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I.  INLEIDING 

A.  Waak ‘Metaal & Assemblage’ 

De firma Waak is een maatwerkbedrijf gevestigd in 
Kuurne en biedt al 50 jaar lang duurzame en 
aangepaste tewerkstelling met kansen tot 
zelfontplooiing voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 
 
De afdeling ‘Metaal & Assemblage’ biedt 
verschillende diensten aan voor maatwerk binnen 
de metaalnijverheid zoals plaatbewerking, buis- en 
profielbewerking, verbindingstechnieken, 
poederlakken en assemblage. 

B.  Optimalisatie van een persluchtinstallatie 

De firma Waak, afdeling metaal & assemblage, is 
actief in de metaalnijverheid. Hierbij is het gebruik 
van perslucht alomtegenwoordig. 
 
Bij aanvang van dit project draaiden 4 aparte 
compressoren, onafhankelijk van elkaar, om het 
persluchtsysteem te voeden. Iedere compressor 
werkt met een eigen interne sturing maar krijgt 
hierbij geen feedback van het systeem of van de 
andere compressoren. 
 
In het kader van energiebesparing en een 
verhoogde bedrijfszekerheid wil de firma WAAK dat 
hun persluchtproductie in de mate van het 
mogelijke wordt geoptimaliseerd. 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

Het gewenste resultaat van dit project is dat de 
aanlevering van perslucht gebeurt op een slimme en 
efficiënte manier waarbij de werkzekerheid van het 
systeem gegarandeerd blijft en de energiekost 
verlaagd wordt. Via een monitoringsysteem kan een 
operator een real-time beeld krijgen van het gehele 
systeem met informatie over compressoren, 
debieten of drukken. De mogelijkheid om 
restwarmte op een efficiënte manier te recupereren 
wordt onderzocht. 
 
Concreet kan dit onderzoek worden opgesplitst in 
enkele onderdelen: 
 

- In kaart brengen van de huidige situatie en 
problemen 

- Bouw stand-alone druklogger en uitvoeren 
van meetcampagnes 

- Onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden 
- Onderzoek naar energierecuperatie 
- Onderzoek naar een real-time 

monitoringsysteem 

III.  RESULTATEN 

Een eerste fase was het in kaart brengen van alle 
persluchtleidingen doorheen het fabrieksgebouw, 
aangezien deze informatie nog niet beschikbaar 
was. Het persluchtnet doorheen de fabriek bestaat 
uit 5 leidingstelsels die telkens vertrekken uit 
éénzelfde compressorzaal. Iedere leiding kan met 
een kraan worden afgesloten van de 
persluchtvoeding. 
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Figuur 1: Plattegrond leidingstelsel 

 

Om een beter beeld te krijgen van de 
persluchtbehoeften en het algemeen drukverloop 
werd een AIRScan™ uitgevoerd door Atlas Copco. 
Deze netdruk audit laat toe om een gedetailleerd 
beeld te krijgen van het drukverloop op 
verschillende meetpunten samen met de werkelijke 
persluchtproductie van dat moment. 

Uit de metingen van Figuur 2 blijkt dat de werkdruk 
tijdens de productie-uren een zeer grillig patroon 
heeft. De huidige installatie heeft duidelijk moeite 
om snel en dynamisch de werkelijke persluchtvraag 
te beantwoorden. Ook zakt de gemiddelde 
werkdruk met zo’n 0.93 bar, waardoor de druk aan 
de compressor zelf hoger moet liggen. Dit resulteert 
in een hoger energieverbruik en grotere 
lekverliezen over de leidingen. 

 

Figuur 2: Debiet en werkdruk op maandag 26/11/2018 

Ook uit de debiet-metingen kunnen enkele 
interessante zaken worden afgeleid. In Figuur 2 zijn 
er 4 verschillende fases te onderscheiden: de 
ochtendploeg, de dagploeg, de avondploeg en het 
nachtelijk verbruik. Gemiddeld gezien over een 
volledige week ligt het maximum persluchtverbruik 

op zo’n 130 à 140 l/s, wat binnen het bereik ligt van 
de huidige installatie. 

Ten slotte komt ook een van de grootste problemen 
binnen de huidige installatie duidelijk in beeld. ’s 
Nachts is er nog steeds een lekdebiet van zo’n 30 l/s 
aanwezig. Dit komt overeen met 25% van de 
persluchtproductie van de hoofdcompressor. 

 

Aangezien de leeftijd en de hoeveelheid draaiuren 
van de compressoren in de huidige installatie werd 
intern besloten om deze te vervangen door twee 
volledig nieuwe exemplaren. De twee 
compressoren zijn beide in staat om met een 
variabel toerental te draaien waardoor deze de 
werkelijke persluchtvraag zeer precies kunnen 
opvolgen. De huidige hoofdcompressor, die ook van 
ditzelfde type is, blijft in de compressorzaal staan als 
back-up compressor. 

Een centrale regelaar zal ervoor zorgen dat de 
compressoren op een zeer efficiënte manier kunnen 
samenwerken waardoor de werkdruk constanter 
wordt en het energiegebruik wordt 
geoptimaliseerd.[1] Door het gebruik van een 
weektimer kunnen de compressoren buiten de 
productie-uren worden uitgeschakeld, waardoor er 
geen energie meer wordt verspild aan het aanvullen 
van de lekverliezen tijdens deze periode. 

 

 

Figuur 3: Nieuwe configuratie compressoren 

Bij de installatie van deze nieuwe compressoren zal 
ook de toevoer naar het zelf net worden 
geoptimaliseerd. De huidige koeldrogers zullen in 
een parallelle configuratie worden opgesteld, zoals 
Figuur 3 illustreert. Deze nieuwe configuratie zal 
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ervoor zorgen dat de druk aan iedere 
compressoruitlaat telkens dezelfde is. Ook het 
maximale debiet dat kan worden gedroogd ligt drie 
maal hoger aangezien de perslucht zich altijd over 
de drie koeldrogers zal verdelen. 

 

Het bedrijf beschikt over twee lasersnijmachines die 
vaak buiten de productie-uren blijven draaien. 
Daarom is het niet mogelijk om ‘s nachts de 
volledige persluchtproductie stil te leggen. Via de 
weektimer-functie in de centrale regelaar kan 
worden ingesteld dat één compressor ’s nachts in 
staat voor het voeden van beide lasers. Om verder 
de lekverliezen zoveel als mogelijk te beperken 
worden alle andere lijnen met een kraan handmatig 
afgesloten (Zie Figuur 4). 

 

Figuur 4: Collector met 6 vertrekken 

In de toekomst kan deze handeling eventueel 
worden vervangen door een automatische kraan 
met timerfunctie. 
 
Omdat de AIRScan™ slechts een week ter 
beschikking was werd een mogelijkheid gezocht om 
metingen op een zelfstandige basis uit te voeren. De 
stand-alone druklogger moet in staat zijn om snel en 
eenvoudig aan het persluchtnet te kunnen 
koppelen, een autonomie hebben van enkele dagen 
en de data moet gemakkelijk uit te lezen zijn.  
 
Figuur 5 toont de druklogger die werd ontworpen 
om de verdere meetcampagnes uit te voeren. Deze 
is gebaseerd op een Arduino UNO in combinatie met 
een logging-shield. Het logging-shield bezit een real-
time klok en laat toe de data samen met het 
werkelijke tijdstip op een SD-kaart op te slaan.[2] De 
Arduino wordt gevoed door zes AA-batterijen en 
heeft een autonomie van 48 uur.   

 

Figuur 5: Stand-alone druklogger 

Ten slotte werd de mogelijkheid onderzocht om via 

het draadloze ZIGBEE-protocol[3] een netwerk van 

draadloze druksensoren op te bouwen. Deze 

sensorwaarden kunnen naar een centrale computer 

worden gestuurd en daar verder worden verwerkt. 

Via dit systeem zou het in de toekomst mogelijk zijn 

om data online op te vragen of de werkdruk in de 

fabriek in real-time te volgen.  

IV.  BESLUIT 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het bedrijf WAAK 
‘Metaal & Assemblage’ grote stappen kan zetten in 
het kader van persluchtoptimalisatie. Zowel de 
infrastructuur als de regeling zijn momenteel niet 
meer conform met de laatste nieuwe technologieën 
waardoor het bedrijf veel energie en geld verspilt. 
De verrichte metingen toonden dit dan ook aan. 
 
Door de aankoop van nieuwe compressoren die 
specifiek zijn gekozen in functie van het huidige 
persluchtverbruik en door het gebruik van snelheid 
gestuurde motoren is de installatie in staat om de 
werkdruk te allen tijde constant te houden. De 
integratie van een centrale regelaar coördineert dit 
hele proces waardoor de compressoren op de 
meest ideale manier samenwerken in iedere 
situatie. 
 
Door het herschikken van de compressoren en 
koeldrogers wordt het systeem versimpeld en stijgt 
de droogcapaciteit. Dit alles resulteert in een 
constante toevoer van droge perslucht doorheen 
het bedrijf in iedere situatie en een verlaagde 
energiefactuur op het einde van het jaar. 
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