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Voordracht van het lid J.F.H. Koopman: 
,,Een nieuwe constructie van Compressie-Koelmachines en 

 eenige toepassingen der kunstmatige koude” 
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1e  Gedeelte. 
 

 Een nieuwe constructie der Compreasie-Koelmachines. 
  
    Uitgenoodigd door het Bestuur der Afdeeling voor Werktuig- en 
Scheepsbouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
  

DE EERSTE COMPRESSIE-KOELMACHINE, GEBOUWD DOOR 
CHARLES TELLIER IN 1867. 

 
m in deze Vergadering een voordracht te houden over een o

onderwerp uit de koelindustrie, vraag ik Uwe aandacht voor een 
nieuwe en zeer origineele constructie der compressie-  
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koelmachines, waarmede ik kennismaakte op het eerste 
internationaal Congres van de koude, de vorige maand te Parijs 
gehouden.  
    Het is wel opmerkelijk, dat sedert 1867, toen de Fransche 
ingenieur CHARLES TELLIER de eerste dergelijke machine 
 

 
 
bouwde voor een ijsfabriek te Marseille, in de algemeene bouwwijze 
dezer werktuigen tot vóór zeer korten tijd geen verandering is 
gekomen. Uit een afbeelding dezer machine (fig. 1) ziet U, dat de 
drie hoofddeelen compressor, condensor 
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en verdamper op dezelfde wijze zijn opgesteld als nu nog gewoonlijk bij 
de compressie-machines plaats heeft.  
    Duidelijker, maar schematisch, vindt U deze deelen voorgesteld op 
deze teekening, die de meest gebruikelijke bouwwijze van zoo'n 
machine vertoont (fig. 2).  
    Een dubbelwerkende zuigperspomp, de compressor Cp, perst het 
gasvormige medium, waarmede de machine gevuld is, in een stel pijpen 
in den bak C, den condensor. Hierin stroomt bij E koelwater binnen en 
verlaat dit bij F het toestel. Nemen wij als medium zwaveligzuur (SO2) 
dat ook in de nieuwe machine, waarover ik U spreken zal, 
gebruikt wordt, en veronderstellen we, dat door afkoeling de 
temperatuur van het gas in deze pijpen 17 0C. is, dan zal onder 
een druk van 3 atm. abs. het zwaveligzuur hier vloeibaar worden. Deze 
vloeistof stroomt door een leiding naar het stel pijpen in de verdamper 
V, ook wel generator of réfrigérant genoemd. In deze pijpen verdampt 
het SO2 en zoo dit geschiedt onder een druk gelijk aan dien 
van den dampkring, dan zal de temperatuur hier -10 °C. zijn. 
De warmte, voor die verdamping noodig, wordt onttrokken aan een 
zoutoplossing, die bij A binnenkomt en bij B afgekoeld uit dit toestel 
treedt. De gevormde SO2 dampen worden door den compressor 
opgezogen en weer opnieuw in den condensor vloeibaar gemaakt. De 
afsluiter Rv, het reguleerventiel wordt zoodanig gesteld, dat in den 
verdamper zooveel vloeistof instroomt als onder de werking van den 
compressor verdampt.  
    Een bepaalde hoeveelheid zwaveligzuur zou men theoretisch steeds 
dezen kringloop van comprimeeren, vloeibaar maken, verdampen, 
opzuigen en weer comprimeeren, enz. kunnen laten doorloopen, om een 
voortdurende bron van koude te hebben. Practisch was dit onmogelijk, 
omdat men door verschillende lekken min of meer gas verloor en op tijd 
zwaveligzuur in de machine bijgevuld moest worden. 
    De voornaamste oorzaak van gasverlies is de stop- of werkbus van 
den compressor. Deze te vermijden is het doel van de constructie, die B. 
LÉBRUN te Nimy aan zijn compressoren heeft toegepast en waarvan ik U 
straks wat meer zal mededeelen. Toch heeft men bij zijn machine nog 
kranen en pijpverbindingen, die tot gasverlies aanleiding kunnen geven.  
    Er is nog iets: De tot nu toe gevolgde bouwwijze vereischt dikwijls 
veel ruimte voor opstelling der drie genoemde hoofddeelen. Toch kan 
die ruimte zeer klein zijn, zooals U uit deze teekening ziet, waarbij een 
constructie van J.&E. HALL te Dartford voor kleine koolzuurmachines is 
gevolgd, maar waarbij een zwaveligzuur-compressor volgens de 
bouwwijze van A. BORSIG te Tegel is toegepast en verder  
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gebruik wordt gemaakt van het SO2-systeem. De constructie van 
HALL voor een CO2-machine geeft fig. 3 aan.  
    Het machineframe, waarop de compressor geplaatst is, vormt één 
gietstuk met den condensorbak, waarin een spiraal buis geplaatst is. 
In dezen bak is de verdamperkuip van plaatijzer met een dubbele 
wand voor isoleering inge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bouwd. In de spiraal, die zich hierin bevindt, verdampt het koolzuur, 
en in de andere spiraal wordt het vloeibaar gemaakt. Een 
plungerpomp, door de hoofdas der machine gedreven, zorgt voor de 
circulatie van het zoutbrein door den bak van den verdamper; een 
tweede afzonderlijk 
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staande pomp voorziet den condensor voortdurend van koelwater.  
    Het eenige voordeel van deze constructie is door een zoo compact 
mogelijke opstelling plaatsruimte te besparen, terwijl alle andere 
nadeelen van de gewone compressie-machine gebleven zijn. 
    Bij de nieuwe constructie, die ik op het oog heb, is het mogelijk 
gasverliezen geheel te vermijden, omdat stopbus, kranen en pijp-
verbindingen niet voorkomen. De machine, die ik bedoel, is een 
uitvinding van een Franschen geestelijke, den abbé AUDIFFREN. Voor 
zoover mij bekend, is dit de eerste keer, dat door een geestelijke een 
vinding is gedaan op het gebied van den machinebouw.  
    Na proefnemingen, die 4 jaar geduurd hebben, is de Société des 
Etablissements SINGRÜN te Epinal (Vosges) er in geslaagd pas sedert 
kort deze machine, voor practisch gebruik geschikt, te leveren.  
    Op de tentoonstelling, die aan het koude-congres verbonden was, 
waren enkele van deze machines in werking te zien en trokken algemeen 
de aandacht. 
    De volgende teekening geeft één dier machines in haar geheel op ware 
grootte weer. (Zie fig. 4.) (1).  
    Een electromotor A drijft met een riem de schijf B aan het eind van 
een as, waarop vast bevestigd zijn een hol bolvormig lichaam C en een 
hol cylindrisch lichaam D. C bevindt zich in een bak E met water 
gevuld. Op het gebogen deksel F van dezen bak heeft men een ventilator 
G, door een tweeden riem van de schijf B gedreven. Ook zonder dezen 
ventilator kan de machine werken. D bevindt zich in een houten kast M, 
van binnen met zink bekleed, en ook met gewoon water gevuld. Over 
dezen bak bevindt zich eveneens een gebogen deksel.  
    Zet men den electromotor aan, dan ziet men tot zijn verwondering, dat 
zich na 3-10 min. om het lichaam D een korst van ijs afzet. Men is 
bepaald verbaasd, wanneer in M vuil troebel water is gedaan, en men 
ziet, dat het gevormde ijs om D kristal-helder is!  
    Men vraagt zich af: Hoe is het mogelijk, dat alleen door wenteling van 
het geheel B C D, dat ik verder den rotor zal noemen, koude in D wordt 
opgewekt. Dit geheimzinnige wordt ontsluierd door deze teekening, die 
den rotor in langs- en dwarsdoorsneden vertoont en waaruit men ziet met 
een compressie-machine te doen te hebben. In deze teekening is de 
machine geheel constructief weergegeven, doch is het  
____________ 
 
(1) In deze figuur is die teekening gereproduceerd op een schaal 1 : 8.  
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zeer wel mogelijk, dat in werkelijkheid de uitvoering der details anders 
is, al heb ik ook voor de algemeene samenstelling het schema, dat door 
AUDIFFREN gepubliceerd is, gevolgd. Deze schematische voorstelling is 
voldoende om de werking der machine te begrijpen. (Zie fig. 5.)  
    De as, die in het bolvormige lichaam doorloopt, heeft een kruk, van 
waaruit een oscilleerende cylinder bewogen wordt. Bij de verklaring, die 
de uitvinder van zijn ,,frigorigène” op het Congres gaf, en in de 
mededeelingen, die over deze machine openbaar gemaakt zijn, wordt 
gesproken van één cylinder, zooals ook in de fig. is aangegeven. Ik 
vermoed, 
 

at in werkelijkheid twee cylinders loodrecht op elkaar zijn aangebracht, 

er dan is niets anders dan een dubbelwerkende compressor, 
die zwaveligzuurgas door de holle as uit het cylindrische lichaam, den 
réfrigérant opzuigt en het eveneens  

 
d
waardoor de ruimte, die hier toch al klein is, beter benut en aan de 
machine een grootere capaciteit gegeven wordt. Een berekening toont 
aan, dat de grootste afmetingen, die men aan één cylinder kan geven, op 
deze wijze in een in werkelijkheid ,,bolvormig” lichaam (zie fig. 7) 
geplaatst, onvoldoende zijn om het vermogen der machine te krijgen en 
zijn daarvoor twee van die cylinders juist voldoende. Ik zal verder 
spreken van één cylinder, en wat van deze gezegd wordt geldt even goed 
voor twee.  
    De cylind
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onder en boven den zuiger wegperst in de holle ruimte van den bol, die 
dienst doet als condensor.  
  De tappen, waarom de cylinder schommelt, zijn opgehangen in een hol 

staan. Dit lichaam bevindt zich met verdikkingen 

r de vrije uiteinden van een plat veertje, dat in 

uiten  
leppen; de gaten worden er telkens door geopend en gesloten. De 
asdeeltjes worden in den draaienden condensor tegen den wand geslingerd 

door verschil in druk door een buisje, 
b i

  
lichaam, de ,,carter”, dat, wil men het behoorlijk kunnen aanbrengen, uit 
minstens 3 stukken moet be
(bossen) aan het eind los om de as. Om in normale omstandigheden het 
meedraaien van dit gedeelte met de as, waardoor ook de cylinder zou 
meewentelen, te voorkomen, is de ,,carter” aan de onderzijde voorzien van 
twee zware contragewichten.  
    Gaat de zuiger in den cylinder op en neer, dan wordt het gas daaruit 
verwijderd door twee gaten, één boven en één onder aan den cylinderwand. 
Deze gaten zijn afgesloten doo
het midden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b op den cylinderwand bevestigd is. Deze uiteinden werken als
k
g
en onder druk, door den compressor teweeg gebracht, en door afkoeling van 
het water om den bol vloeibaar.  
    Onder de werking van de centrifugaalkracht zal het vloeibare 
zwaveligzuur zich in het midden aan den omtrek van den condensor 
bevinden en wordt van hieruit 
gedeeltelijk ge ogen, gedeeltel jk recht, en gaande door de holle as, naar den 
réfrigérant afgevoerd. Ook hier zullen, de vloeistofdeeltjes tegen den wand 
van den cylinder geworpen worden; zij verdampen en onttrekken daardoor 
de warmte aan de vloeistof, waarmee de réfrigérantbak gevuld is. De hier 
gevormde SO2, dampen gaan door de holle as, om het zoo even genoemde 
buisje en door gaten in de as en een kanaal in de ,,carter” naar de zuig- 
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openingen in den cylinder. De m gen dezer laatstgenoemde gaten 
bevinden zich aan de andere zijd ormig vlak, 

aarmee de cylinder door den uitwendigen druk aanligt tegen een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den com n zich de 
zuiggaten  volgens 
de pijlrichting ontstaat er communicatie tusschen a en A en kan de 

 b beweegt zich van B  
f en is er geen verbinding tusschen beide gaten en wordt aan den onder-
ant van den zuiger geperst. In den krukstand OII zijn a en A geheel met 
lkaar in gemeenschap, terwijl die communicatie steeds kleiner wordt, 
aar mate de kruk zich naar III beweegt. In III gekomen is die 
emeenschap geheel gesloten. Beweegt de kruk zich verder naar IV; dan: 
ntstaat verbinding  

ondin
e in een afgedraaid cirkelv

w
eveneens vlakken cirkelvormigen spiegel. Daarin zijn twee gaten, 
correspondeerende met het zoo even genoemde kanaal in de ,,carter”. 
Door deze gaten aan te brengen bij A en B (fig. 6) is de zuigwerking van  
 
 
 
 

compressor aan den bovenkant zuigen; de opening

pressor verzekerd. In den krukstand OI bevinde
 in den cylinder bij a en b. Bij beweging van de kruk

a
k
e
n
g
o
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sschen b en B en zuigt de compressor aan den onderkant, terwijl aan den 
ovenkant geperst wordt enz.  

  Een gewichtige rol speelt in deze machine de olie; haar doel is vierledig:  
  1°, smeert de olie de inwendig bewegende deelen der machine. Daarvoor 
 de ,,carter” grootendeels met olie gevuld en loopt de kruk geheel in deze 
of. Een oliekanaaltje smeert de rechtsche verdikking van de ,,carter”. Door 
n opening onder in dit gedeelte stroomt de olie naar beneden en zal door 

e middelpuntvliedende kracht naar den omtrek van den condensor 
eslingerd worden. Nu is het soortelijk gewicht van vloeibaar zwaveligzuur 
.40) grooter dan dat van de olie en zal deze zich aan de binnenzijde van 

et zuur bevinden. Een schrappertje ,,raclette” aan de ,,carter” bevestigd, 
rengt de olie steeds terug in dit lichaam en is de olie dan afgekoeld. Men 
eeft dus een voortdurende circulatie van de olie door de ,,carter” heen;  

an niet alleen in zuur, maar ook in de olie en daarvan 
 den réfrigérant afgevoerd. Deze krijgt dus nu minder 

igzuur, terwijl de zuiger sne  en neer gaat en meer damp uit de 
frigérant opzuigt, De zuigspanni mindert, terwijl de drukspanning 

daar niet de nadeelige werking uitoefenen als 
 

 
tu
b
 
  
  
is
st
ee
d
g
(1
h
b
h
    2°. de olie koelt den compressor af, wat noodig is, omdat, zooals U 
bekend zal zijn, zwaveligzuur-compressoren zeer warm worden en daarom 
de gewone SO2 compressors van een koelmantel met water voorzien zijn;  
    3°. dient de olie voor reguleering. Draait de rotor met normale snelheid, 
dan bevindt zich het uiteinde van het afvoerpijpje in den condensor geheel in 
vloeibaar zwaveligzuur en wordt slechts deze vloeistof afgevoerd. Gaat door 
de ééne of andere oorzaak de rotor sneller draaien, dan zal door het grooter 
worden der centrifugaalkracht het vloeibare zuur zich meer uit het midden 
langs den omtrek van den bol verspreiden en treedt in 't midden de olie in 
plaats van het naar de zijkanten opgestuwde zuur. Het uiteinde van het 
afvoerpijpje dompelt d

ordt een weinig naarw
zwavel ller op

ng verré
dezelfde blijft. De tegendruk in den cylinder wordt grooter; de motor 
ondervindt meer tegenstand en zal langzamer gaan loopen. De olie, die, 

eegaat in den verdamper, zal m
in hetzelfde geval bij een gewone compressie-machine. Ook hier bevindt
zich de olie aan de binnenzijde van het vloeibare SO2 en komt zoo goed als 
niet in aanraking met het oppervlak van den réfrigérant en kan de 
verdampende vloeistof ongehinderd warmte aan de af te koelen vloeistof in 
den bak onttrekken. Met de dampen, die uit den réfrigérant opgezogen 
worden, gaat de olie weer in den cylinder en verricht hier haar laatste 
functie:  
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    4°. de olie smeert den zuiger- en vult de schadelijke ruimten, 
waardoor het nuttig effect van den compressor verhoogd wordt.  
    Ik behoef U zeker niet te zeggen, dat de olie, die hier gebezigd wordt, 
absoluut niet door het medium mag ontleed of veranderd worden en bij 
de lage temperaturen, die in den verdamper voorkomen, niet mag 
bevriezen. Welke olie hiervoor dienst doet, wordt geheim gehouden. 
    Keeren wij thans terug tot deze teekening (zie fig. 4.). Het koelwater 
wordt in F met den bol meegenomen en hiervan afgeslingerd. Deze 
regen koelt wat aan de lucht, die zich daar bevindt, af; ook zal er wat 
water verdampen en de warmte daarvoor noodig aan de omgeving 
onttrekken, wat evenals bij de drup- of ,,Berieselungs”-condensors, 
meewerkt tot afkoeling van de SO2-damp. Ten slotte wordt het 
overblijvende water te warm en moet het worden afgelaten, waarvoor 
een stopschroef bij H dient, en versch water bijgevuld worden. Het 
koelwaterverbruik wordt evenwel tot een minimum teruggebracht (2 
pCt. van dat van een gewone compressie-machine) door toepassing van 
den ventilateur G. Ter weerszijden van het deksel F zijn n.l. gleuven I 
en J, waardoor de lucht in E en F binnen gezogen en het koelwater 
afgekoeld wordt. De lucht gaat door de gaten K naar den ventilator en 
wordt door L afgevoerd. Een thermometer in I of J geplaatst dient ter 
ontrole vc an de koelwatertemperatuur, om, zoo deze te hoog mocht zijn, 
ater af te tappen en nieuw te suppleeren.  
  Vergeet men het water op tijd te verwisselen, dan kan daardoor de 
ruk in den condensor zeer hoog worden, b.v. bij 50 °C. 
amptemperatuur 8.5 atm., waartegen het materiaal van den bol geen 

en weerstand zou kunnen bieden en gevaren opleveren. Bij de 
ewone compressie-machine w de drukmanometer steeds de 

w
  
d
d
voldoend
g ijst 
spanning in den condensor aan, maar, waar zoo'n instrument hier niet 
aangebracht kan worden, is het van 't grootste belang te voorkomen, dat 
een te groote spanning in den bol kan optreden. Zeer vernuftig is ook 
deze kwestie door AUDIFFREN opgelost. De zwaarte der contra-
gewichten aan de ,,carter” is n.l. zoo groot genomen, dat bij het te boven 
gaan van een zekeren vooraf bepaalden druk in den condensor, deze 
zwaarte niet voldoende meer is om het meedraaien van den cylinder te 
voorkomen en zal deze met den rotor meewentelen. De zuiger gaat nu 
niet meer op en neer en de druk zal ook niet verder rijzen. Zoodra versch 
water is bijgevuld, daalt de spanning in den condensor; de tegendruk op 
den zuiger wordt kleiner; de contra-gewichten kunnen hun gewone 
werking weer uitoefenen en de compressor functioneert weer.  
    Het meedraaien van den cylinder en de zware ,,carter” is 
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nadeelig voor de machine; daarom hebben AUDIFFREN en SINGRÜN 
deze inrichting er bij gepatenteerd. (Fig. 8.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    In de ,,carter” bevindt zich een opening a, waardoor het gaskanaal in 
dit lichaam in verbinding staat met de ruimte in den condensor. In 
normale omstandigheden is dit gat afgesloten door een schijfje b aan een 

 bevindtslinger, die om de hoofdas is opgehangen. Hier onder aan
een gewicht c. Is de machine in rust dan vallen de hartlij

 zich 
nen van den 

1.1) en die, waarin he aartepunt van de ,,carter” met 
2.2

2.2 zich meer naar rechts 
erplaatse geval is het gat a 
eheel geopend en communiceert de ruimte in den condensor met die in 
en réfrigérant en zal in de eerstgenoemde de druk verminderen, zoodat 
eze een zeker vooraf bepaald maximum niet te boven kan gaan.  
  Aan de ,,carter” kan ook een nok d verbonden worden. Wanneer door 
e eene of andere oorzaak, een schok b.v., dit lichaam in een te schuine 
and zou komen en anders gaan meedraaien, dan komt nu de nok tegen 
en slinger en neemt deze mede; het gewicht c zal dan de werking der 
ontragewichten aan de ,,carter” versterken en meewerken om 
ndwenteling van dit lichaam te belemmeren. 

slinger (
c

t zw
ontergewichten en cylinder ligt ( ) in één verticaal vlak.  

    Bij wenteling van den rotor volgens de pijlrichting zal, naar mate de 
tegendruk in den cylinder grooter wordt, 
v n en ten slotte in den stand 2'.2' komen. In dat 
g
d
d
  
d
st
d
c
ro
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  Het zeer eigenaardig verschijnsel, dat met deze machine zich 
ristalhelder ijs om den réfrigérant afzet uit vuil water, wordt verklaard 
oor dat alle verontreinigingen van het water, die soortelijk zwaarder 

n door een 

 
  
k
d
zijn, worden weggeslingerd en alleen het water zelf om den verdamper 
bevriest. Ook eigenaardig is het, dat deze ijskorst na eenigen tijd vanzelf 
loslaat, wanneer de machine stil gezet en de bak M (fig. 4) verwijderd is. 
Bij stilstand zal de temperatuur in den réfrigérant rijzen en zet dit 
lichaam zich meer en sneller uit, dan het ijs er om heen, waardoor de 
ijskorst barst en in stukken van den verdamper afvalt.  
    Wil men ijs in staven maken, dan wordt M vervange
vriesbak met zoutoplossing, waarin vriesbussen met gewoon water 
geplaatst worden. 
    Deze photografie (fig. 9), vertoont U de ,,frigorigène” 
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toegepast op een koelkast (,,buffet frigorifique”), zoo als er twee 
aanwezig waren op de tentoonstelling bij het Koudecongres.  
    De daar geëxposeerde machines waren alle van één grootte en wel 
voor een productie van 5 K.G. ijs per uur (1). Zij werkten met 350-400 
omwentelingen per minuut. De middellijnen van den condensor en den 
réfrigérant zijn ± 240 m.M. De machines worden in verschillende 
afmetingen gebouwd tot een max. productie van 50 K.G. ijs per uur, en 
de fabrikant voorziet de mogelijkheid ze te leveren voor vermogens van 
200 tot 500 K.G.  
    Doet men in den kuip van den réfrigérant zout water, dan zal onder 
het werken een regen van koude vloeistof in dezen bak gevormd 
worden. Blaast men met een ventilator hier lucht doorheen, dan wordt 
deze afgekoeld, gedroogd en gereinigd en is geschik
koelkamer dienst te doen, zonder dat een aparte koeler n

t om in een 
oodig is. In de 

oven afgebeelde koelkast wordt de lucht afgekoeld, door ze te laten 
strijken langs pijpen, waardoor een koude zoutoplossing circuleert. Om 
dit gedaan te krijgen behoeft men hier geen pomp, die bij andere 
compressie-machines wel noodig is, te gebruiken.  
    Daarvoor plaatst men boven den verdamper (fig. 10) een kap,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
waarin het zout water geslingerd en verder opgestuwd wordt in de pijp A, die 
aan de kap verbonden is. Van hieruit gaat  
_______________ 
    (1) Deze capaciteit heeft ook de machine in fig. 4 voorgesteld; deze vereischt een 
vermogen van ¼ tot ⅓  P.K. 

b
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het water door een serpentijn in de koelkast, waarlangs de lucht stroomt, en 
gaat van hieruit door de buis B naar den verdamperbak terug.  
    Op enkele voordeelen, die de constructie van deze machine meebrengt in 
vergelijking met de gewone compressie-machines, wil ik hier nog wijzen:  
    1° de machine vereischt minder drijfkracht, omdat er minder bewegende 
deelen zijn en die deelen van den compressor geheel in olie loopen; verder 
ontbreken hier circulatietoestellen in den vriesbak;  
    2°. de machine is zonder eenige voorbereiding altijd dadelijk gereed om te 
werken, zelfs na langdurigen stilstand;  

 klein is.  
odig, 

en deze vereischt drijfkracht. Om toch in het koelwater verbruik te 
bezuinigen en geen extra drijfkracht noodig te hebben, is door den uitvinder 
en den fabrikant op de volgende inrichting patent genomen. (fig. 11) 

    3°. de montagekosten zijn zeer gering en het werktuig kan door een ieder 
direct in werking worden gebracht;  
    4°. de kosten voor onderhoud zijn zeer weinig en bepalen zich tot het 
smeren van twee lagers. Bijvullen van zwaveligzuur komt niet voor; 
gasverliezen zijn er niet, want de rotor is hermetisch gesloten.  
    Een nadeel van dit werktuig is dat, wanneer er aan het inwendige iets 
hapert, waardoor de machine niet werkt, men genoodzaakt is om den rotor 
naar de fabriek terug te zenden, want zelf kan men dezen niet repareeren. Nu 
is dit nadeel gering, omdat de kans op mankement zeer
    Bij deze machine is voor besparing van koelwater een ventilator no
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    Boven in de kast om den condensor is een as aangebracht, die aan de 
einden een rechtschen en een linkschen ventilatorwaaier draagt. Midden op 

met olie en 

 
t 

 
van deze koelmachine is zeker niet het werk van iederen machinefabrikant.  
    Hetzelfde principe laat zich m.i. ook heel goed toepassen op een machine, 
die als motor werkt.  
    Of de uitvinder hieraan gedacht heeft, is mij niet bekend, evenmin of 
anderen dit denkbeeld reeds hebben verwezenlijkt.  
En hiermede M.H.! zal ik mijne mededeelingen over deze machine 
beëindigen. Ik hoop, dat ik U den indruk heb kunnen geven van een zeer 
vernuftig uitgedacht werktuig, dat bovendien door zijne vele practische 
voordeelen als een groote aanwinst voor de koeltechniek is te beschouwen.  
 

2e Gedeelte. 
 

    Eenige toepassingen der kunstmatige Koude als inleiding tot de te brengen 
bezoeken aan· het koelpakhuis der N.V. ,,Vriesseveem” en de brouwerij ,,de 
Gekroonde Valk”  voorheen van Vollenhoven & Co.  
 
    Bij de machine van AUDRIFFEN noemde ik reeds de ijsbereiding en 
besprak de toepassing op een koelkast. Deze dient ter opberging van 
verschillende levensmiddelen. Hierbij  
 
 
 

deze as zit een vleugelrad, dat de as doet draaien doordat de waterdeeltjes, 
die van den roteerenden condensor worden afgeslingerd, tegen de vleugels 
botsen. Door openingen in de zijwanden van de kast stroomt de lucht naar 
binnen, koelt het water af en gaat onder de werking van de waaiers door de 
openingen, waarin deze geplaatst zijn, weer naar buiten.  
 
    Een vraag, die bij iederen koeltechnicus bij de beschouwing dezer 
machine opkomt, is deze: Hoe krijgt men dit werktuig, waarbij geen enkele 
aansluiting of opening te zien is, luchtledig en hoe wordt het gevuld met 
zwaveligzuur? De uitvinder liet zich daarover niet uit. Een oplossing van die 
vraag is m.i. op de meest eenvoudige wijze te vinden, door het gedeelte van 
de as, waar de riemschijf op zit ook hol te maken en hier door heen de 
verschillende manipulaties van persen, luchtledig maken, 
zwaveligzuur vullen, te doen geschieden. Het gat in de as wordt dan later 
hermetisch gesloten.  
    Evengoed als met zwaveligzuur, zou de machine ook uitgevoerd kunnen 
worden om te werken met methylchloride, ammoniak of koolzuur. Het
eerstgenoemde medium is toegepast, omdat de spanningen hiermede he
laagst zijn.  
    Hoe eenvoudig dit werktuig er oogenschijnlijk uitziet, zoo moeielijk was 
het, het denkbeeld van AUDIFFREN in metaal uit te voeren. Bij de 
vervaardiging stuit men op allerlei technische moeielijkheden en het bouwen
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hebben we een zeervoorname toepassing van de kunstmatige koude, n.l. het 
conserveeren van alle mogelijke artikelen, die aan bederf onderhevig zijn, en 
wat in het groot geschiedt in koelhuizen. Men zou deze in twee groepen 
kunnen verdeelen:  
    1°. die welke men bij de abattoirs vindt en bijna uitsluitend dienen tot 
berging van vleesch in koelkamers, de slachtkoelhuizen; 

 2°. die, welke dienen tot het opslaan van allerlei artikele  n in koel- en 
vrieskamers, de algemeene koelhuizen of cold stores 

 
Een goed voorbeeld daarvan , dat wij heden middag 

g ik, waar de tijd zeer 
eperkt is, daarnaar verwijzen.  

). visch, groenten, bloembollen en 
lanten voornamelijk in vrieskamers, waar de temperatuur beneden nul 
ehouden wordt.  

is het koelpakhuis
zullen bezoeken.  
    In De Ingenieur van 31 October 1908, no. 44 blz. 820, heb ik het een 
en ander over dit koelhuis medegedeeld, en ma
b
    In het koelhuis worden bewaard: versch vleesch in een koelkamer 
(fig. 12), waar de temperatuur boven nul is, wild en gevogelte (fig. 13), 
boter, eieren, kaas, vruchten (fig. 14
p
g
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Op welke wijze deze artikelen, die voor hunne conserveering 
verschillende eischen stellen, wat betreft temperatuur, vochtig-
heidsgraad en ventilatie, opgeslagen worden zult U ter plaatse spoediger 
en beter zien, dan ik het U hier kan mededeelen. De heer C.G.VATTIER 

tiging te stellen, 
 het 

KRAANE, directeur van het koelhuis, heeft de vriendelijkheid gehad hier 
eenige photografieën van zijne inrichting ter bezich
zoodat U daardoor reeds eenig denkbeeld kunt krijgen van
inwendige van het koelhuis.  

 
    In de machinekamer beneden in het gebouw zijn opgesteld drie 
ammoniak-compressoren, twee van 70.000 en één van 68.000 cal. p.u., ieder 
door een riem gedreven door een electromotor, die 3 phasen-wisselstroom 
van het stadsnet ontvangt. Deze compressoren zijn, evenals de overige 
deelen der koelinrichting, gebouwd door B. LEBRUN te Nimy.  
    Bij deze compressoren is, zooals ik zoo even reeds opmerkte, de stopbus 
voor de zuigerstang vermeden (zie fig. 15). Hier zijn twee enkelwerkende 
compressoren door een hol cylindrisch lichaam A met elkaar verbonden. De 
zuigers worden door een kruksleuf bewogen. A is geheel gevuld met  
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olie. Ter dichting van de as, heeft men aan het eind een kap en aan den 
anderen kant een werkbus, die alleen dicht gehouden moet worden tegen den 
druk van de olie in A.  
    De drukleiding voert het gasvormig NH3 naar drup- of Berieselungs-
condensatoren (fig. 16) op het dak van het koelhuis geplaatst. Een verticale 
plungerpomp in de machinekamer voert het koelwater boven de serpen-
tynen van dit toestel; het water wordt in fijne stralen over de pijpen verdeeld. 
Afkoeling van de ammoniakdampen heeft hier plaats door verdamping en 
door directe afkoeling van het water, en verder door afkoeling van de lucht. 
Uit den ver- 

 
 zamelbak, onder de pijpen geplaatst, stroomt het water af. De vloeibare 
NH3 gaat van hier naar de machinekamer en wordt van daar naar de 
verschillende koelers gedistribueerd. Daarin verdampt de 
ammoniak; de dampen daarvan gaan naar een gemeenschappelijke leiding 
in de machinekamer, waarop de 3 zuigleidingen der compressoren 

rdt. De 
aterdamp uit de lucht bevriest als drooge sneeuw op de pijpen; 

aansluiten.  
    In de vrieskamers wordt de lage temperatuur verkregen door een aantal 
verdamperbuizen langs de zijwanden geplaatst (zie fig. 13 en 14) en 
waarlangs de lucht door natuurlijke circulatie strijkt en afgekoeld wo
w
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deze wordt er gemakkelijk met stalen borstels of krabbers van 
verwijderd. Tegen de zoldering zijn houten kanalen geplaatst, waardoor 
naar behoefte de lucht uit de kamers verwijderd en nieuwe droge koude 

 

lucht ingebracht wordt. Hiermede regelt men vochtigheidsgraad en 
ventilatie.  
    In de koelkamers (zie fig. 12) heeft alleen afkoeling plaats door het 
inbrengen van koude lucht, waarvoor houten druk- en zuigkanalen zich 
eveneens aan het plafond bevinden.  

 
 
 
    De koude droge lucht wordt verkregen in één regenkoeler, waarin de lucht 
door een regen van koud zout water gevoerd wordt, en in twee droge 
luchtkoelers (systeem FIXARY). Zeer schematisch is zoo'n koeler in fig. 17 
voorgesteld.  
    In dit toestel bevinden zich twee stel verdamper-serpentijnen I en II, 
waarvan slechts één in werking is. Op deze pijpen slaat de waterdamp neer 
en bevriest; dit ijs benadeelt  
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de overdracht der warmte en moet van tijd tot tijd ontdooid worden. 
Door twee kleppen wordt de loop van de lucht door het toestel nu 
zoodanig geregeld, dat de lucht, die uit de koelkamer komt, door een 
ventilator in het apparaat gebracht, eerst gaat langs het stel pijpen, dat 
ontdooid moet worden (hier stel I). Daardoor wordt de lucht 

 terug. Als nu deze pijpen bevroren 
zijn en de andere van ijs ontdaan, worden de kleppen omgezet en gaat de 
lucht eerst langs II en dan langs I. Op deze wijze heeft het  

voorgekoeld tot iets boven 0 °C. en komt dan in aanraking met het 2e  
stel (hier II), dat te voren ontdooid is. De lucht wordt hier tot b.v. -5 °C. 
afgekoeld en gaat naar de koelkamer

 
ontdooien geregeld plaats zonder dat er voor gestopt behoeft te worden.  
   In het koelpakhuis zijn 22 koel- en vrieskamers over vijf verdiepingen 
erspreid. Het oppervlak der koelkamers is in 't geheel 430 M2., dat der 
rieskamers 1820 M2., dus totaal 2250 M2. met een inhoud van 5513 M3. Nog 
ermelding verdienen een 3-tal z.g. uitbrengruimten, waarin verschillende 

 
v
v
v
artikelen (bepaald noodig is dit b.v. voor eieren) alvorens zij uit het koelhuis 
gaan langzamerhand op de buitenluchttemperatuur worden gebracht.  
    Bij de vrieskamers vooral is voor een goede isolatie gezorgd; deze is 
uitgevoerd door aan den binnenkant der bestaande steenen muren twee lagen 
houten planken te leggen met isoleerpapier er tusschen, daartegen een dikke 
laag z.g.  
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bladerhoutskool en daar weer tegen twee lagen planken met hetzelfde papier 
er tusschen.  
    Welke toepassingen van de kunstmatige koude in de brouwerij, die wij 
daarna zullen bezoeken, aangetroffen worden, zult U van zelf zien bij een 
rondgang door die inrichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ar zoo zeer gewilde ,,vatbier”.  
  Het eerst zullen we bezichtigen het ketelhuis; hier bevinden zich 4 ketels 
der van 150 M2, V.O. Het zijn gecombineerde  

 
 
 
 
 
 
 
    Deze brouwerij, gesticht in 1791, is één van de grootste van ons land. 
Verschillende soorten bier worden geproduceerd, zoowel voor binnen-
landsch gebruik als voor export naar overzeesche gewesten. Groote 
hoeveelheden worden o. a. naar Nederlandsch-Indië gezonden in den vorm 

an het dav
  
ie
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ketels systeem PIEDBOEUF, beneden een ketel met 2 binnenbuizen, boven 
een vlampijpketel. In tegenstelling met de z.g. TISCHBEIN ketels hebben 

m geleverd. Twee ketels zijn gebouwd door 
ENDR. JONKER. & ZOON en 2 door de NEDERLANDSCHE FABRIEK, 
eiden te Amsterdam. Alle ketels zijn voorzien van mechanische 
ookinrichtingen.  
  Voor voeding wordt Vechtwater gebruikt, dat in een waterreiniger van 
TEINMÜLLER met soda en kalk behandeld wordt.  

deze alleen in den bovenketel een stoomruimte en wordt in den onderketel 
gevoed. De stoomdruk is voor 3 ketels 6, voor den nieuwsten 8 atm. en 
wordt gewone verzadigde stoo
H
b
st
  
S
 

 
 
 
    In de pompenkamer naast het ketelhuis zijn 3 voedingpompen en 5 

ompen, die grachtwater naar de NH3-condensors opvoeren. Het zijn alle 
e bekende ,,Una”-pompen van de Armaturenfabriek vorm. KLEIN, 
CHANZLIN & BECKER te Frankenthal. Hulpvoeding der ketels heeft 
et injecteurs plaats.  

  Daarna komen wij in de twee machinekamers naast elkaar. In de eerste 
effen wij aan een tandem-compound-machine van 550 x 800 x 1300 

p
d
S
m
  
tr
m.M., n = 62. Deze machine werkt met injectie condensatie en heeft een 
EDWARDS luchtpomp, op de veel gebruikelijke wijze door een 
drijfstangen een kniehefboom van uit de verlengde krukpen bewogen. De 
H.D.C. bevindt zich vóór de L.D.C. Beide cylinders zijn voor- 
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zien van een stoomverdeeling door kleppen, de H.D.C. van de z.g 1e  
SULZER-steuerung. Direct aan de hoofdas gekoppeld zijn twee NH3-
compressoren, ieder van 240.000 cal. Deze installatie werd geleverd door de 
Maschinenfabrik ,,Germania” vorm. SCHWALBE & Co. te Chemnitz.  
    In de andere machinekamer zullen wij aantreffen: twee één-cylinder 
stoommachines van 550 x 1200 m.M. n = 60 en 400 x 900 m.M. n = 62. 
Ook deze machines drijven ieder een dubbel NH3-compressor van 300.000 
cal. en één van 160.000 cal. (zie fig. 18). Het totale koude-vermogen van 
deze brouwerij bedraagt: 940.000 cal. p. uur. Deze inrichtingen zijn 
gebouwd door Gebr. SULZER te Winterthur, van welke bekende fabriek vele 

oommachines en compressoren in brouwerijen in ons land afkomstig zijn. 
Bij de eerstgenoemde machine treffen we de 2e, bij de andere de 1e SULZER-
steuerung aan. Ook deze stoomwerktuigen zijn voorzien van injectie con-
densors, die eveneens benedengronds zijn opgesteld.  
    In de machinekamers zullen we verder aantreffen twee gelijk-
stroomdynamo's door een riem gedreven, één van 600 en één van 400 amp. 
en 110 volt spanning. De electriciteit dient voor verlichting en drijfkracht.  
    Van uit de eerste machinekamer voert een wenteltrap naar een vertrek, 
waar verschillende toestellen zijn opgesteld om gedistilleerd water te maken, 
dat voor de ijsbereiding dient en waarvan U reeds uit deze photografie kunt 
zien, dat het kristal helder ijs levert. Deze toestellen zijn geleverd door A. 
FREUNDLICH te Düsseldorf en het is de moeite waard ze wat aandachtiger te 
beschouwen. Dank zij de welwillendheid van de heeren VAN BURKOM & 
SON, vertegenwoordigers der firma FREUNDLICH te Amsterdam, ben ik in 
de gelegenheid U eenige teekeningen van deze apparaten te laten zien (zie 
fig. 19) (1).  
  Hierbij is gebruik gemaakt van het verdampen met multiple effet. De 
armte van verschen stoom wordt gebezigd om water onder luchtledig te 

elijking 
er inrichting meer geschikt. 

st

  
w
verdampen; de warmte van deze waterdamp wordt weer gebruikt om in een 
volgend toestel water onder een grooter luchtledig in dampvorm om te zetten 
enz. De apparaten zijn hier à double effet. In het eerste verdampingslichaam 
A wordt bij 1 versche stoom ingebracht en verwarmt deze in een spiraal het 
water er omheen. De in deze buis gecondenseerde stoom wordt als water 
door een leiding 2 en een condenspot E in een gesloten verzamelbak H 
afgevoerd. Bij 4 bevindt zich de leiding, die A luchtledig houdt onder de 
werking van de droge luchtpomp D. De waterdamp gaat door 3-4' naar het 
2e verdampingslichaam B; 
___________________ 
    (1) Deze teekening is een reproductie van een schematische teekening, 

mengesteld uit de 3 bovenbedoelde teekeningen en voor verduidsa
d
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uit den waterafscheider O gaat het water terug naar A. In B gebeurt 't zelfde 
als in A. De gecondenseerde waterdamp gaat door 5 naar een verzamelaar F1 
van waaruit een z.g. ,,Brüden”pomp G1 het water naar H brengt. Door 7-8 
gaat de hier 

 
 
gevormde damp naar den oppervlakcondensor C.P is ook een 
waterafscheider, van waaruit het water terugloopt naar B. In den 
ondensor heerscht het grootste luchtledig, omdat dit toestel 't dichtst bij 
e luchtpomp staat. Door 11 wordt koel- 

c
d
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water in den condensor gebracht en door 12 afgevoerd. Het hier
gevormde water gaat door 9 naar een verzamelaar F

 

it 
at door de leiding 15 eveneens in verbinding met de 

luchtpomp. Met de leidingen 24 en 25 wordt nieuw water in de 
verdamplichamen gebracht, en dit water, als de toestellen buiten 
werking zijn, zoo noodig door 26 afgetapt.  
    Uit H brengt een rotatiepomp I het gedistilleerde water naar den 
opkoker J. Door wat verschen stoom uit 16 in de spiraal te brengen, 
wordt de lucht uit het water gedreven en afgevoerd door de leiding 18, 
die met de luchtpomp in verbinding staat. De gecondenseerde stoom 
gaat door 17 naar H. Een duplex pomp K haalt het water uit den 
opkoker en brengt het achtereenvolgens door twee koelers L en door de 
filters M1 en M2 naar een reservoir N, van waaruit het door 23 naar het 
vulapparaat gaat, van waaruit de vulling der vriesbussen geschiedt. Door 
19 stroomt koelwater in de koelers, in tegenstroom met het 
gedistilleerde water, en gaat door 20 weg. Is het water uit de koelers 
reeds voldoende helder zoodat filtreeren onnoodig is, dan gaat het door 
21 en 22 direct naar N. Ook is het mogelijk met één filter te werken, 
terwijl de andere wordt schoongemaakt.  
    Voor zoover mij bekend, is in deze brouwerij dit de eenige inrichting 
in ons land, waarbij van gedistilleerd water voor ijsbereiding wordt 
gebruik gemaakt.  
    Van hieruit bezoeken wij de generatorenruimte. Hier bevinden zich:  
    a. één vierkante zoutwatergenerator, van waaruit afgekoeld zoutbrein 
door twee verticale zuigerpompen ontnomen en waarin het, om opnieuw 
afgekoeld te worden, teruggevoerd wordt;  
    b. vijf ijsgeneratoren of vriesbakken. Eén daarvan zult U in werking 
zien en de verschillende manipulaties van uittrekken, ontdooien, 
ledigen, vullen en weer inzetten der vriesbussen vertoond worden. 
Boven deze generatoren bewegen zich electrisch gedreven loopkranen. 
In 't geheel kan de aanzienlijke hoeveelheid van 50.000 K.G. ijs per 
etmaal gemaakt worden. Verder zijn hier nog:  
    c. twee ronde zoetwater generatoren, waarin koud zoet water gemaakt 
wordt voor de z.g. zwemmerkoeling in de gistkuipen.  
    Van hier gaan we op het dak, waar we de drup- of 
Berieselungscondensatoren zullen aantreffen. Het gebruikte koelwater 

aat naar de injectiecondensors der stoommachines, de vloeibare NH3 
aar de generatoren.  

dingen, 
s of als 

2 en van hieruit 
onder de werking van een 2e ,,Brüden”pomp G2 ook naar H. D
reservoir sta

g
n
    Van hier dalen we af naar de gistkelders. Door zwemmerlei
die als buizen in U-vorm of als in een in een cirkel gewonden bui
,,Taschen” (platte kasten) zijn uitgevoerd, wordt het bier in de 
gistkuipen tot 3 à 4 °C. 
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afgekoeld. Een temperatuur van 5 °C. in deze ruimten wordt verkregen met 
koelleidingen met zoutwater aan de zoldering.  
    Alvorens het bier in deze kuipen komt, wordt de wort, het product uit de 
brouwketels, door zoutwater in de bierkoelers snel afgekoeld van 100 °C. tot 
5 °C.  
    De laatste toepassing van de koude vinden we in de legkelders, waarin een 
hoeveelheid van ± 50.000 H.L. bier in lagervaten kan opgeslagen worden en 

_____ 

waarin een temperatuur van 2 °C. heerscht, ook hier verkregen door koud 
zoutwater door pijpen boven in de kelders te laten stroomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________
 
 


