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I.  INLEIDING 

 

Bij spuitgieten worden de matrijzen geconditioneerd tijdens 

het proces. Dit is nodig om reproduceerbare stukken te maken 

en om ervoor te zorgen dat het proces snel kan gebeuren. Een 

pompgroep zorgt voor de koeling van het proceswater. In deze 

pompgroep zitten 2 chillers die voor de koeling zorgen.  

Koeling is een dure vorm van energie, daarom is het 

hoofddoel van deze thesis om de pompgroep efficiënter te 

maken. 

 

Het project bestaat uit enkele onderdelen: 

 

� Analyse van de bestaande installatie 

� Optimalisatie van de pompen 

� Energiekosten drukken door het toepassen van 

freecooling 

� Optimalisatie van de regeltechniek 

� Nagaan of er EMC fouten aanwezig zijn 

II.  ANALYSE VAN DE INSTALLATIE 

Het eerste onderdeel uit deze thesis is de analyse van de 

huidige installatie. De pompgroep bestaat grotendeels uit een 

buffertank, 2 koelmachines, 7 pompen en de nodige kleppen 

en sensoren. Wanneer het proceswater terugkomt van de 

productie stroomt het binnen aan de warme kant van de 

buffertank. Daarna wordt het water met 2 lagedrukpompen 

door de koelgroepen gestuurd. De chillers koelen het water af 

van 18 tot 15°C. De eerste koelgroep (Daikin) is een machine 

met een schroefcompressor, daardoor is het mogelijk om het 

vermogen traploos te regelen. De tweede chiller (Thermotec) 

is een trapgestuurde machine. De productie vraagt in normaal 

bedrijf een koelvermogen van ongeveer 200kW. Nadat het 

water gekoeld is, komt het terecht in de koude kant van de 

buffertank. Daarna wordt het bij een druk van 5 bar door de 

productie gepompt.  

Deze installatie moet 24/24 en 7/7 draaien, het is dus zeer 

belangrijk dat de installatie betrouwbaar en efficiënt werkt. 

Het principeschema van de pompgroep is te zien in  

 

 
Figuur 1: Principeschema pompgroep 

III.  OPTIMALISATIE VAN DE POMPEN 

Pompen zorgen ongeveer voor 1/3 van het verbruik van de 

installatie. De hogedrukpompen die het water door de 

productie sturen zijn de grootste verbruikers. Deze pompen 

werken met frequentieomvormers die fluxoptimalisatie 

bezitten. De andere pompen worden ‘direct online’ 

geschakeld. De debietregeling van deze pompen gebeurt met 

‘TA-ventielen’. Deze ventielen smoren de leiding, wat veel 

energieverlies met zich meebrengt. Er zijn 2 oplossingen voor 

dit probleem. Ten eerste kunnen de pompen opnieuw 

gedimensioneerd worden met een open TA-klep. Op deze 

manier kunnen er lichtere pompen gekozen worden. Als 

tweede oplossing zou men de huidige pompen kunnen 

voorzien van drives, om zo de snelheid van de pomp te laten 

dalen.  

Deze tweede maatregel blijkt interessant te zijn. Het verbruik 

van de Daikin-pomp zou met 35% verminderd kunnen 

worden. Het verbruik van de Thermotec-pomp kan met 20% 

verminderen. Door de geringe investeringskost van 

frequentieomvormers zijn deze maatregelen ook economisch 

interessant. 

IV.  FREECOOLING 

In België is de omgevingstemperatuur ongeveer 70% van het 

jaar lager dan 15°.  Bij deze lage temperaturen kan er 

freecooling toegepast worden. Bij freecooling pompt men het 

proceswater door een ‘drycooler’. Deze blaast buitenlucht 

over de koelcircuits met behulp van ventilatoren. Freecooling 

is een efficiënte manier om te koelen omdat de ventilatoren de 

enige elektrische verbruikers zijn.  
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Om de ideale drycooler te selecteren zijn onderstaande 

gegevens nodig: 

 

� Buitentemperaturen doorheen het jaar 

� Het gevraagde koelvermogen van de productie 

� Het koelvermogen en de COP van de drycooler in 

functie van de buitentemperatuur 

� Specifieke ontwerpcriteria zoals geluid, plaatsing, … 

� Het type van het koelsysteem (direct of indirect) 

Bij freecooling maakt men onderscheid tussen twee systemen, 

namelijk: indirecte koeling en directe koeling.  

Bij een direct gekoeld systeem stroomt het proceswater 

rechtstreeks door de drycooler. Het water komt niet in 

rechtstreeks contact met de buitenlucht, maar wordt wel 

meteen gekoeld met de buitentemperatuur. 

Bij een indirect koelsysteem is het proceswater gescheiden 

van het koelwater (met glycol). Op die manier is er geen 

gevaar op vorstschade tijdens de winter. Dit systeem heeft 

echter enkele nadelen in vergelijking met een direct gekoeld 

systeem. Ten eerste is de warmtecapaciteit van een 

glycolmengsel minder dan van zuiver water. Daardoor is er 

meer pompenergie nodig voor eenzelfde warmteoverdracht. 

Ten tweede moet er altijd een temperatuurverschil staan over 

de warmtewisselaar. Daardoor is de maximale temperatuur 

waarbij freecooling kan toegepast worden lager. In een direct 

koelsysteem kan men een afloop van de drycooler voorzien 

om het vorstprobleem op te lossen. 

Uit berekeningen volgt dat een drycooler met een 

ontwerptemperatuur van 10°C de meest interessante 

investering is. De ontwerptemperatuur van een drycooler is de 

buitentemperatuur waarbij de drycooler het volledige 

vermogen van de productie kan opnemen. Uit deze studie 

volgt ook dat een direct koelsysteem economisch interessanter 

is dan een systeem met warmtewisselaar en glycol, dit laatste 

systeem is een indirect systeem. 

Freecooling is een efficiënte manier om de productie te 

koelen. Met freecooling kan het energieverbruik van de 

pompgroep met 50 % verminderen (exclusief pompenergie). 

De besparing per jaar zou neerkomen op 25000€. De 

installatie kan terugverdient worden in ongeveer 2 jaar. 

V.  ALTERNATIEVE KOELGROEPEN 

 

In dit deel wordt onderzocht of het rendabel is om de huidige 

koelgroepen te vervangen door nieuwe, efficiëntere 

exemplaren. In deze, verkennende studie, wordt er onderzocht 

welke koelgroep er best vervangen kan worden door een 

nieuw exemplaar. Hiervoor werden enkele offertes 

aangevraagd bij het bedrijf Thermotec. 

Het is ook belangrijk om het juiste koelmiddel te kiezen. 

Hierbij is het belangrijk dat er een goede balans bestaat tussen 

energie efficiëntie, global warming potential en veiligheid. 

Bijkomend is het ook belangrijk om de nieuwste 

compressortechnologie toe te passen. 

Uit deze studie blijkt dat het interessant is om de Thermotec 

koelgroep te vervangen. Deze maatregel kan voor een 

energiebesparing van ongeveer 19000€ per jaar zorgen. De 

internal rate of return (IRR) komt ongeveer neer op 19%. Dit 

is beduidend lager dan de IRR voor een freecool-installatie. 

VI.  OPTIMALISATIE VAN DE REGELTECHNIEK 

 

Bijkomend is het ook mogelijk om de installatie te 

optimaliseren op vlak van regeltechniek. Ten eerste is het 

belangrijk om de huidige regeltechniek te begrijpen. In de 

huidige strategie werkt de Thermotec met een 

vermogenregeling. Door een meting te doen van het 

productiedebiet, de retourtemperatuur en de steektemperatuur 

kan het benodigd productievermogen berekend worden. Het 

regelalgoritme bepaalt vervolgens het aantal trappen (van 

60kW) die de Thermotec moet inschakelen.  De Daikin levert 

de rest van het vermogen. Deze machine werkt met een PID-

temperatuurregeling, de Daikin doet dus de fijnregeling. 

Doordat de pompgroep 2 regelingen heeft die onafhankelijk 

van elkaar werken worden de koelgroepen niet altijd efficiënt 

gebruikt.  

In de tweede stap van de optimalisatie van de regeltechniek 

worden de eigenschappen van de installatie achterhaald. Deze 

bekomt men door metingen te doen van de responsie, het 

ingaande en uitgaande vermogen en de COP. 

Uit deze metingen volgt dat het vanuit energetisch standpunt 

interessant is om de Daikin in vollast te laten draaien. De 

Thermotec kan wel efficiënt werken in deellast.  

 

In deze thesis worden 2 alternatieve regel-strategieën 

voorgesteld, namelijk: 

 

� Daikin in vollast en temperatuur-hysteresisregeling 

op de Thermotec. 

� Temperatuurregeling met 1 PID regeling voor beide 

chillers + vaste offset Daikin. 

Bij de eerste alternatieve methode regelt enkel de Thermotec 

de temperatuur. De Daikin draait in vollast. Bij deze regeling 

is het niet mogelijk om de steektemperatuur constant te 

houden. De amplitude van de temperatuur is proportioneel met 

de inschakeltijd van de Thermotec. Het is belangrijk om hier 

een goede balans in te vinden. Bij een in-uitschakeltijd van 8 

minuten zal de temperatuurvariatie +- 0,35 °C bedragen. De 

meetresultaten tonen aan dat de chillers 20% efficiënter 

kunnen werken met deze methode.  

Met de 2de methode kunnen beide koelgroepen nog geregeld 

worden. Een vaste offset voor de Daikin zorgt ervoor dat deze 

machine altijd zwaar belast wordt, dit verhoogt de COP. Bij 

een grote vermogen schommeling kan de Thermotec ook 

reageren. Beide koelgroepen worden aangestuurd in functie 

van de uitgang van 1 regelaar. 

Met deze regelstrategie is het mogelijk om de 

temperatuurvariatie te beperken tot +-0,15 °C bij een offset 

van 80%. De chillers werken in dit geval 12% effectiever dan 

voorheen, dit stemt overeen met een besparing van 5500€ per 

jaar. De temperatuurvariatie kan beperkt worden door een 

offset van 50% of minder te kiezen. In dit geval is de 

vermogensopbouw van de 2 chillers lineair. Een kleinere 
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offset heeft echter een negatief effect om de efficiëntie van de 

Daikin.  

In Figuur 2 is de aanstuurkarakeristiek van de Daikin, de 

Thermotec en de volledige installatie te zien voor een vaste 

offset van de Daikin van 80%. De blauwe karakteristiek is een 

maat voor het totale vermogen in functie van de aansturing. 

Door de grote offset van de Daikin is hierin een niet lineairiteit 

te zien. 

 

 
Figuur 2: aanstuurkarakteristiek 

Bijkomend is het ook mogelijk om te besparen tijdens het 

weekendregime. Tijdens het weekend is er ongeveer een 

gevraagd productievermogen van 50 kW. Eén koelgroep zou 

meer dan voldoende moeten zijn om dit vermogen te leveren. 

In de huidige regeling blijven de pompen van beide 

koelgroepen echter draaien. Dit is niet nodig omdat de 

buffertank over een overloop beschikt. Door de Door de 

Daikin en de Daikinpomp in het weekend uit te schakelen 

tijdens het weekend kan er ongeveer 500€ per jaar bespaard 

worden. 

 

Als laatste wordt er ook onderzocht wat de invloed van het 

setpunt op COP en het verbruik is. 

VII.  EMC 

In het laatste deel van deze thesis wordt de elektrische 

installatie gecontroleerd op vlak van EMC-fouten. Door EMC-

bekabelingsfouten zou het kunnen gebeuren dat er storingen 

optreden in de PLC. Storingen worden vooral veroorzaakt 

door schakelende voedingen zoals frequentieomvormers. Deze 

storingen hebben vooral invloed op analoge signalen.  

De voornaamste fouten zijn gemaakt bij de bekabeling van de 

drives. Er zijn zowel fouten gebeurt aan de vermogenzijde als 

aan de stuurzijde. Deze fouten zijn echter makkelijk op te 

lossen door het plaatsen van EMC-klemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN 

In de onderstaande tabel staat een samenvatting van alle 

maatregelen. Alle besparingen zijn geijkt tegenover de huidige 

situatie.   

 
Tabel VIII-1: Overzicht van de maatregelen 

Samenvatting maatregelen 

Regeltechniek aanpassen 

omschrijving Initiele 

kosten (€) 

Besparing per 

jaar (€) 

IRR 

(%) 

Hysteresisregeling                    

1.545  

                            

10.007  

n.v.

t. 

Offsetregeling                    

1.545  

                              

6.324  

n.v.

t. 

Aanpassing 

weekendregime 

                   

1.545  

                                 

500  

n.v.

t. 

Aanpassing optimaal 

setpunt 

                   

1.545  

 
n.v.

t. 

Freecooling 

omschrijving Initiele 

kosten (€) 

Besparing per 

jaar (€) 

IRR 

(%) 

 Glycolsysteem                  

60.378  

                            

21.101  

29

% 

 Afloopsysteem                  

44.412  

                            

25.299  

46

% 

Nieuwe koelmachines 

omschrijving Initiele 

kosten (€) 

Besparing per 

jaar (€) 

IRR 

(%) 

Vervangen 

Thermotec 

                 

76.000  

                            

19.108  

19

% 

Optimalisatie Thermotecpomp 

omschrijving Initiele 

kosten (€) 

Besparing per 

jaar (€) 

IRR 

(%) 

Drive                     

2.229  

                                 

440  

15

% 

Nieuwe pomp en 

drive 

                   

5.168  

                                 

240  

-3% 

Optimalisatie Daikinpomp 

omschrijving Initiele 

kosten (€) 

Besparing per 

jaar (€) 

IRR 

(%) 

Drive                    

1.909  

                                 

428  

18

% 

Nieuwe pomp                    

4.112  

                                 

409  

4% 
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