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I.  INLEIDING 

A.  Poco Loco 
Poco Loco is producent van oa. Tortilla chips, flour 
Tortillas, dinner kits en Taco shells. Het bedrijf 
werd in 1994 opgericht in Roeselare en is een 
toonaangevende fabrikant voor het maken van 
producten die onder een private label verkocht 
worden. Recent werd Poco Loco overgenomen door 
de 'Paulig Group', een internationale onderneming 
in de voedingsindustrie. Op dit moment zijn bij 
Poco Loco ongeveer 400 mensen tewerkgesteld. 

B.  Energiestudie 
Begin 2004 zijn beide vestigingen toegetreden tot 
het auditconvenant over energie-efficiëntie in de 
industrie. Omdat het auditconvenant in de nabije 
toekomst wordt stopgezet en opgevolgd wordt door 
een EBO (Energie Beleids Overeenkomst) wilde 
Poco Loco proactief haar installaties laten nazien op 
mogelijke bijkomende energiebesparingen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Een eerste doelstelling in deze masterproef is het 
behalen van de ISO50001 standaard. Deze 
standaard moet organisaties helpen om systemen en 
processen in te richten met als doel het verbeteren 
van hun energie-efficiëntie.  
 
Naast het implementeren van de ISO50001 
standaard worden zowel het productieproces als de 
utilities die benodigd zijn voor de productie 
geauditeerd. Door beide aspecten te auditeren kan 
een algemeen beeld opgesteld worden van wat de 
besparingsmogelijkheden inzake energie zijn binnen 
Poco Loco. 

III.  RESULTATEN 

A.  ISO50001 
Volgens de ISO50001 norm moet de organisatie een 
energiemanagementsysteem (EnMS) opmaken, 
implementeren, onderhouden en verbeteren. Van dit 
EnMS moet ook het toepassingsgebied worden 
bepaald. Verder moet de organisatie vastleggen en 
documenteren hoe de continue verbetering kan 
worden gegarandeerd. Een goed geïmplementeerd 
energiemanagementsysteem bevat:  

• Het toepassingsgebied en de grenzen 
• Energiebeleid 
• Objectieven, doelstellingen en actieplannen 
• De verdere benodigde registraties 

 
Deze norm werkt volgens het Plan - Do - Check - 
Act principe (PDCA cycle). Dit principe zorgt voor 
een continue verbetering van de energie-efficiëntie. 
Dit principe wordt weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: PDCA cyclus 

De volgende documenten dienen volgens de norm 
opgemaakt of aangepast te worden:  

• Beleidsverklaring 
• Functiekaarten van de medewerkers 
• Aankoopbeleid 
• Procedure & document opvolgen energie-

efficiëntie en interne audits 
• Management review 
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De verantwoordelijkheden binnen de organisatie 
worden verdeeld over het management van de 
organisatie, de energiemanager en zijn energieteam. 
Verder moet de organisatie ervoor zorgen dat 
mensen die er werken op de hoogte zijn van hun 
impact op het energieverbruik en van de werking en 
het belang van het EnMS. 
 
De energiebeoordeling gebeurt op basis van de 
energieprestatie-indicatoren. Het energieverbruik 
wordt opgemeten en vergeleken met voorgaande 
jaren. Op basis van de metingen kunnen grote 
energieverbruikers geïdentificeerd worden en kan 
hun energie-efficiëntie bestudeerd worden 

 
Figuur 2: Opvolgen energieprestatie-indicatoren 

Indien niet voldaan wordt aan de vooropgestelde 
eisen dan dient de oorzaak van de afwijking 
achterhaald te worden en dienen er acties 
ondernomen te worden. Alle onderzochte 
afwijkingen en/of uitgevoerde wijzigingen moeten 
worden bijgehouden. 
 
De certificatie gebeurt in twee stappen. Eerst is er 
een (optionele) pre-audit. Hierin worden kort 
belangrijke operationele en procedure zaken 
bekeken. Na de pre-audit wordt een tussentijds 
rapport opgemaakt. Tijdens de effectieve audit 
wordt dan gekeken of de bemerkingen uit de pre-
audit weggewerkt zijn en het certificaat aan de 
organisatie toegekend kan worden. 
 
De kostprijs van de audit is 3300EUR exclusief 
1050EUR aan dossier- en verwerkingskosten. 
Eénmaal gecertificeerd is deze certificatie drie jaar 
geldig. In het eerste certificatiejaar  wordt een 
grondige audit doorgevoerd. De twee 
daaropvolgende jaren wordt een opvolgingsaudit 
ingepland. Na drie jaar kan een organisatie ervoor 
kiezen om de certificatie te verlengen. 

De pre-audit werd uitgevoerd op 26/03/2014. Er 
werden geen kritische opmerkingen die aanleiding 
zouden geven tot het niet behalen van het ISO50001 
certificaat.  
De effectieve audit verliep, op een opmerking 
omtrent interne audits na, vlekkeloos. Poco Loco is 
vanaf heden ISO50001 gecertificeerd. 
 

B.  Procesaudit 
Dit deel van de audit gaat op zoek naar 
verbeteringen in verband met het productieproces 
van de diverse producten. 
 

    1)  Overhead Vs. infraroodbranders 
Standaard zijn deze chipsovens voorzien van 
overheadbranders. Aangezien reeds enkele lijnen 
werden omgebouwd, is het mogelijk om de 
informatie van deze lijnen te gebruiken om de 
potentiële energetische besparing te berekenen.  De 
energetische besparing per lijn komt op ongeveer 
350MWh/jaar. Met een investering van 10kEUR 
per lijn bedraagt de terugverdientijd ongeveer  0,9 
jaar. Deze maatregel is dus rendabel. 
 

    2)  Warmterecuperatie voor waterwaterproductie 
In de schouw van de friteuses van chipslijnen 2 en 7 
is een condensor geïnstalleerd. Op dit moment 
wordt de condensor van lijn 7 gebruikt om het 
deegwater te verwarmen. Voorstel is om de 
condensor van lijn 2 te gebruiken om het deegwater 
verder op te warmen, na de condensor van lijn 7 en 
om met de rest van de gerecupereerde warmte te 
gebruiken voor het opwarmen van het kuiswater 
van de chipsafdeling. 

 
Figuur 3: Schema warmterecuperatie 
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Om het water op te warmen wordt 125kW extra 
gerecupereerd. Dit komt neer op een financiële 
besparing van 18kEUR/jaar. De investering 
bedraagt ongeveer 100kEUR. De terugverdientijd 
bedraagt dus 5,5 jaar. Warmterecuperatie heeft 
ondertussen binnen de organisatie zijn nut al 
bewezen. 

C.  Audit utilities 
Omdat de laatste jaren vooral het elektrisch 
verbruik gestegen is, wordt vooral de nadruk gelegd 
op alle elektrische verbruikers. 
 

    1)  Ammoniak koelinstallatie 
De installatie bestaat uit twee identieke units die 
beiden over twee compressoren beschikken. De ene 
motor is gestuurd met een frequentieomvormer; op 
de andere motor is enkel een soft starter voorzien. 
Op dit moment werken beide units van de 
koelinstallatie op eenzelfde doeltemperatuur. Dit 
werd veranderd door de doeltemperatuur van één 
unit met 2,5°C te verhogen. Als gevolg hiervan start 
maar één unit op en streeft naar de doeltemperatuur. 
Pas wanneer de doeltemperatuur niet bereikt kan 
worden schakelt een tweede unit bij.  
Verder werd aangepast dat wanneer slechts één unit 
ingeschakeld is en die unit op één compressor kan 
draaien, die compressor frequentiegeregeld wordt in 
de plaats van schuifgeregeld.  
Het elektriciteitsverbruik van de installatie daalde 
met ongeveer 15%. Belangrijke opmerking hierbij 
is dat deze besparing enkel verwezenlijkt wordt bij 
lage koellast. Dit vertaalt zich in een elektrische 
besparing van 32,7MWh. 
 

    2)  Chillers chipsafdeling 
De sturing van de chillers wordt geautomatiseerd. 
Hierbij wordt ingesteld dat de chillers pas 
inschakelen vanaf een bepaalde buitentemperatuur ; 
tevens is ook een kalenderwerking geïntegreerd. 
Deze maatregel realiseert een besparing van 
134MWh/jaar oftewel 13,4kEUR. 
 

    3)  Ventilatie chipsafdeling 
De sturing van de ventilatie wordt geautomatiseerd. 
De ventilatie wordt in-/uitgeschakeld in functie van 
het aantal lijnen in productie. Daarnaast wordt ook 
een kalenderwerking geïntegreerd. Deze maatregel 
realiseert een besparing van 69MWh/jaar oftewel 
6,9kEUR. 

    4)  ORC 
De simulaties duiden aan dat uit de rookgassen 
352kWth onttrokken kan worden. Op basis van deze 
simulaties werd gekozen voor de ‘SS4200 Green 
Machine’ van ‘Electratherm’.  
Dergelijke ORC installatie kan jaarlijks 168MWhel 
produceren voor een investeringskost van 
180kEUR. Dit resulteert in een terugverdientijd van 
11 jaar. 
 

    5)  Elektrische audit 
De transformatoren zijn onder hun nominaal punt 
belast. Door het combineren van twee van de 
transformatoren, wanneer dit fysisch mogelijk is, 
kan 1,54MWh/jaar bespaard worden. Dit komt 
overeen met 154EUR.  
 
Verder werd de verlichtingssterkte gecontroleerd; 
deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Op de 
verlichting kan geen belangrijke besparing 
gerealiseerd worden. 

IV.  BESLUIT 

De ISO50001 norm werd succesvol geïntegreerd in 
het bedrijf. Via deze weg kan een continue 
vermindering van het energieverbruik gegarandeerd 
worden. 
Verder werden enkele rendabele en onrendabele 
maatregelen ontdekt. Implementatie van de 
rendabele maatregelen kan een belangrijke 
besparing opleveren van ongeveer 11.524 GJp/jaar. 
 

Tabel 1: Overzicht gevonden maatregelen 

Maatregel Besparing 
[GJp] 

IR-branders 5.924 
Warmterecuperatie waterverwarming 1.950 
Ammoniak koelinstallatie 294 
Chillers chipsafdeling 1.210 
Ventilatie chipsafdeling 620 
ORC 1.512 
Elektrische audit 14 
TOTAAL 11.524 
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