
Techniek : Mechanische damp recompressie (INDUSTRIE) 

 

Werking van de technologie. 

Mechanische damp-recompressie  (MDR) hoort tot de groep der technieken , waarbij door middel 

van input van een zekere hoeveelheid mechanische energie aan een systeem , een veelvoud van 

deze energie kan worden teruggewonnen en benut als energie in de vorm van warmte. Een andere 

techniek die tot dezelfde groep behoort is de warmtepomp. 

Een van de bekendste voorbeelden van toepassing van mechanische damp recompressie is bij de 

scheiding van propeen en propaan in de olie en petrochemische industrie. 

Een conventioneel scheidingsapparaat voor propeen/propaanmengsels is een destillatiekolom zoals 

weergegeven in Figuur 1 

 

Figuur 1: traditionele destillatiekolom 

                               

In de bodem van de kolom wordt warmte toegevoegd om het zware produkt (propaan) te 
verdampen in een zogenaamde reboiler (“opkoker”). Dit gebeurt meestal met behulp van 
condenserende stoom. De damp stijgt op in de kolom en komt in contact met vloeistof die naar 
beneden briezelt. Deze vloeistof komt deels van de voeding (een propeen/propaan mengesel) die 
ergens hoger in de kolom wordt toegevoegd en deels van zogenaamde reflux vloeistof, die bestaat 
uit gecondenseerde (propeen) damp die vanuit de top van de kolom gedeeltelijk teruggevoerd 
wordt. Deze laatste stroom wordt gecreeërd door condensatie met behulp van een koude stroom, 
meestal bestaande uit koelwater. Dit proces resulteert in een scheiding waarbij de lichte component 
( propeen in dit voorbeeld geval) als produkt in de top teruggewonnen wordt en zwaar produkt 
(propaan in de bodem). Om koelwater te kunnen gebruiken als condensatiemiddel in de top van de 
kolom wordt de operatiedruk van de kolom typisch op ca 17 bara vastgelegd. De kookpunten van de 
pure componenten zijn in dit geval ca 42 0C en 50 0C voor propeen en propaan. 
 
Bij toepassing van mechanische damp recompressie verandert het proces schema van Figuur 1 in het 
schema van Figuur 2. In dit proces schema wordt de topdamp niet gecondenseerd met koelwater, 



maar via een compressor in druk verhoogd en vervolgens gecondenseerd in de opkoker. Teneinde de 
propaan in de bodem te kunnen verdampen moet de condensatie temperatuur van de de 
gecomprimeerde damp dus hoger liggen dan het kookpunt van de propaan in de bodem. 
 

 Figuur 2: propeen-propaan scheider met mechanische damp recompressie 

  

 

Alhoewel in bovenstaand schema nog steeds warmte wordt afgevoerd naar koelwater , is dit slechts 

een fractie van de oorspronkelijke koelwater warmte, omdat nu alleen nog voelbare warmte wordt 

afgevoerd (het koelen van de vloeistof stroom) en geen condensatiewarmte. 

Het ontwerp van een systeem zoals boven beschreven is afhankelijk van de keuze van een aantal 

procesparamters en de stofeigenschappen. Derhave vereist het ontwerpen een goed inzicht in hoe 

die keuzes de kosten van de geinstalleerde apparaten  en de uiteindelijke reductie in energieverbruik 

beïnvloeden. In alternatieve processchema’s kunnen ook noe extra warmtewisselaars of 

warmtepompen voorkomen. (zie ref 1.)  

Een algemene vuistregel voor toepassing van MDR (ref 2)  is dat het kookpuntsverschil tussen de 
lichte en de zware component (of topstroom en bodemstroom) niet meer dan 25 0C 
 is, omdat bij hogere temperatuursverschillen de compressie energie te hoog wordt voor een 

economisch ontwerp. Bij hele lage temperatuurverschillen en niet te hoge drukken kan een blower 

ingezet worden in plaats van een compressor en dit maakt de investering dan gunstiger.  

Verder komt de processtroom in aanraking met een een machine met draaiende onderdelen op een 

hoog toerental met daarin ook nauwe doorgangen. Dit betekent dat de vervuilingstoleratie van het 

systeem dus laag is en in het algemeen het toepassingsgebied zich beperkt tot relatief “schone” 

stoffen. 

Wordt de performance coefficiënt (COP) gedefinieerd als (warmte gewonnen) / (mechanische 

energie toegevoerd), dan zijn waarden van 2-6 haalbaar, afhankelijk van de toepassing.  

 

 

 



Voorbeelden van toepassingen. 

De boven besproken techniek wordt al een hele lange tijd toegepast op veel verschillende manieren. 

Als zodanig is de techniek dan ook volledig uitontwikkeld. 

Er zijn diverse fabrikanten die specifieke toepassingen aanbieden 

Naast de boven besproken propeen/propaan destillatie zijn andere voorbeelden die nagenoeg 

allemaal te maken hebben met het concentreren van verdunde oplossingen: 

- Concentratie van afval water 

- Concentratie van zoutoplossingen 

- Concentratie in de voedingsmiddelen industrie , bv melk, sappen, suiker, eiwitten, soja-olie) 

- Concentratie van vitaminen en medicijnen in de farmaceutische industrie.  

- Kristallisatieprocessen in de chemische/farmaceutische industrie 

 

Voor- en nadelen van de technologie. 

De voordelen deze techniek zijn met name : 

- Uitontwikkeld  

- Relatief eenvoudig concept 

 

De belangrijkste nadelen zijn : 

- Minder geschikt voor vervuilende stromen. 

- Ongeschikt voor het overbruggen van grote temperatuursverschillen (efficiency verlies), dus 

beperkte toepasbaarheid. 

- Draaiende onderdelen dus operationeel minder betrouwbaar dan systemen met alleen 

statische apparatuur. 

- Weinig verder onwikkelingspotentieel. Compressoren en blowers hebben door de 

optimalisatie van hun ontwerp door toepassing van “computational fluid dynamics” de 

nagenoeg maximale efficiëncy al bereikt. Hierdoor zijn significante efficiency verbeteringen 

dus niet te verwachten.   

 

Impact op CO2 reductie. 

Aangezien de technologie volwassen is, ligt het voor de hand dat de meeste potentiële toepassingen 

al in kaart gebracht zijn en de uiteindelijke beslissing  om MDR wel of niet toe te passen een puur 

economisch besluit is. Derhalve zullen nieuwe toepassingen alleen plaats vinden bij voldoende 

verhoging van de energiekosten ten opzichte van de kapitaalkosten. Uiteraard wordt de CO2-reductie 

niet alleen bepaald door de alternatieve warmtegeneratie, maar ook door de CO2-generatie in de 

electriciteitsvoorziening. Bij gebruik van niet-duurzame electriciteit is er dus een CO2-COP, die lager is 

dan de boven gedefinieerde energie-COP.  

 

 

 



Maatschappelijke impact 

Daar deze techniek onzichtbaar voor de buitenwereld wordt ingezet, zal de maatschappelijke impact 

van toepassing van de techniek minimaal zijn. De enige merkbare verandering aan het hek van de 

onderneming kan toename van het geluid zijn, door de toepassing van compressoren. 

 

Kosten-Baten. 

Het is moeilijk om de kosten van inzet van deze technologie te bepalen. Daar waar blowers voor 

compressie gebruikt kunnen worden zullen de kosten aanzienlijk lager zijn dan voor gevallen waarin 

een compressor nodig is. 

De belangrijkste variabelen voor het ontwerp en daarmee de kosten zijn de zuigdruk van de 

compressor, het drukverschil over het scheidingsapparaat (top-bodem) en de compressieverhouding 

van de compressor. Deze laatste variabele wordt bepaald door het minimum temperatuurverschil, 

dat nodig is om de warmte van de dampstroom naar de kokende vloeistof stroom over te dragen. Dit 

temperatuurverschil bepaalt weer de grootte van het warmte-uitwisselende oppervlak. 

In het algemeen zullen de investeringskosten relatief hoog zijn, zeker wanneer het een 

renovatieproject betreft. Het is dan vaak niet eenvoudig om ruimte te vinden om de grote 

dampleidingen te leggen en opstelplaatsen voor de apparatuur te vinden. Ook zal bij grotere 

vermogens de electriciteitstoevoer voor hoge kosten kunnen zorgen.  

In sommige gevallen kan een warmtepomp systeem gunstiger zijn omdat er dan een bredere keuze is 

in de eigenschappen van het te gebruiken werkmedium. Een nadeel is dan echter weer dat er dan 

twee maal warmte overgedragen moet worden tussen werkmedium en proces.  De operationele 

kosten, behoudens de toe te voeren electriciteit. 

Andere alternatieve technieken kunnen zijn de zogenaamde divided wall columns , heat integrated 

distillation columns , multiple effect jet recompressie. 
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