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Bespaar op vacuüm

Bij Paccor in Nijkerk rollen jaarlijks 250 

miljoen thermogevormde kunststof verpak-

kingen van de band. Van sushiverpakkin-

gen tot vleeswarenschalen. Perslucht en 

vacuüm zijn onmisbaar om de continuïteit 

van dit productieproces 5 dagen per week, 

24 uur per dag te garanderen. Samen met 

Compressor Service Techniek, een dealer 

van Atlas Copco-apparatuur en Airnet 

installateur, nam Paccor het productiepro-

ces grondig onder de loep. Dit heeft gere-

sulteerd in forse kostenbesparingen op 

zowel elektrische energie voor de produc-

tie van vacuüm als op perslucht. 

135.000 euro besparing
Voor het opwekken van vacuüm beschikte 

Paccor over een separate vacuüminstallatie 

van 27 kW per uur, met deels een centraal 

leidingnet en deels een lokaal net.  

Deze werd vervangen door een centraal  

vacuümnet met twee nieuwe typen schot-

bij de toepassing van vacuüm in een productieproces is  
vaak nog veel energiewinst te behalen. een centraal opgestelde  
vacuüminstallatie kan resulteren in aanzienlijke kostenbespa-
ringen, zo ontdekte ook fabrikant van verpakkingen Paccor.

Deze aanpak resulteerde in een energie- 

besparing van ruim €12.000 per jaar.

Om de luchtkwaliteit van de perslucht 

constant te houden, conform de daarvoor 

geldende HACCP-norm, is ervoor gekozen 

om de compressoren op te stellen in com-

binatie met drie FD drogers van Atlas Cop-

co en drie luchtconditioneringseenheden.

Naar een centrale vacuüminstallatie
Atlas Copco wil na de aandacht voor pers-

lucht nu de bewustwording op het gebied 

van vacuüm vergroten en pleit daar waar 

mogelijk voor een energie-efficiëntere, 

centraal opgestelde vacuüminstallatie. De 

reden dat vacuümpompen veelal decen-

traal staan opgesteld, is dat de meeste pro-

ductiemachines af aan de fabriek worden 

geleverd met een ingebouwde vacuüm-

pomp. Kostprijstechnisch is dit het meest 

interessant. Als het gaat om energie- 

efficiency en onderhoud is dit echter de 

vraag, maar de gebruikerskosten van  

vacuüm zijn veelal niet bekend. Vorig jaar 

introduceerde Atlas Copco twee eigen pro-

ductlijnen: de vacuümschottenpompen uit 

de serie GV 20-300 en de oliegeïnjecteer-

de schroefvacuümpompen uit de serie  

GV 630-4800.
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tenvacuümpompen (de GV150 van 3,3 

kW en de GV300 van 7,5 kW) van Atlas 

Copco, die voldoen aan de HACCP-norm. 

Aanmerkelijk minder geïnstalleerd en 

opgenomen vermogen bleek mogelijk. 

Bovendien hebben de nieuwe vacuüm-

pompen veel minder onderhoud nodig. De 

aanpassing aan het vacuümnetwerk lever-

de Paccor een besparing op aan energie-

kosten van €135.000 in tien jaar.

Minder perslucht
Het geïnstalleerd vermogen van ruim 300 

kW voor het opwekken van perslucht werd 

teruggebracht tot 200 kW. En dit terwijl de 

productiecapaciteit nu aanmerkelijk hoger 

ligt dan voorheen. In de machinekamer 

staan twee GA37+ en twee GA30+ schroef-

compressoren van Atlas Copco met een vast 

toerental opgesteld, en een 65 kW compres-

sor van een ander merk. Voorheen waren dit 

vijf compressoren met een vast toerental. 

25% besparing op  
gebruikskosten
Uit ervaringscijfers blijkt dat als tien  
vacuümpompen van elk 10 kW worden ver-
vangen door twee of drie centraal opgestel-
de vacuümpompen met een totaal geïnstal-
leerd vermogen van 75 kW, dat een bespa-
ring op gebruikskosten kan opleveren van 
zo’n 25%. Tevens kan er met een dergelijke 
opstelling een hogere machinebeschikbaar-
heid en betrouwbaarheid worden bereikt. 

verpakkingsproducent 

Paccor bespaarde 

€135.000 op energie-

kosten in 10 jaar.


