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Lucht en vuil in de installatie

In het water van koel- en verwarmingsinstallaties zitten luchtbelletjes en vuildeeltjes die corrosie en 
weerstand in een systeem veroorzaken. Dit leidt tot een lager rendement en een groter risico op 
kapotte onderdelen met mogelijk kostbare reparaties tot gevolg.

Oorzaken van lucht en vuil

Lucht in een c.v.-installatie is nauwelijks te voorkomen en kent 
diverse oorzaken. Voordat een installatie wordt gevuld met water zit 
deze vol lucht. De kans is groot dat er tijdens het vullen luchtbellen 
blijven zitten in de bochten van de leidingen. Daarnaast zit er 
opgelost zuurstof in het water en leiden minuscule lekkages en een 
verkeerde druk in de installatie tot zuurstofintrede.

Vuildeeltjes zijn ook moeilijk te voorkomen. Zuurstof reageert met 
het ijzer dit leidt vervolgens tot corrosie en magnetiet. In slecht 
gespoelde installaties zitten bovendien vaak lassnippers en zand. 
Ook een verkeerde pH-waarde en een hoge geleidbaarheid kunnen 
tot onwenselijke vuildeeltjes leiden.

Problemen door lucht en vuil

Lucht
Macro- en microluchtbellen in de warmtestroom belemmeren de warmteoverdracht en zorgen voor 
storende geluiden in het systeem. Daarnaast ontstaat er corrosie wanneer metaal oxideert metaal wanneer 
het in contact komt met zuurstof. Lucht zorgt dus op verschillende manieren voor prestatievermindering 
en een kortere levensduur van de ketel.

Vuil
Vuil (vooral magnetiet) nestelt zich onder meer in pompen, warmtewisselaars, driewegkleppen, leidingen, 
radiatoren en warmtemeters. Dit leidt tot een toenemende weerstand, zeker in moderne nauwe installaties 
wat hoge reparatiekosten met zich meebrengt. Aanslag reduceert bovendien het rendement en de 
levensduur van de installatie.

Temperatuur
Temperatuur beïnvloedt 
watereigenschappen. Afhankelijk van de 
druk geeft water bij een toenemende 
temperatuur zouten, mineralen en gassen 
af. Zodra de temperatuur afneemt, worden 
deze elementen versterkt opgenomen. 
Deze extra opname van zouten, mineralen 
en gassen veroorzaakt uiteindelijk een 
daling van de warm-koud overdracht. 



De verschillende oplossingen

Lucht- en vuilafscheiders voorkomen hardnekkige problemen doordat ze het installatiewater 
zuiveren. De markt biedt een grote verscheidenheid aan oplossingen dus is het belangrijk om 
helder te hebben welke eigenschappen een goede lucht- of vuilafscheider moet bezitten.

Oplossingen voor luchtafscheiding

Automatische ontluchter
Een automatische ontluchter werkt met een luchtkamer en een 
vlotter. De vrije lucht drukt de vlotter in de automatische 
ontluchter omlaag waardoor een ventiel opengaat en de lucht 
ontsnapt. Hiermee verwijder je alleen grote luchtbellen 
(macrobellen – vrij aanwezige lucht/gassen). 

Coalescentie 
Deze techniek is geschikt om kleine 
bellen af te scheiden is gestoeld op 
het principe dat deze bellen zich 
vastklampen aan een object - denk 
aan rietje in bruisend water - in het 
systeem. De kleine bellen groeien 
samen uit tot een grotere luchtbel 
die voldoende stijgingsvermogen 
heeft.

Cycloontechniek
De cycloontechniek wordt ook wel de centrifugetechniek genoemd. 
Het relatief zware water wordt door een slingerbeweging tegen de 
wanden van de luchtafscheider gedrukt en de relatief lichte lucht 
verzamelt zich in het midden. Daar kunnen de luchtbellen opstijgen 
en zo uit de installatie worden verwijderd. Deze oplossing heeft  
effect op de grotere bellen in het water. Deze oplossing is wel 
afhankelijk van de vloeistofsnelheid en de systeemdruk waardoor 
het rendement onvoorspelbaar kan zijn.

Onderdruk
Het openen van een fles bruisend water is een heldere metafoor 
voor deze techniek. Op een lagere druk bevat het water minder 
opgeloste gassen en wordt het overschot eraan afscheiden. Deze 
iets kostbare oplossing vergt relatief veel energie. Het ontgaste 
water moet namelijk weer op druk gebracht worden voordat het 
weer de installatie in gaat. 

Drie soorten luchtbellen
In de installatiewereld maken we onderscheid 
tussen macrobellen, kleine bellen en 
microbellen. Macrobellen zijn de grote vrije 
bellen die een zodanig stijgvermogen hebben 
dat ze vanzelf de weg omhoog vinden. Kleine 
bellen zijn nog net waarneembaar met het 
blote oog, maar zijn niet groot genoeg om te 
stijgen en worden door water meegevoerd. 
Microbellen zijn niet waarneembaar met het 
menselijk oog en opgelost in het water. Dit 
zijn de hardnekkigste van de drie.
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Dubbel stuwingseffect
Bij deze oplossing wordt een deel van het zuurstofrijke water via een scheidingselement afgeschraapt en 
de rustkamer van de afscheider ingestuwd. In de rustkamer daalt de snelheid waardoor de bellen stijgen 
en via de vlotter het systeem verlaten. Het ontgaste water wordt vervolgens via een injectiepunt 
stroomopwaarts teruggebracht in de hoofdstroom. Hierdoor worden de microbellen die in de aanvoer 
zitten, versterkt naar de wand gedrukt en vervolgens de rustkamer ingestuwd en zo blijft dit proces zich 
herhalen. Deze techniek kent een verwaarloosbare weerstand en verwijdert zelfs de kleinste microbellen.

Oplossingen voor vuilafscheiding

Filter
Betere waterkwaliteit verlengt de levensduur van de installatie én 
bespaart energie. Een filter in het systeem vangt de vuildeeltjes in 
de waterstroom af die groter zijn dan het filtergaas zelf. Het filter 
zorgt echter voor een toenemende weerstand doordat er steeds 
meer vuildeeltjes in het filter blijven hangen. Hierdoor is het 
gebruik van een filter simpel maar onderhoudsintensief en nadelig 
voor het rendement van de installatie.

Side Stream filter
Bij deze techniek wordt een deel van de hoofdstroom omgeleid 
naar een filter. Het filter zorgt ervoor dat alle vuildeeltjes die groter 
zijn dan de maaswijdte niet terugkomen in de hoofdstroom. 
Er is in deze situatie geen toenemende weerstand, omdat het filter 
niet direct in de hoofdstroom geplaatst is. Zodra het filter 
helemaal vol zit wordt het stromende water niet meer gereinigd. 
Daarom is het noodzakelijk om het filter regelmatig schoon te 

maken. Het duurt met deze techniek 
wel langer om al het vuil te verwijderen, 
aangezien steeds maar een deel van 
het water wordt omgeleid. 

Klassieke vuilafscheiding 
Door een vuilafscheider in de installatie te verwerken die groter is dan de 
omvang van de leiding, neemt de snelheid van het water af. Tegelijkertijd wordt 
er met vullichamen gewerkt die zorgen dat de vuildeeltjes een grote botskans 
hebben. Tijdens de botsing zal de snelheid tijdelijk naar nul gaan. Dit biedt 
vuildeeltjes de rust en tijd om te zinken. 

Dubbel stuwingseffect
Bij deze oplossing wordt vervuild water via een scheidingselement afgeschraapt en de rustkamer van de 
afscheider ingestuwd. In de rustkamer daalt de snelheid waardoor vuildeeltje naar de bodem zinken en in 
het opvangreservoir terechtkomen. Het water wordt vervolgens via een injectiepunt stroomopwaarts 
teruggebracht in de hoofdstroom. Hierdoor wordt het vuil dat in de aanvoer zitten, versterkt naar de wand 
en vervolgens de rustkamer ingestuwd. Dit proces herhaalt zich constant. Deze techniek kent een 
verwaarloosbare weerstand en verwijdert zelfs de kleinste vuildeeltjes.

 

Installatie
Afhankelijk van de primair gewenste functie 
(vuil- of luchtafscheider) kunnen lucht-, vuil-, 
en gecombineerde afscheiders op 
verschillende manieren worden geïnstalleerd. 
Plaats het product vóór de ketel in de retour 
als vuilafscheiding de primaire functie is. 
Is de primaire functie luchtafscheiding of 
betreft het een gecombineerde lucht-
vuilafscheiding? Dan bij voorkeur direct na de 
ketel of mengklep in de aanvoerleiding 
monteren; voor de circulatiepomp. Hierdoor 
worden bellen direct na verhitting van het 
water afgevangen. Bij een koelsysteem is dat 
vlak voor de koelmachine.



De beste oplossing

Het gaat er bij lucht- en vuilafscheiders om dat de stroomsnelheid optimaal is, de weerstand 
verwaarloosbaar en de afvangtechniek optimaal functioneert. Dan is het systeem pas echt in staat 
om de kleinste microbellen en vuildeeltjes te verwijderen. 

Daarom bevatten de nieuwste lucht- en vuilafscheiders op de 
markt geen borstels, schoepen of andere obstructies die de 
waterstroom afremmen. In plaats daarvan wordt er een dubbel 
stuwingseffect toegepast. Waarbij het eerste stuwingseffect wordt 
gerealiseerd door een scheidingselement, waardoor vervuild 
water wordt afgescheiden. Het tweede effect komt tot stand 
doordat schoon water weer in de hoofdstroom wordt 
teruggebracht via een injectiepunt (venturi-principe). Dit leidt tot 
een extra stuwing, waardoor de bellen en het vuil in de aanvoer 
naar de buitenzijde gedrukt worden en vervolgens weer 
afgescheiden. Zo worden veel microbellen en vuildeeltjes op 
optimale wijze naar de rustkamer gestuwd. Hierdoor ontstaat een 
ongekend hoog rendement.

Voordelen dubbel stuwingseffect
• Per cyclus wordt met ongeveer 10% afsplitsing van de 

hoofdstroom, 40% van het lucht en vuil afgescheiden.
• Door deze geringe afsplitsing is de weerstand zeer laag. Het 

kan worden toegepast tot een snelheid van wel 3 m/s.
• Binnenin de rustkamer wordt vervolgens de watersnelheid 

sterk gereduceerd, waardoor de microbellen en vuildeeltjes 
optimaal worden afgescheiden.

Magneten
Een optimale opstelling zou zijn als aan de buitenzijde van de afscheider magneten zijn aangebracht. Deze 
magneten bevinden zich tegenover de uitstroomopening, waardoor alle ijzerhoudende vuildeeltjes direct 
worden aangetrokken en vastgehouden. Zelfs de kleinste vuildeeltjes - vanaf 4 μm - worden door het 
gebruik van neodymium magneten afgevangen.

Meer weten over dit of andere onderwerpen? Neem contact op met: 

Flamco Technical Support & Service

T  +31 33 299 78 50
E  support@flamco.nl
I   www.flamcogroup.com

Venturi
Het venturi-effect gaat uit van het principe 
dat bij een vernauwing in een 
stromingskanaal, de stroomsnelheid van de 
vloeistof of het gas toeneemt. 



Active in the UK and across the world 
for the installation industry
Flamco focuses on the development, production and 
sale of quality products for heating, ventilation, drinking 
water, air conditioning and cooling.
With 55 years of experience and around 550 employees, 
Flamco is a global leader in its industry.

Flamco has seven production locations and delivers 
successful and innovative products for the installation 
industry in more than 60 countries. All of these products 
are available from technical wholesalers and distributors.
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Flamco is wereldwijd uw betrouwbare partner
Flamco is onderdeel van Aalberts Industries N.V. en 
richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van 
hoogwaardige producten voor verwarming, ventilatie, 
warm tapwater, airconditioning en koelsystemen. 
Al deze producten zĳ n verkrĳ gbaar bĳ  technische 
groothandels. Met 60 jaar ervaring en circa 650 

medewerkers is Flamco een wereldleider in haar 
bedrĳ fstak. Flamco heeft zeven productievestigingen 
en levert succesvolle en innovatieve producten voor de 
installatie-industrie in meer dan 60 landen. Hierbĳ  staan 
onze drie basisprincipes altijd voorop: hoge kwaliteit, 
uitstekende service en gedegen advies.
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