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Voor alle stappen in het productieproces 
van kristalsuiker is olievrije perslucht 
onmisbaar. Op de productielocatie in 
Dinteloord installeerde Atlas Copco een 
compressorpark. Fred Ravenstijn, key 
accountmanager bij Atlas Copco: “Ken-
merkend voor dit productieproces is het 
sterk wisselende persluchtverbruik door 
het jaar heen. Om toch op een energie-
efficiënte wijze perslucht te leveren met 
een constante netdruk, zelfs tijdens de 
campagne, is gekozen voor een opstel-
ling met drie olievrije compressoren, type 
ZT 110 met vast toerental, en een fre-
quentiegeregelde ZT 132 VSD schroef-
compressor. De standaardregeling van 
deze frequentiegeregelde compressor is 
uitgebreid met de extra functie van een 
interne volgorderegelaar.” 
De olievrije compressoren hebben een 
capaciteit van 18,24 m³/min en de fre-
quentiegeregelde compressor heeft een 
capaciteit van 21,9 m³/min. Afhankelijk 

van de luchtvraag in het proces bepaalt 
de volgorderegelaar welke van de andere 
compressoren moet worden ingescha-
keld. Bij een afnemend luchtgebruik 
zorgt deze regelaar er ook weer voor dat 
de compressoren die niet nodig zijn wor-
den afgeschakeld. Tijdens de campagne 
staat steeds één van de drie ZT 110 com-
pressoren reserve. Doordat dit steeds een 
andere is, maken de drie compressoren 
evenveel draaiuren. Ze slijten dus gelijk-
matig.

Waterbesparing
Voordat Suikerunie over dit moderne 
compressorpark beschikte, werkte ze met 
4 ZR3 olievrije compressoren. Behalve 
dat deze meer dan 25 jaar oud waren en 
toe waren aan vervanging, waren dit ook 
watergekoelde compressoren. Nu zijn 
alle modellen luchtgekoeld. Dit heeft als 
voordeel dat het Norton koelwatersys-
teem is verwijderd. “Dit leidt tot een jaar-
lijkse waterbesparing van 35.000 m² 
grondwater”, vertelt Jos Neelen, staf-
medewerker werktuigbouwkunde bij 
Suikerunie. De warme lucht van de vier 
luchtgekoelde compressoren waarmee 
Suikerunie tegenwoordig werkt, wordt in 
de wintermaanden, als de fabriek niet 
draait, in de fabriek geblazen voor ver-
warming van de omgeving. 
Door het hele proces staan tien buffer-
tanks of luchtvaten opgesteld om pers-
luchtverliezen in het tientallen kilometers 
lange persluchtleidingnet te voorkomen. 
Deze buffertanks, altijd op druk, staan 
onder andere opgesteld bij machines die 
in de campagne veel lucht gebruiken. 
Suikerunie heeft het onderhoud aan het 
compressorpark uit handen gegeven aan 
Atlas Copco met een ‘total responsi- 

bility’-contract. Een keer per jaar voert 
het bedrijf groot onderhoud uit en in 
voorkomende gevallen worden ook tus-
sentijdse storingen verholpen. 

Energiebesparing
De olievrije schroefcompressor ZT 132 
kan volgens Atlas Copco buiten de cam-
pagne zonder problemen op een capaci-
teit van 30% draaien. “Dit leidt tot een 
energiebesparing van 8.728 kWh per 
week in de campagnetijd en 2.476 kWh 
per week buiten de campagnetijd”, aldus 
Ravenstijn. Op jaarbasis bespaart Sui-
kerunie circa €30.000 doordat 

304.000 kWh minder energie nodig is. In 
deze besparing is nog niet meegenomen 
dat achter deze compressoren een ener-
gieloze droger staat opgesteld, waarmee 
de perslucht wordt gedroogd om roest-
vorming in de kleppen en in het regelsys-
teem te voorkomen. De energie voor de 
regeneratie van het adsorbent komt van 
de compressiewarmte van de compresso-
ren. Ravenstijn: “Ook dit is energiebe-
sparend. Bovendien is minder adsorbent 
nodig vergeleken met een conventionele 
torendroger.”

Miljoenen tonnen suikerbieten worden jaarlijks bij Suikerunie verwerkt tot kristalsuiker. Tijdens 

de bietencampagne, van september tot en met januari, wordt 45 kubieke meter perslucht per 

minuut verbruikt. Buiten deze periode kan worden volstaan met 6 kubieke meter per minuut. Om 

aan deze sterk wisselende vraag te voldoen, investeerde de suikerproducent in een 

compressorpark op de productielocatie Dinteloord.

Toerengeregelde compressor 
bespaart energie

‘Alle compressoren zijn 
luchtgekoeld’

Henriëtte van Norel
H. van Norel is freelance journaliste.

Op de productielocatie in Dinteloord installeerde Atlas 
Copco een compressorpark.
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