kader voor de drie typen) het
vriesproces rendabeler kon maken.

Novem concludeert in haar rappor-
tage dat een compleet invriessysteem
op air cycle gebaseerd systeem tech-
nisch haalbaar is gebleken. Toch is
het er niet van gekomen. Over het
hoe en waarom wil Peter Vermeer,
kwaliteitsmanager bij Deviande, niets
meer kwijt. “We zijn er niet mee ver-
der gegaan,” reageert hij bondig.

Mogelijk is het project stukgelopen
op een leverancierskwestie of het ‘de
eerste zijn in de markt’. Aan de tech-
niek lag het in elk geval niet, stelt
Gijsbert Fransen. “Het is een goede
technologie die we graag nog eens
van stal willen halen. We zoeken
alleen nog een fabrikant die het aan-
durft.”

Water/luchtkoelen
Minder hightech, maar evengoed
innovatief, is een recente toepassing
van koelen met water. Een combina-
tie van water- en luchtkoeling blijkt
het energieverbruik bij het koelen
van kippen in de pluimveeslachterij-
en met 30 tot 40% terug te kunnen
brengen. Deze besparingen worden
behaald met een uit 2001 stammende
vinding van het Enschedese TopKip
BV. Samen met Gti Koudetechniek
(Den Bosch) en machinebouwer Nie-
meijer (Oldenzaal) heeft TopKip het
geoctrooieerde ‘Combikoelsysteem’
ontwikkeld voor de verwerking van
pluimveekarkassen. Het principe is
als volgt: de kippen passeren gefa-
seerd een waterbad dat continu
onder de 4°C wordt gehouden door
een met propyleenglycol gekoelde
koudewand. Na twee minuten voor-
koelen, volgt een extra reinigingsfase
en een minuut uitdruppelen. De kip-
pen gaan nogmaals vier minuten
door een waterbad, gevolgd door
luchtkoeling. In ongeveer een uurtje
zijn ze dan (uitgaande van anderhal-
ve kilo kip) op een kerntemperatuur
van onder de 4ºC.

Het relatief eenvoudige koelsysteem
bespaart niet alleen energie, maar
brengt de slachtkippen ook bijna
twee keer zo snel ‘op temperatuur’.
Aldus Wim van Stuyvenberg, tech-
nisch directeur van TopKip, die aan
de wieg staat van het koelsysteem.
Voordeel voor de slachterij is dat er
binnen een bestaande productieloca-
tie op hetzelfde fabrieksoppervlak
veel meer gevogelte kan worden ver-
werkt. “In pluimveeslachterijen is de
koeling het hart van het gehele pro-
ductieproces. Je moet volgens de EU-
richtlijnen tot onder de 4ºC koelen,
dus dat wordt je bottleneck als je de
productie wilt uitbreiden. Sinds bij
onze klant Adelfi Pipis Farm op
Cyprus een Combi Chilling System
staat, kunnen ze in dezelfde ruimte
geen 5.000 maar 9.000 kippen per
uur verwerken. En het koelwater
gebruiken ze eerst voor het koelen

stje
Hogedrukvriezen
Nog niet commercieel verkrijgbaar, wel veel belovend, is vriezen

en ontdooien onder hoge druk. Het vriespunt van water bij een

druk van 2,070 bar is -22°C . Dus kan een product afgekoeld wor-

den zonder dat zich ijs vormt. Valt de druk weg, dan wordt het

vriespunt weer normaal en vormen zich door het hele product

veel, mooi homogeen verdeelde, kleine ijskristallen. Zo wordt

afgerekend met het van buiten naar binnen oprukkende vries-

front dat optreedt bij gangbaar invriezen onder atmosferische

druk. Bij dit proces ontstaat door inhomogene kristallisatie relatief

veel productschade. Cellen vriezen kapot, waardoor de bevroren

biefstuk vocht verliest bij het ontdooien. Bij hogedrukvriezen zou

dit een stuk minder moeten zijn. Daarom is slachter en vleesver-

werker Dumeco afgelopen jaar betrokken geweest bij een EET-

kiemproject ‘hogedrukvriezen en ontdooien’ in samenwerking

met onder meer TNO-MEP en TNO Voeding. EET staat voor ‘Econo-

mie, Ecologie, Technologie’. Laat dit een smakelijkere biefstuk

opleveren.

‘Vijf jaar geleden stond er in Europa nog

geen enkele CO2-installatie, nu is het een

bewezen techniek’



terugverdientijd van zes tot acht
maanden voor deze installatie voor-
rekent.

Beperking R22
De recente ontwikkelingen in de kou-
detechniek zijn niet los te zien van de
verboden en beperkingen rond toe-
passing van CFK’s en HCFK’s. Sinds
het verdrag van Montréal de CFK’s in
de ban deed, is de industrie naarstig
op zoek naar alternatieve koudesyste-
men en -middelen. Momenteel wordt
het HCFK ‘R22’ nog veel gebruikt in
de industrie vanwege zijn gunstige
rendement. Helaas heeft deze CFK-
opvolger nog steeds een ozonaf-
braakpotentieel van zo’n 5% vergele-
ken met CFK’s. Volgens Europese
wetgeving zal het doek voor HCFK
‘R22’ daarom in 2015 definitief val-
len. Nieuwe HFCK-installaties
mogen sowieso niet meer worden
gebouwd. Bijvullen van oude installa-
ties mag dus tot 2015. Ook voor de
volledig ozonveilige HFK-opvolgers
lijkt geen zonnige toekomst wegge-
legd. Naast hun ongewenste bijdrage
aan het aan het broeikaseffect, is het
rendement enkele procenten lager
ten opzichte van R22 en zijn ze drie
tot vier keer zo duur.

Voorlopig gaat de aandacht daarom
uit naar een zo laag mogelijke
inhoud van HFK’s binnen de totale
installatie. Dit dient dan uitsluitend
als koudemiddel om een tussenmedi-
um of ‘koudedrager’ op de gewenste
temperatuur te brengen. Meestal is
dat water met een toevoeging van
vriespuntverlagende glycolen of zou-
ten. Voordeel van een tussenmedium
is dat bij leidingbreuk van de proces-
installatie geen stoffen vrijkomen die
het broeikaseffect versterken. Helaas
zijn er ook minpunten aan de nieuwe
benadering. Zo is de veel gebruikte
koudedrager di-ethylglycol berucht
om het Oostenrijkse wijnvergifti-
gingsschandaal in ’85 en ’86.

Betaïne
Ook voor de koudedragers wordt
daarom naar alternatieven gezocht
die zo veilig mogelijk zijn. Zo is voor
het giftige ethyleenglycol al een
groen alternatief voorhanden. Het
Finse petrochemiebedrijf Fortum
heeft na uitvoerige laboratoriumtes-
ten uit duizenden verbindingen het
aminozuur betaïne (trimethylglycine)
geselecteerd als veelbelovende ver-
vanger. Dit vooral op aandrang van
de autobranche die af wil van koel-
water op basis van ethyleenglycol uit
vrees voor mogelijke milieuschade bij
botsingen en sloopwerkzaamheden.
Gewonnen uit de suikerbiet wordt
betaïne al meer dan 30 jaar toegepast
in (dier)voeding en bijvoorbeeld

shampoo. Recentelijk staat het ook
in de belangstelling als voedingssup-
plement. Nu blijkt het dus ook een
prima koudedrager voor de voedings-
industrie met een bereik tussen -15
en -35°C. Onder de merknaam Ther-
mera is het sinds kort op de Benelux-
markt. Naast volledig voedselveilig is
het betaïne van nature corrosiewe-
rend, een eigenschap die door toe-
voeging van foodgrade inhibitoren
verder verbeterd is. Ook met deze
toevoeging van bijna 1% is het mid-
del, aldus Bernie Willems van Marke-
ting & Technology Consult (adviseur
van Fortum en koudemiddelleveran-
cier Dehon), niet giftig.

Voor groenteverwerker Verhaaren
reden genoeg om in de nieuwe loca-
tie in Venlo te kiezen voor Thermera
als koudedrager. Deze ommezwaai
paste goed in de plannen voor een
nieuwe koelinstallatie die in januari
gerealiseerd werd en die aan de pri-
maire gevuld is met het HFK R404a.
Met de introductie van de nieuwe
koudedrager kan het bedrijf besmet-
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ting van zijn gesneden groente in de
toekomst door het eventueel lekken
van ethyleenglycol in het koel- en
waswater uitsluiten. Thermera is wel
wat duurder dan ethyleenglycol of
propyleenglycol, maar afgezet tegen
de totale kosten voor het project valt
de meerprijs mee. Willems: “Het is
twee tot drie keer zo duur als een tra-
ditionele koudedrager. Maar als je
ziet dat een totale installatie, zoals in
Venlo, honderduizenden euro’s kost

en er duizend liter ingaat, dan spreek
je misschien over een meerprijs van
vijfentwintighonderd euro op de
investering. Je hebt dan een koelin-
stallatie met uitstekende thermody-
namische eigenschappen, zonder
toxische stoffen die snel biologisch
afbreekbaar zijn.” ■

3 x air cycle
Gesloten: functioneert als een conventionele vriesin-

stallatie met lucht als koudemiddel. Opgewekte kou-

de wordt via warmtewisselaar aan lucht overgedra-

gen. Koelerblokken maken periodieke ontdooiing

noodzakelijk.

Open: neemt omgevingslucht in, brengt deze op

gewenste inblaastemperatuur en blaast lucht recht-

streeks de tunnel in. Geen koelerblokken, dus geen

periodieke ontdooiing. Wel kan er warmte vrijkomen

door condensatie/bevriezing van waterdamp tijdens

het afkoelen van de lucht.

Halfopen: meestal vormen tunnel en air cycle een

vrijwel gesloten systeem. Tunnel is alleen open voor

inbrengen/uithalen van producten. Onder voorwaar-

den kan ontdooien vervallen en blijft

condensatie/bevriezing van waterdamp achterwege.

Rendement is lager dan bij open cyclus.

Bron: TNO MEP.
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‘Naarmate technieken beter worden,

wordt er dieper ingevroren’

Kipkarkassen worden snel en energiebesparend in lijn met water beneden de 4°C gekoeld in dit

‘Combikoelsysteem’ van TopKip. Luchtkoeling maakt het karwei af.


