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I. INLEIDING 

A.  Ursa Benelux 

Ursa Benelux is een bedrijf dat zich 

specialiseert in het maken van glaswol als 

isolatiemateriaal ; dit voor zowel rollen, platen 

als blaaswol in zakken. 

B.  Energieaudit elektrische grootverbruikers 

Energiekost is een grote kost binnen het 

bedrijf, daar het bedrijf een volcontinue 

werking van het productieproces heeft. Kleine 

aanpassingen kunnen hierdoor al snel tot 

grote besparingen leiden. 

Binnen het bedrijf worden twee 
hoofdgrondstoffen verbruikt namelijk 
elektriciteit en aardgas. De prijs van de 
elektriciteit binnen de firma is vijf maal hoger 
dan die van aardgas en het totaal elektrisch 
verbruik van Ursa is hoger dan het 
aardgasverbruik, wat weergegeven is in   
figuur 1. 

 

Figuur 1: Elektriciteit  vs Aardgas van 2018 

Daarom wordt in deze thesis vooral 

toegespitst op het elektrisch verbruik, ook al 

omdat de elektriciteitsprijs een stijgende 

trend heeft. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is een 

stappenplan dat gevolgd moet worden met als 

uiteindelijke doel enkele gerichte 

besparingsmogelijkheden te onderzoeken en 

te berekenen. Voor de eerste stap in dit plan 

dienen de elektrische verbruiken in kaart 

gebracht te worden binnen het 

productieproces. Aan de hand van deze 

energiestromen wordt er bepaald waar de 

meeste besparingen mogelijk zijn. 

Vervolgens wordt er gezocht naar 

verschillende besparingsmaatregelen bij een 

specifieke elektrische verbruiker of een 

bepaalde installatie. 

Als laatste wordt, bij de verschillende 

gevonden mogelijkheden, berekend hoeveel 

er bespaard kan worden. Hier wordt gewerkt 

met de verdisconteerde payback time 

methode. De investeringskost bestaat uit 

kostprijs van materiaal, aantal werkuren en 

eventueel aantal uren productiestop. 

Een payback time van onder de 3 jaar wordt 

hier als de moeite waard beschouwd om in te 

investeren. 

III.  RESULTATEN 

In figuur 2 staat het energieverbruik per 

departement weergegeven. Daar is te zien dat 

de oven nagenoeg de helft van het verbruik 

inneemt. Hierop werd niet op de oven zelf 

toegespitst, aangezien deze vernieuwd wordt 
in 2020, maar wel op de koeling van de oven, 

die gedaan wordt door onder andere twee 
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schroefcompressoren.

 

Figuur 2: Energiestromen Ursa 

In figuur 2 is ook een groot verbruik aan 

perslucht te zien. Binnen Ursa zijn een aantal 

persluchtinstallaties aanwezig. Deze hebben 

een groot verbruik en er werd onderzoek 

gedaan naar de verschillende installaties.  

Een eerste besparing was mogelijk in de 

persluchtlekverliezen. Persluchtlekverliezen 

zijn over het algemeen de grootste verliezen 

in persluchtinstallaties. Binnen Ursa werden er 

in totaal 50 lekkages van perslucht 

waargenomen wat overeenkomt met een 

verlies van 5460€/jaar. Dit heeft een payback 

time van 0.33 jaar of 4 maanden. Deze 

verschillende lekkages krijgen een categorie 

van 1 tot en met 4 mee naargelang de grootte 

van het lek. Deze lekkages worden samen met 

de kost voor 1 m³ perslucht, wat 0.013€ 

bedraagt, ingegeven binnen een software van 

de persluchtfabrikant ‘Ants’. Hierbij wordt ook 

rekening gehouden met onderhoud, olie en de 

rente. 

Sommige compressoren, met name de 

turbocompressoren binnen Ursa hebben geen 

snelheidsregeling. Deze compressoren blijven 

dezelfde hoeveelheid perslucht produceren 

waardoor bij persluchtoverschot alles de vrije 

ruimte wordt ingeblazen.  

Er werd een oplossing bedacht om de 

weggeblazen perslucht te recuperen en deze 

te gebruiken om de oven mee te koelen. 

Met het recuperatiesysteem van perslucht kan 

ongeveer 38000€/jaar bespaard worden op 

jaarbasis. Dit komt neer op een payback time 

van ongeveer 0.7 jaar 

Ook de ‘Forming’ neemt nog een aanzienlijk 

deel in van het elektrisch verbruik. Dit zijn 

aanzuigventilatoren die aangedreven zijn door 

grote motoren, in totaal acht. Deze zijn te zien 

in tabel 1 met het asvermogen en de 

geïnstalleerde efficiëntie-klasse van de 

motoren. 

Tabel 1: Afzuiging Motoren 

Afzuigingen Motoren 
Functie motor Merk Asvermogen efficiëntie 

Lijn 1 zone 1 BCI 160kW IE2 

Lijn 1 zone 2 BCI 250kW IE2 

Lijn 1 zone 3 BCI 315kW IE2 

Lijn 2 zone 1 Mez 75kW IE2 

Lijn 2 zone 2 Mez 160kW IE2 

Lijn 2 zone 3 BCI 160kW IE2 

Lijn 3 zone 1 WEG 250kW IE3 

Omloop Lijn 3 WEG 160kW IE2 

 

Op tabel 2 is de jaarlijkse besparing te zien 

indien de motoren zouden vervangen worden 

door permanentmagneet-motoren. Hierbij 

dient gezegd te worden dat sommige motoren 

kleiner gedimensioneerd kunnen zijn. 

Tabel 2: Besparing Permanent magneetmotoren 

Plaats Type  Vermogen Besparing/jaar 

L1-Z1 Permanent 
magneet 

160 kW 1418€ 

L1-Z2 Permanent 
magneet 

250 kW 1956€ 

L1-Z3 Permanent 
magneet 

250 kW 2523€ 

L2-Z1 Permanent 
magneet 

75 kW 1368€ 

L2-Z2 Permanent 
magneet 

160 kW 2522€ 

L2-Z3 Permanent 
magneet 

160 kW 2517€ 

L3-Z1 Permanent 
magneet 

75 kW 2637€ 

L3-
oml. 

Permanent 
magneet 

22 kW 3495€ 
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De jaarlijkse besparing werd ook berekend 

indien de motoren zouden vervangen worden 

door IE4-inductiemotoren. De payback time 

van beide types is terug te vinden in tabel 3. 

Tabel 3: Payback times motoren 

Plaats Payback 
time IE4- 
motoren 

Payback time 
permanent 
magneet 

L1-Z1 11,97 jaar 13,97 jaar 

L1-Z2 7,97 jaar 14,45 jaar 

L1-Z3 6,75 jaar 10,38 jaar 

L2-Z1 3,87 jaar 7,75 jaar 

L2-Z2 4,13 jaar 6,68 jaar 

L2-Z3 4,11 jaar 6,69 jaar 

L3-Z1 2,43 jaar 3,51 jaar 

L3-Omloop 0,40 jaar 0,80 jaar 

 

Uit de gegevens van tabel 3 kan besloten 

worden dat enkel bij lijn 3 het interessant is 

om de motoren te vervangen. De IE4-

inductiemotoren hebben de kortste payback 

time en lijken de beste investering. 

Ook de besparing op nieuwere ventilatoren is 

onderzocht door ondermeer de verschildruk 

en het luchtdebiet van de ventilatoren op te 

meten. 

In figuur 2 is ook te zien dat de categorie 

‘Others’ zo’n 20% van het verbruik inneemt. 

Hierin zitten ondermeer twee grote 

warmtewalsen van 125 en 150 kW met 

thermische olie van 200C°. Omdat deze bijna 

continu ingeschakeld zijn, om de olie niet te 

laten afkoelen, wordt een groot deel energie 

niet nuttig verbruikt. Daarom werd een 

systeem bedacht om deze, indien ze niet in 

werking moeten zijn, uit te schakelen.  

Hierbij is het de bedoeling om de olie warm te 

houden in een thermisch vat en als de 

warmtewalsen weer nuttig gebruikt worden 

deze olie terug over te pompen naar de 

warmtewalsen.  

Hierdoor kunnen de beide warmtewalsen 

vaker uitgeschakeld worden bij periodes van 

niet nuttig gebruik. 

Bij deze verbruikers kan er, jaarlijks geschat, 

zo’n 35000€ bespaard worden wat neerkomt 

op een payback time van ongeveer 0.85 jaar. 

IV.  BESLUIT 

De beste investeringen kunnen gedaan 

worden bij de persluchtinstallaties, daar het 

dichten van persluchtlekken niet veel tijd in 

beslag neemt en deze kost hiervoor minimaal 

is. Ook het besparen op perslucht van de 

turbo’s door het recuperatiesysteem is een 

investering die op zéér korte tijd 

terugverdiend kan worden. Het vervangen van 

de motoren van lijn 3 is ook een goeie 

investering die op zéér korte tijd 

terugverdiend wordt. Het project met de 

warmtewalsen en het plaatsen van de nieuwe 

ventilatoren kunnen in de toekomst nog 

verder aangepakt worden. 
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