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Op de container met 

koelinstallatie staat 

een enorme con-

densor, waardoor 

grote ventilatoren 

warmte de lucht 

inblazen.

DOOr Mark van Baal

Een heftruckchauffeur verplaatst een pallet met mango’s van 
een scheepscontainer naar een grote koelcel in de fruithaven. 
De mango’s zijn per containerschip van Midden-Amerika 
naar Rotterdam gekomen, worden opgeslagen in de koelcel 
en vervolgens met vrachtwagens gedistribueerd naar super-
markten, bijvoorbeeld in het Duitse achterland. De heftruck 
rijdt langs een blauwe container waarin geen fruit zit. In de 
45 voet container zit de nieuwe koelinstallatie die het fruit in 
de koelcellen ernaast op temperatuur houdt. Op de container 
staat een enorme condensor, waardoor grote ventilatoren 
warmte de lucht inblazen.

Cascade
Roelof Spaans, directeur van Unitherm, een koeltechnisch 
ontwerp- en installatiebedrijf, vertelt hoe de installatie werkt. 
Het is een zogenoemde cascade-installatie die werkt met twee 

trappen. De eerste trap zit in de container. Daar draaien twee 
industriële schroefcompressoren die ammoniak rond pom-
pen. De ammoniak geeft warmte af aan de buitenlucht via de 
condensor op het dak. In de container koelt de ammoniak 
koolstofdioxide (CO2) tot min zes graden Celsius, waarbij het 
onder druk vloeibaar is. De vloeibare CO2 wordt onder hoge 
druk door roestvrijstalen leidingen naar koelers in de grote 
witte koelcellen achter de container gepompt. In de koelcellen 
staan rijen stellingen met fruit, bijvoorbeeld mango’s, appels, 
druiven en peren. In de koelcellen koelt de CO2 de lucht. In 
koelers verdampt twintig procent van CO2. Tachtig procent 
komt vloeibaar terug. Doordat de vloeibare CO2 in de koelers 
ongeveer 6 graden onder nul is, houden de koelers de lucht in 
de koelcel op ongeveer nul graden. De installatie werd deze 
zomer in gebruik genomen.
In de koelcel is er alleen gevaar voor een CO2-lek. CO2 is niet 
giftig (het zit van nature in de lucht), maar een stijging van de 
concentratie CO2 kan een daling van het percentage zuurstof 

CO
2
 koelt fruit in  

Rotterdamse haven
normaal gesproken draagt CO

2
 bij aan de opwarming van de aarde, maar in de nieuwe opslagruimten 

van Opticool in de rotterdamse haven zorgt CO
2
 juist voor koeling van appels, peren en druiven. De 

nieuwe koelinstallatie van Opticool gebruikt namelijk CO
2
 en ammoniak als natuurlijke koudemiddelen 

in plaats van synthetische koudemiddelen. ‘CO
2
 was heel lang niet in beeld als koudemiddel.’
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Een heftruckchauf-
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langs een container 
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Gekoelde  

opslagruimten van 
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rotterdamse haven.

in de lucht in de koelcel  veroorzaken, wat wel gevaarlijk is 
voor de mensen die in de cel werken. Daarom hangen er 
meetstations die het CO2-gehalte continu meten.

Energielabels
Opticool (tegenwoordig onderdeel van de Agro Merchants 
Group, een groep van bijna veertig distributiecentra als 
deze) koos voor deze installatie, omdat het zijn oude R22-
koelinstallatie wilde vervangen door een zo groen mogelijk 
alternatief, vertelt Antonio Oken van Opticool. ‘We willen 
klaar zijn voor de toekomst’, zegt de ondernemer. 
Oken merkt een toenemende belangstelling van zijn klanten 
– grote supermarktketens bijvoorbeeld – voor het energie-
gebruik en de CO2-voetafdruk van zijn leveranciers. Er zijn 
weliswaar nog geen energielabels voor logistieke dienstverle-
ners, maar dat is een kwestie van tijd, is Okens overtuiging. 
‘Het staat nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst 
zullen logistieke dienstverleners – net als huizen – een 
energielabel A, B, C of hoger krijgen. We bereiden ons voor 
op die ontwikkeling. Zo laten we onze dieselvrachtwagens 
zo energiezuinig mogelijk rijden door gas toe te voegen aan 
het brandstofmengsel en verplaatsen we containers van de 
Tweede Maasvlakte naar de Fruithaven per binnenvaartschip 
in plaats van per vrachtwagen.’
Met deze nieuwe koelinstallatie heeft hij nu een koeling met 
meer vermogen en minder elektriciteitsgebruik. ‘Hier kunnen 
we mee vooruit. Met deze koelinstallatie zetten we een be-
langrijke stap in onze ambitie om een kleinere CO2-footprint 
te realiseren.’ Oken koos voor Unitherm vanwege zijn flexi-
biliteit, antwoordt hij desgevraagd. ‘Bovendien spreken we 
dezelfde taal.’ Hoe dat zich uit? ‘We hadden er geen omkijken 
naar, antwoordt Oken. ‘Unitherm ontzorgt. Net als wij als 
logistieke dienstverlener onze klanten volledig ontzorgen.’

Plug’n’play 
De koelinstallatie kan misschien wel langer mee dan de koel-
cellen. De installatie is daarom gebouwd in een zeecontainer, 
zodat hij gemakkelijk verplaatsbaar is. ‘Het is een plug’n’play 
installatie die – mits goed onderhouden – dertig  jaar mee 
gaat,’ zegt Spaans.

EIa
Om tot een keuze te komen legde Unitherm de investerings-
kosten en het energiegebruik van een aantal opties naast 
elkaar en adviseerde deze cascade-installatie met ammoniak 
en CO2. ‘’ De investeringskosten zijn weliswaar hoger dan die 
van een traditionele koelinstallatie, maar het energiegebruik 
ligt 25 tot 30 procent lager’, vertelt Spaans. Hierdoor kwam 
deze installatie in aanmerking voor de Energie Investerings-
Aftrek (EIA). 
Volgens de EIA mag de eigenaar veertig procent van in-
vesteringskosten van de belastbare winst aftrekken. Bij een 
vennootschapsbelasting van 25 procent geeft dat een netto 
voordeel van tien procent op de investering. 
‘De EIA stelt een aantal voorwaarden’, vertelt Spaans. ‘De 
installatie moet werken met natuurlijke koudemiddelen en de 
condensors moeten dermate groot zijn dat een laag tempe-
ratuurverschil tussen condensortemperatuur en luchttem-
peratuur mogelijk is. De zogenoemde Delta-T is slechts tien 
graden Celsius, wat resulteert in een efficiëntere installatie. 

Verder moet de installatie om in aanmerking te komen voor 
de EIA efficiënte EC (Electronically Commutated) ventilato-
ren in de condensors hebben en compressoren met frequen-
tieregelaar.’

restwarmte
De koelinstallatie bevat nog een andere noviteit: het ont-
dooien van de luchtkoelers gebeurt met restwarmte in plaats 
van met elektriciteit verslindende elektrische verwarmings-
elementen. Een traditionele koelinstallatie heeft in de koelers 
elektrische verwarmingsspiralen om de koelers een aantal 
keer per dag van ijsvorming te ontdoen. Dat moet soms wel 
zes keer per dag met een ontdooivermogen van vijftien kilo-
watt per koeler. De ammoniak-CO2-installatie slaat warmte 
van de oliekoeler, die de smeerolie van de compressoren koelt, 
op in een vat met een waterglycolmengsel. Met dit mengsel 
worden de koelers ontdooit.

GWP
‘Traditionele koelinstallaties gebruiken synthetische kou-
demiddelen ,zoals R134a en R404a’, vertelt Spaans. Synthe-
tische koudemiddelen hebben goede thermodynamische 
eigenschappen, maar hebben vaak twee grote nadelen: als 
ze vrijkomen in de atmosfeer tasten ze de ozonlaag aan en 
dragen ze bij aan het broeikaseffect. ‘Het GWP (Global War-
ming Potential) van R404a is bijvoorbeeld 3.922’, zegt Spaans, 
‘terwijl die van ammoniak nul is en het GWP van CO2 per 
definitie één.’
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De aantasting van de ozonlaag is inmiddels onder controle 
(koudemiddelen die de ozonlaag aantasten zijn verboden) 
maar met het tegengaan van de opwarming van de aarde door 
broeikasgassen is slechts een begin gemaakt.

natuurlijk koudemiddel
CO2 wordt een natuurlijk koudemiddel genoemd omdat het 
van nature in de lucht aanwezig is. Dit in tegenstelling tot 
chemisch gefabriceerde mengsels als R404A en R134a. CO2 
is daarom een stuk goedkoper. De vraag is waarom daar niet 
eerder aan gedacht is.

‘CO2 was heel lang niet in beeld als koudemiddel,’ zegt Spaans. 
‘Eén van de redenen was dat koelen met CO2 hoge drukken 
en daardoor mechanisch sterke compressoren en leidingen 
vereist, wat commercieel niet interessant was in vergelijking 
met lage druk installaties met synthetische koudemiddelen.’
De verwoestende werking van de chemisch gefabriceerde 
koudemiddelen in de atmosfeer was vroeger nauwelijks 
bekend. Eerst dwong het gat in de ozonlaag de koelindustrie 
op zoek te gaan naar alternatieven. Overheden probeerden 
bijvoorbeeld R22 stap voor stap uit te bannen. R22 mocht 
eerst niet meer in nieuwe installaties worden gebruikt. Nu 
mogen installaties met R22 zelfs niet meer gereviseerd wor-
den. Daarna werd bekend dat het Global Warming Potential 
van deze koudemiddelen soms in de duizenden loopt. 
De voortschrijdende techniek maakt het nu mogelijk om CO2 
te gebruiken onder drukken van 30 tot 120 Bar. Een bijko-
mend voordeel van vloeibaar CO2 is de hoge energiedichtheid 
waardoor CO2 dunnere leidingen nodig heeft dan bijvoor-
beeld leidingen waardoor een waterglycolmengsel naar de 
koelcel gaat. Hierdoor heeft CO2 minder pompvermogen 
nodig dan een waterglycolmengsel om van de koelinstallatie 
naar de koelcel gepompt te worden. ‘Een vergelijkbaar water-
glycolmengsel heeft twee pompen van vijftien kilowatt nodig, 
terwijl nu twee 5-kW-pompen volstaan’, zegt Spaans.

next level
‘Unitherm stond niet alleen voor technische uitdagingen’, 
vertelt Spaans, ‘maar kreeg ook met een grote hoeveelheid 
nieuwe regels te maken.’ Zijn bedrijf moest investeren in zo-
wel praktische ervaring als theoretische kennis. ‘Het was een 
grote stap, maar wel een stap die deuren opent. Natuurlijke 
koudemiddelen hebben de toekomst’, zegt Spaans. Mede-
werkers moesten bijvoorbeeld extra worden opgeleid om 
nieuwe materialen en technieken toe te kunnen passen. ‘Het 
ontwerpen, bouwen en onderhouden van dit soort installaties 
is echt next level’, besluit hij.
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