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I.  INLEIDING 

A.  Lantmännen Unibake Mouscron 

Lantmännen Unibake is een Zweedse bakkerijgroep met 37 
industriële vestigingen in meer dan 20 landen en is de 2de 
grootste bakkerijgroep van Europa. In België zijn er 3 
vestigingen: in Moeskroen, Londerzeel en Brussel. De 
vestiging in Moeskroen is de plaats waar deze masterproef 
uitgevoerd wordt. Lantmännen richt zich vooral op het 
maken van lekkere bakkerijproducten. De site in 
Moeskroen produceert vooral koffiekoeken en 
bladerdeegsnacks. 

B.  Energieanalyse 

Energie is een thema binnen de industrie waar steeds meer 
op wordt ingezet. Niet alleen omdat het economisch 
voordelig is, maar ook omdat meer en meer rekening 
gehouden wordt met het milieutechnisch aspect. Energie-
efficiëntie zal daarin een grote rol spelen, omdat het 
ecologische aan het economische gekoppeld kan worden. 
Een industrieel bedrijf zal altijd streven om de 
productiekost per eenheid zo laag mogelijk te houden. Het 
bereiken van een hogere efficiëntie wil zeggen dat er 
minder energie nodig zal zijn om eenzelfde proces gedaan 
te krijgen. Enerzijds zal de energiekost lager zijn, maar 
anderzijds zal er bij een lager energieverbruik minder CO2-
vervuiling optreden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het project heeft als doel om een complete energieanalyse 
uit te voeren en vervolgens enkele energie-efficiënte 
optimalisatievoorstellen voor te dragen om de energiekost 
te verlagen. Een korte terugverdientijd is hierbij een 
beslissende factor. Vandaar de onderzoeksvraag: “Hoe 
beïnvloedt energie-efficiëntie de totaalkost van een 

                                                             
 

Lantmännen Unibake-product?”. Het is wel zo dat de 
kosten-batenanalyse voordelig zou moeten zijn. Naast een 
lagere energiekost, is het ecologische aspect even 
belangrijk. De werkwijze van deze masterproef is in figuur 1 
terug te vinden. 
 

 
Figuur 1: Masterproef stappenplan 
 
De eerste stap van deze thesis is het in kaart brengen van 
de grootverbruikers en hun energieverbruiken, waaruit 
verschillende baseloads wordt opgesteld. Een baseload is 
het verbruik van een bedrijf in een bepaalde situatie. Een 
voorbeeld van zo’n situatie is wanneer de fabriek gesloten 
is of wanneer er geproduceerd wordt. Op die manier kan er 
een mooi overzicht verkregen worden van de grootste 
verbruikers. De 80/20-regel stelt, dat de 80% grootste 
verbruiker het meest interessant zullen zijn om dieper te 
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analyseren. Pas na het opstellen van de 80/20-regel zullen 
een analyse en optimalisatievoorstellen volgen. 
Uiteindelijk zijn er 2 grote doelstellingen waarop zal ingezet 
worden. Enerzijds het maken van een flowchart die de 
energiestromen zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengt 
(vooral elektrisch). Anderzijds wordt er verwacht om enkele 
optimalisatievoorstellen te verkrijgen die economisch 
interessant zijn om de energiekost te verlagen. 

III.  ENERGIESTROMEN 

Op de site in Moeskroen zijn er al een aantal meters 
geplaatst die de actieve vermogens loggen van enkele 
grootverbruikers. Resource Advisor is het online platform 
waar deze data terug te vinden is. Op jaarbasis worden de 
verbruiken per meter gerangschikt van groot naar klein om 
de 80/20-regel te kunnen toepassen (tabel 1). 

 
Tabel 1: 80/20-regel Jaarverbruik 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afkortingen L en C (in de tabel) staan respectievelijk voor 
productielijn en koelcompressor. Lijnen 4 en 5 zijn de 
hoofdlijnen van de site in Moeskroen en behoren tot de 
grootste verbruikers. Naast deze productielijnen zijn het 
enkel de koelcompressoren die bij de 80% grootste 
verbruikers zitten. Het is opvallend dat de koelinstallatie 
zorgt voor meer dan de helft van het totaal verbruik (55,1 
%). Hieruit blijkt dat de koelinstallatie het interessantst zal 
zijn om dieper te analyseren.  
 
Naast deze energiestromen worden ook een aantal 
baseloads opgesteld. Er zijn 5 toestanden waarin het 
verbruik anders zal zijn: volle productie, enkel lijn 5 

produceert, enkel lijn 4 produceert en geen productie. 
Wanneer er niet geproduceerd wordt, kan de fabriek open 
(reinigen) of gesloten zijn. Per toestand wordt de 80/20-
regel toegepast. Eens deze baseloads opgesteld zijn, kan 
bepaald worden wat het benodigd vermogen per toestand 
is. Wanneer de fabriek gesloten is en er niet wordt 
geproduceerd, wordt deze toestand als sluimerverbruik 
aanzien. Het extra benodigd vermogen wordt in 
onderstaande tabel 2 weergegeven. Die tabel toont 
hoeveel extra vermogen er nodig is wanneer een toestand 
zich voordoet (t.o.v. sluimerverbruik). 
 

Tabel 2: Extra vermogen per actie 

Actie P (kW) 

Productie - Volle productie 1314,7 

Productie - L5 826,4 

Productie - L4 556,2 

Reinigen 440,4 
 
In bovenstaande tabel is te zien dat lijn 5 meer verbruikt 
dan lijn 4, maar dit zegt niets over hoeveel er wordt 
geproduceerd. Een betere factor is het verbruik per 
productielijn per bakkerijproduct dat aantoont wat het 
energieverbruik of de energiekost zal zijn om een 
bakkerijproduct te produceren. Daarin werd ook rekening 
gehouden met het sluimerverbruik om misvormde 
resultaten te vermijden. Tabel 3 toont deze resultaten en er 
wordt vastgesteld dat productielijn 5 ongeveer 39 % meer 
verbruikt om een ton bakkerijproducten te maken.  
 

Tabel 3: Algemene resultaten 

Grootheid Eenheid Totaal 

Verschil kostprijs L5-L4 per product €/ton 2,65 

Procentueel meerkost t.o.v. L4 - 38,9 % 

Totale minderkost (indien L4) € 61.902,76 

 
Het verschil in kostprijs tussen productielijnen 4 en 5 
bedraagt € 2,65 per ton bakkerijproduct. Indien dezelfde 
hoeveelheid bakkerijproducten met lijn 4 zou 
geproduceerd worden, zou op jaarbasis net geen € 62.000 
bespaard kunnen worden. Dit is natuurlijk een theoretische 
stelling, aangezien lijn 5 per maand meer kan produceren 
dan lijn 4. Het toont wel aan dat lijn 5 een duidelijke 
energetische meerkost per bakkerijproduct heeft. 
 
Naast deze berekeningen werd op zoek gegaan naar 
plaatsen om een nieuwe meter te integreren. In-the-field 
werd vastgesteld dat het verbruik van de luchtcompressor 
niet gemeten wordt (was oorspronkelijk de bedoeling). De 
luchtcompressor is op transfo 2 aangesloten en in tabel 1 
kan waargenomen worden dat er nog een groot verbruik is 
op transfo 2 dat niet gekend is (“Rest T2”). Het verbruik van 
een luchtcompressor is nooit verwaarloosbaar, waardoor 

Wat Percentage (%) 

L5 17,6% 

C5 14,5% 

C2 11,2% 

C6 9,2% 

C4 8,8% 

L4 6,9% 

C3 5,8% 

Verlichting 5,6% 

C1 5,4% 

Rest T2 4,2% 

Rest T1 3,2% 

WP 2,6% 

Rest T3 2,5% 

CIP 1,6% 

L3 0,7% 

    

Totaal 100% 
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een eerste voorstel is om dit verbruik ook te loggen. Naast 
de luchtcompressor is het eveneens interessant om 
specifiek compressor 5 te meten. Er is reeds een 
meettoestel die compressor 5 meet, maar dit is niet volledig 
juist. Op die kastlocatie zijn ook nog andere verbruikers 
aangesloten, waardoor die meting een vertekend beeld 
geeft. Door het plaatsen van een extra meter, is het 
specifiek verbruik van compressor 5 gekend, maar kan ook 
dat ander verbruik in kaart gebracht worden. 

IV.  INTELLIGENTE STURING 

Aangezien de koelinstallatie meer dan de helft van het 
totaal verbruik vertegenwoordigt, zijn energie-efficiënte 
optimalisaties op die koelinstallatie aangewezen. De 
koelinstallatie bestaat uit 6 koelcompressoren die het 
proces van koude kunnen voorzien. Compressor 6 is actief 
op een ander circuit en compressor 1 wordt slechts 
sporadisch nog gebruikt, waardoor deze in de optimalisatie 
buiten beschouwing worden gehouden. Compressoren 2 
tot 5 hebben dezelfde toepassing en er kon vastgesteld 
worden dat deze 4 compressoren continu in deellast 
draaien. Er is geen vaste cyclus, waardoor geen rekening 
gehouden wordt met de efficiëntie ervan. De efficiëntie 
bestaat uit de combinatie van het rendement van de motor 
en de COP van de koelmachine. 
 
Het eerste optimalisatievoorstel is om de efficiëntste 
koelcompressoren het meest te laten draaien en de 
efficiëntie van de koelinstallatie te verhogen. Zo wordt een 
sequentiële compressorsturing bekomen, in deze volgorde: 
C2, C5, C4 en C3. De voordelen van een intelligente sturing 
zijn: 

- Minder draaiuren (er wordt minder vaak in deellast 
gedraaid) 

- Lager energieverbruik en -kost 
 
Compressoren 2 en 5 zullen in deze nieuwe situatie het 
meest verbruiken en het meest draaiuren hebben. Door 
hun hogere efficiëntie zal er voor dezelfde koelvraag, 
minder verbruikt worden. De besparing die bekomen zou 
worden is 158 MWh of € 15.060 per jaar. Dat komt overeen 
met een procentuele besparing van 2% op alle 
compressoren en 1% op het totaal verbruik. 
 
Een 2de optimalisatievoorstel is om een nieuwe compressor 
aan te kopen. Het principe blijft hetzelfde als de intelligente 
sturing. Deze nieuwe compressor heeft de hoogste 
efficiëntie en zal op zijn beurt het meest aantal draaiuren 
hebben. Met die nieuwe compressor zou er een besparing 
van 392 MWh of € 37.331 optreden, wat 2,2 % op het totaal 
verbruik zou zijn. De verdisconteerde terugverdientijd van 
dit laatste optimalisatievoorstel is 3,51 jaar. In 

onderstaande figuur 2 is de verdisconteerde cashflow-curve 
terug te vinden. 
 

 
Figuur 2: Verdisconteerde cashflow-curve 

V.  BESLUIT 

De masterproef bestond uit 3 grote delen. Een eerste deel 
ging over het in kaart brengen van de verschillende 
energieverbruikers. Daarop volgde een analyse waarop er 2 
belangrijke vaststellingen konden waargenomen worden. 
Lijn 5 verbruikt per bakkerijproduct 39 % meer dan lijn 4. 
Daarnaast zorgt de koelinstallatie voor meer dan de helft 
van het totaal verbruik. Doordat die laatste zo’n hoog 
verbruik heeft, werd besloten om de koelinstallatie dieper 
te analyseren. Dat is het 2de luik van deze thesis. Bij deze 
analyse stond de intelligente sturing centraal die zorgde dat 
de koelinstallatie efficiënter kon werken. Ook werd 
geconcludeerd dat een nieuwe compressor economisch 
interessant zou zijn met een terugverdientijd van 3,51 jaar. 
Het laatste deel bestaat uit het opstellen van een flowchart 
die de verschillende energiestromen weergeeft. Deze is niet 
in de samenvatting opgenomen. 
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