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Save en€rgy?

Energie kost geld. Energiebesparende maatregelen kosten echter ook geld. Economische 
overwegingen rond deze maatregelen zorgen vaak voor de doorslag. 

Met deze reeks folders belichten we een aantal typische praktijkgevallen. Het analyseren van 
de beginsituatie gebeurt op basis van eigen expertise. Zowel de afzonderlijke componenten 
als de machine in haar geheel worden in beschouwing genomen. De resultaten van de syn-
these zijn uit de praktijk afkomstig. 

De bedoeling is dat deze cases u aan het denken zetten. Mogelijks zijn er soortgelijke situa-
ties in uw bedrijf. Een eerste inschatting van het totaalrendement geeft aan of het de moeite 
loont verdere stappen te ondernemen of niet. 

Situatieschets

In deze case gebeurt de stofafzuiging voor textielscheersel met een radiaalventilator die via 
riemen aangedreven wordt door een 30 kW elektromotor. De installatie draait ongeveer 
5000 uren per jaar.

Vraagstelling

Is het economisch relevant veranderingen aan deze werkende machine door te voeren?

3x SPB 2000

radiaal-
ventilator

ø 310ø 210

30 kW Eff3 4p



www.xiak.be/etea2

Energetische analyse

Het energetisch analyseren van een machine wordt op drie niveaus gedaan. Enerzijds worden 
de componenten afzonderlijk onderzocht op vlak van dimensionering en rendement. Daarna 
bekijken we of het proces zelf winstmogelijkheden biedt. Van daaruit kan het aandrijfconcept 
met de last als geheel in vraag gesteld worden. 

Componentanalyse
motor

De originele motor is ca. twintig jaar oud en behoort tot de oude eff-3 rendementsklasse. 
Deze benaming is intussen gewijzigd naar de IE-classificatie. Een nieuwe motor zal een hoger 
rendement halen en heeft meestal ook minder slip, wat hier nadelig kan zijn omwille van het 
derde machtsverband tussen ventilatorsnelheid en opgenomen vermogen van de aandrijven-
de motor. Opletten dus! 

Daarnaast is het belangrijk de werkelijke belasting van de motor te kennen. Aan welk toerental 
draait hij en welk vermogen neemt hij op? Met andere woorden: de dimensionering nagaan. 
Een - binnen ons onderzoekslab opgemeten - isorendementscontour toont aan hoe belangrijk 
dat is. Het catalogusrendement is namelijk enkel op het nominale werkpunt geldig. 

 

In deze case nam de 30 kW motor slechts 19,4 kW elektrisch vermogen op. 
Via het toerental en de 19,4 kW is het koppel in te schatten en zo het echte 
rendement. A.d.h.v. dit rendement, het aantal draaiuren, de energiekost en 
de gewenste payback werd een 22 kW IE3 4p motor geïnstalleerd die volgens 
nieuwe metingen 17,3 kW opneemt. Wat een winst van 11 % betekent en een 
payback van 1,5 jaar. 

riemen

Aangezien de oude motor slechts 
19 kW elektrisch vermogen op-
neemt, is de kans groot dat de 
riemen overgedimensioneerd 
zijn. Net zoals bij motoren heeft 
dit een impact op het rendement. 
De typische isorendementscon-
tour hiernaast van een SP V-riem 
toont dit aan.
Analyse toont aan dat het perfect 
mogelijk is naar twee SPB-riemen 
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over te gaan in plaats van drie. In deze case zou het transmissierendement 
hierdoor stijgen van 95 % naar ca. 96,5 %. Een winst van 1,5 %.
Momenteel is echter besloten de huidige 3 V-riemen te behouden en eerst 
een grotere energiewinst bij de procesanalyse en het totale aandrijfconcept 
te zoeken. 

last

Ventilatoren hebben een BEP (Best Efficiency Point). Het is de bedoeling dat het werkingspunt 
(debiet en drukval) hier zo dicht mogelijk bij ligt. Onderstaande figuur toont het rendement 
in functie van het debiet en de drukval van een ventilator (bron: www.motorsystems.org). In 
principe is hiermee tijdens het ontwerp rekening gehouden, maar mettertijd kan men de snel-
heid van de ventilator aangepast hebben omwille van bepaalde noden. Die wijziging heeft ook 
een impact op het rendement van de andere delen van de aandrijving, aangezien die dan in 
een ander werkingspunt zitten. 

In ESMADS, het vervolg op het ETEA project, wordt hierrond gewerkt. De projectfocus ligt 
enerzijds op de energetische optimalisatie van de ganse aandrijving met de last erbij (speci-
fiek: industriële ventilatoren en EU regulering 327/2011). Anderzijds worden nieuwe motor-
types (IE4) op de testbank gezet. Verder zal ook een softwaretool voor ontwerpers ontwikkeld 
worden. Dit project start begin 2014 voor 2 jaar aan de vakgroep ISP, UGent. 

Conclusie componentanalyse

De analyse van de verschillende delen van de aandrijving leert ons dat er zeker besparingspo-
tentieel is. 
Het is echter belangrijk te beseffen dat componenten elkaar ook onderling beïnvloeden qua 
rendement. De analyse van het totale aandrijfconcept (p.4) gaat hier verder op in en dit is te-
vens een pijler van het ESMADS project.

 

1,5%
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Procesanalyse

Een stap verder in de zoektocht naar energiewinst is het proces bekijken waar de aandrijving 
deel van uitmaakt. De vraag die we stellen is: “Wat moet er gebeuren?”. Het textielscheersel 
dient van de machine naar de stofzak getransporteerd te worden op het moment van scheren. 
Dit gebeurt door het opwekken van een luchtstroom met een ventilator. 

De elementen die hierbij energie vereisen zijn enerzijds het debiet en anderzijds de verliezen 
in de buizen door bochten en oneffenheden in de wand. Ook is het geen continu proces, er zijn 
dagelijks productiestops. 

Aangezien de buizen reeds gelegd zijn, zullen we hen niet verder bestuderen. Het debiet - of 
snelheid - kan echter met relatief weinig moeite veranderd worden. Momenteel draait de ven-
tilator aan ca. 2180 RPM. Een snelheidsverlaging gebeurt met een andere riemschijfratio of 
met een frequentieregelaar. Aangezien de overbrenging voor een hogere eindsnelheid zorgt, 
hoeven we bij nominale motorsnelheid niet te vrezen dat er bij een kleinere ratio (= lagere 
eindsnelheid) te weinig koppel zal zijn. 

De vraag is hoe laag de snelheid mag zakken zodat de stofafzuiging nog voldoende werkt. 
Daartoe is een drive geplaatst en is per frequentiedaling van één Hz gekeken of de machine 
nog steeds efficiënt werkte. Het resultaat was een daling van 50 tot 48 Hz. 
Waardoor er nu nog slechts 15,9 kW ingaand vermogen is i.p.v. 17,3 kW. 
Dit is een winst van 8 % waarbij het verlies vanwege het plaatsen van de 
frequentieregelaar in rekening is gebracht. 
Idealiter wordt de drukval tussen machine en stofzak gemeten (variatie 
mogelijk door vervuiling) en wordt de ventilatorsnelheid daaraan aange-
past. Dit kan een case vormen voor het volgende Tetra project ESMADS. 

Een tweede aandachtspunt naast de snelheid is dat de ventilator niet 
hoeft te draaien als er niet geschoren wordt. Momenteel blijft hij quasi 
continu werken. Omwille van niet teveel stootbelasting te geven aan de 
ventilator is het best dat hij trager draait als er niet geschoren wordt en 
dus niet volledig stilvalt. Dankzij het derde machtsverband zal de energie-
winst hierdoor reeds aanzienlijk zijn. Er werd 30 tot 40 % minder energie 
verbruikt dankzij het trager draaien. Uiteraard is dit sterk procesafhankelijk. Bij volcontinu 
draaien levert dit vb. geen winst op. 

Analyse van het totale aandrijfconcept

Na het uitvoeren van de voorgaande analyses is er voldoende informatie om het aandrijfcon-
cept als geheel in vraag te stellen. Er is kennis van de werkelijke noden en binnen de vakgroep 
ISP is heel wat expertise op vlak van rendement per aandrijfcomponent in een volledig werk-
gebied aanwezig.
De bedoeling is nu een optimale aandrijving voor de machine te ontwerpen, rekening hou-
dend met de wisselwerking van de verschillende componenten op elkaars rendement.

Het topic dimensionering is reeds bij de componentanalyse onderzocht. Hier gaat het over de 
opbouw van de aandrijving en of die anders en efficiënter kan.

Om zoveel mogelijk verliezen uit te schakelen wordt gekozen voor een direct drive.  Een di-
recte aandrijving moet voorzien zijn van een frequentieregelaar, zoals hieronder schematisch 
weergegeven, want de ventilator draait ca. 2100 rpm. Uit eigen onderzoek blijkt trouwens 

8%

30%
met scheer-

stop
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dat een motor met drive nog efficiënter werkt bij snelheden boven 50 Hz in deellast, wat hier 
dus een voordeel is. Na een economische analyse (p.5, hieronder) van de TCO (Total Cost of 

Ownership) komt een direct aangedreven ventilator met drive en 22 kW IE3 
4p als beste naar voor. Na implementatie daalt het ingaand vermogen van 
15,9 kW naar 14,9 kW. Dit is een winst van 6 %.

Economische analyse

Bij elke beslissing hoort uiteraard een economische controle. A.d.h.v. de TCO van de verschil-
lende alternatieven is te zien dat het ontwerp met de direct aangedreven ventilator na 3 jaar 
het goedkoopst wordt. Er is dus geen transmissie meer aanwezig.

De TCO is berekend op basis van de aanschafprijs, de montagekost, de energiekost en het  
energieverbruik, de onderhoudskosten en de inflatie. 

€ -
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Vroegere situatie met 30 kW Eff3
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Direct aangedreven met 22 kW IE3 en drive
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tilator
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Conclusie

Bij deze case komt uit de componentanalyse naar voor dat het vervangen van de motor te 
verantwoorden valt aangezien de installatie overgedimensioneerd is en tegelijk een lage ren-
dementsklasse heeft. 
Deze analyse, samen met de procesoptimalisatie (van 50 Hz naar 48 Hz), zorgt voor een daling 
van het ingaande vermogen van 19,4 tot 16,2 kW wat ca. 17% is. 

In een volgende stap is de aandrijving omgebouwd naar een direct aangedreven ventilator 
met een frequentieregelaar. Dit levert winst op doordat de riemen wegval-
len (kost riemen + onderhoud + energieverliezen) en de ventilator trager kan 
draaien als er niet geschoren wordt, dankzij de regelaar. Na deze aanpassing 
nam de aandrijving nog 14,9 kW elektrisch vermogen op. Vanaf de initiële 
19,4 kW is een winst van 23 % gerealiseerd. 
Dit loopt zelfs op tot 53 % dankzij een optimale afstemming tussen het 
scheren  en de afzuiging.

Omwille van het project is eerst stap voor stap naar de componenten gekeken en pas nadien 
naar het proces. In de praktijk is het logischer dit te combineren. Vanuit de procesanalyse vol-
gen de mogelijke procesaanpassingen en vereisten voor de aandrijving. Een vermogensmeting 
op de originele aandrijving leert of er overdimensionering is. A.d.h.v. isorendementscontou-
ren wordt dan een optimale keuze gemaakt van de verschillende componenten.
Eén van de einddoelen van dit ETEA project en het volgende (ESMADS) is een softwaretool 
uit te brengen die onze expertise omtrent de optimalisatie van aandrijvingen bundelt voor 
ontwerpers. 

IWT Tetraproject ETEA

De cases die als basis dienen voor deze folders kaderen in een tetraproject. Tetra staat voor 
Technologie Transfer en is een IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techno-
logie) gesubsidieerd programma. Het project brengt een aantal bedrijven 
en een onderwijsinstelling samen, in dit geval UGent campus Kortrijk. Deze 
laatste voert dan gedurende twee jaar onderzoek naar recente ontwikke-
lingen binnen een bepaald domein en transfereert die kennis naar de be-
drijven. 

Dit type project is vooral gericht op kmo’s die vaak de tijd of de middelen niet hebben om 
continu de laatste marktontwikkelingen te volgen en op die manier aan concurrentiekracht 
inboeten.

ETEA is de afkorting van Efficiëntieverhoging van Transmissiesystemen bij 
Elektromechanische Aandrijvingen. De focus ligt op de koppeling tussen 
motor en last. Metingen in het volledige werkingsgebied van riemen en re-
ductoren leggen de basis voor een optimale componentselectie. 

23%

53%
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Contact

Wenst u als bedrijf of ontwerpbureau ondersteuning in het antwoord naar een zo efficiënt 
mogelijk aandrijfconcept? Samen met uw en onze expertise kunnen wij zoeken naar de 
optimale oplossing. Zowel bij nieuwe ontwerpen als retrofits loont het de moeite om van 
bij het begin correcte keuzes te maken en het energieverbruik op deze manier te minimali-
seren.

kurt.stockman@ugent.be
+32 56 24 12 41

steve.dereyne@ugent.be
+32 56 24 12 21

Universiteit Gent campus Kortrijk
Vakgroep ISP
Graaf Karel de Goedelaan 5
B-8500 Kortrijk


