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ATLAS COPCO INVESTEERT
IN VACUÜMTECHNOLOGIE
In januari van dit jaar heeft Atlas Copco de acquisitie
van de Edwards Group afgerond. Het Engelse
bedrijf telt meer dan 3200 medewerkers en is
gespecialiseerd in innovatieve vacuümoplossingen.
Met de overname breiden we onze activiteiten uit in
een groeimarkt die heel veel raakvlakken heeft met
onze bestaande business.

KIES VOOR GEMAK,
KIES VOOR ATLAS COPCO
Dankzij de brede kennis van en het complete
assortiment aan vacuüm-producten,
stikstofgeneratoren en compressoren kunnen
we u adviseren bij de inrichting van elk
industrieel proces. Dus zoekt u kwaliteit,
betrouwbaarheid en het gemak van één
adres voor al uw vraagstukken? Dan kiest u
voor Atlas Copco.

Voor de ontwikkeling, productie, verkoop
en service van vacuümproducten hebben we
een divisie opgericht onder de naam ‘Vacuüm
Solutions’. Deze nieuwe divisie maakt deel uit
van de Business Area Compressor Technique. De
zogenaamde ruwe vacuümoplossingen van deze
divisie omvatten een brede range producten met
een capaciteit van 20 m3/u tot 4800 m3/u met een
vacuümdiepte tot 1 mbar. Deze vacuümpompen
zijn ideaal voor de voedselverwerkingsindustrie,

de verpakkingsindustrie en de elektronicaindustrie. Daarnaast zijn ze geschikt bij
houtbewerking, voor de rubber- en plasticindustrie,
voor materiaaltransport, voor tillen en printen en
nog talloze andere toepassingen.

ACTIE
‘VSD FOR LIFE’
LEVERT TOT
NU TOE 250.000
BOMEN OP
Onze actie ‘VSD for Life’ heeft een bos van
250.000 bomen, oftewel een oppervlakte van
600 hectare, opgeleverd. Atlas Copco doneerde
de bomen aan WeForest*, een vereniging zonder
winstoogmerk, voor hun herbebossingsproject
in Burkina Faso. De actie is onderdeel van een
wereldwijde verkoopcampagne, opgezet om de
verkoop van toerengeregelde energie-efficiënte
VSD-compressoren te stimuleren. De resultaten
van de campagne hebben de verwachtingen ver
overtroffen, waarop we besloten hebben om de
actie te verlengen tot eind 2014.

* WeForest is een internationale, niet-politieke organisatie zonder
winstoogmerk en met activiteiten in meer dan 12 landen. Meer
over WeForest vindt u op www.weforest.org.

verbetert. Daarnaast bevordert de aanplanting
van het nieuwe bos een duurzame lokale
economie en verbetert het bos de positie van de
lokale boeren en hun families.

KLANTEN BESPAREN
ENERGIE, BURKINA
FASO WINT BOMEN
De campagne geldt voor de serie
toerengeregelde schroefcompressoren, type
GA VSD+ tot 90 kW. Voor elke verkochte
kilowatt uit deze reeks doneren we een
boom aan WeForest. Klanten ontvangen een
elektronisch certificaat voor hun bijdrage en
elke deelnemende machine wordt voorzien van
een actiesticker.
De 250.000 gedoneerde bomen, en de bomen
die daar nog bij komen, maken deel uit van
de ‘Great Green Wall’. Dit is een project
voor herbeplanting van de oorspronkelijke
bebossing die het oprukken van de woestijn
moet tegengaan en die de biodiversiteit

DUURZAAMHEID IN HET
DNA VAN ATLAS COPCO
Met de VSD for Life-campagne willen we niet
alleen de verkoop van onze meest energieefficiënte compressor stimuleren, maar ook
onderstrepen dat duurzaamheid in ons DNA
zit. Bert Derom, vicepresident Marketing van
de divisie Industrial Air in België licht toe:
“Onze donaties ondersteunen WeForest bij
de herbebossing in Burkina Faso. Daarnaast
draagt de verkoop van de toerengeregelde
machines wereldwijd bij aan groenere en
duurzamere fabrieken van onze klanten.”

BIOGASOPWERKINGSINSTALLATIE STRALSUND SINDS KORT IN BEDRIJF

AGRARIËRS IN STRALSUND
VOORTAAN OOK ENERGIELEVERANCIER
Zonder een betrouwbare energielevering zijn welstand en economische groei ondenkbaar. Hierop inspelend heeft het Duitse
SWS Energie GmbH met agrariërs in de regio een contract afgesloten voor de levering van hernieuwbare grondstoffen. Deze
worden omgezet in groen gas met de Cirmac-biogasopwerkingsinstallatie van Atlas Copco Air & Gas Purification. Het gas is
bestemd voor honderden huishoudens en bedrijven in de omgeving van Stralsund, Noordoost-Duitsland.

SWS Energie heeft met tientallen agrariërs in de regio afgesproken dat ze jaarlijks
hernieuwbare grondstoffen geleverd krijgen
in de vorm van maïs, suikerbieten en gier.
Afhankelijk van het seizoen worden deze
grondstoffen in bulk aangevoerd en direct na
binnenkomst in een kuil gestort tot verdere
verwerking. Om een optimaal rendement
te behalen uit de aangeleverde grondstoffen
is het belangrijk dat deze binnen niet al te
lange tijd worden verwerkt in één van de acht
opgestelde vergistingsinstallaties. In zo’n
vergistingsinstallatie, die op een optimale
temperatuur wordt gehouden, worden de aangevoerde grondstoffen gemengd met water.

Met behulp van een roerwerk wordt dit
gistingssubstraat vervolgens gemengd tot
een homogene massa. In deze fase zorgen
micro-organismen ervoor dat er een anaerobe
situatie ontstaat en dat de gistcellen overgaan
tot het produceren van kooldioxide (CO2) en
methaan (CH4). Het resultaat is een continue
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Resultaat: continue levering van 700 m3
ruw gas per uur met een geringe
overdruk

levering van 700 m3 ruw gas per uur met een
geringe overdruk aan de biogasopwerkingsinstallatie.

VEILIGHEID EN MVO
De compleet getoonde biogasopwerkingsinstallatie is door Atlas Copco Air & Gas
Purification opgesteld in twee containers. In
de eerste container is de LPCooab-installatie
ondergebracht en in de tweede container de
gasstraat, inclusief het complete droogproces.
Uit het oogpunt van explosieveiligheid is
ervoor gekozen om de laatstgenoemde
container volledig uit te voeren conform de
LEES VERDER ➔

ATEX-richtlijnen. Bovengenoemde installatie
is volledig op afstand te monitoren.
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De eerste resultaten van de bovengenoemde
biogasopwerkingsinstallatie zijn inmiddels
bekend. De vooraf afgegeven gaskwaliteiten en
energiewaarden zijn gehaald. Het biomethaan
bevat minder dan 1% CO2 en meer dan 98%
CH4. Ook de toegezegde capaciteit is volledig gerealiseerd. Met andere woorden: veel
huishoudens en bedrijven in de omgeving van
Stralsund beschikken voortaan over groen gas
en groene stroom, afkomstig van hernieuwbare
grondstoffen van agrariërs uit de buurt. Daardoor
is de gemeente Stralsund weer een stap dichter
bij het doel van Duitsland om in 2020 voor 30%
overgeschakeld te zijn op groene energie.

CO 2 TO ATMOSPHERE
ALTERNATIVE TO GLASS
HOUSES / INDUSTRY

RICH /
LEAN HEAT
EXCHANGER

SECTION 4

SECTION 5

BLOWER
SECTION 1

CO 2 REMOVAL
SECTION 3

QT

DRY PNG

CO2
STRIPPER

LEAN
Cooab

COOLING
WATER

STEAM

NATURAL GAS
PIPELINE (NG)

DRYING

COMPRESION
SECTION 6

Schematische weergave van de werking van de biogasopwerkingsinstallatie

ATLAS COPCO LEVERT OLIEVRIJE LUCHT VOOR INNOVATIEF, NIEUW ZOET-ZOUTSCHEIDINGSSYSTEEM

PILOT ZOET-ZOUTSCHEIDING
BIJ KRAMMERJACHTENSLUIS
Dit recreatieseizoen test Rijkswaterstaat een nieuwe methode voor zoet-zoutscheiding bij een
Krammerjachtensluis. Deze pilot moet zorgen voor een snellere schuttijd en voor aanzienlijk
lagere onderhoudskosten. Is de pilot succesvol dan biedt deze methode goede kansen voor
andere sluizencomplexen in binnen- en buitenland.
Rijkswaterstaat staat voor de lastige beslissing
om wel of niet groot onderhoud uit te voeren aan
het bestaande zoet-zoutscheidingssysteem van de
Krammersluizen. Een project waarmee miljoenen
gemoeid zijn. Kees-Jan Meeuse, project- en omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Zee en Delta:
“Hoewel het bestaande systeem heel ingenieus
en effectief is, heeft het ook grote nadelen. Bij
elke schutting wordt namelijk het zoute water via
de onderzijde van de sluis weggepompt, terwijl
via wandschuiven aan de zijkant van de sluis het
zoete water de sluis binnenstroomt. Zo wordt de
complete inhoud (lees: zoet of zout water) van de

schutsluis dus steeds volledig ververst. Dit is niet
alleen duur, maar is ook storings- en onderhoudsgevoelig en niet energie-efficiënt.” Voor Rijkswaterstaat Zee en Delta aanleiding om te bekijken
of de nieuwste innovatie op het gebied van zoetzoutscheiding deze nadelen kan ondervangen.

PILOT
De technische oplossing is ontwikkeld door
Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met
Stichting Deltares en Royal HaskoningDHV.
De methode is bedacht voor de Volkeraksluizen
om bij een zout gemaakt Volkerak-Zoommeer
de zoutindringing via de schutsluizen kosten
effectief te kunnen beheersen. Rijkswaterstaat
Zee en Delta gebruikt de nieuwe methode nu
als pilot bij één van de Krammerjachtensluizen.
“Als de resultaten van de pilot overeenkomen
met onze verwachtingen, dan kan Rijkswaterstaat voor het einde van dit jaar de knoop doorhakken met betrekking tot het onderhoud aan
de zoet-zoutscheiding van de Krammersluizen”.

WERKING
Arno Schot, projectleider bij Hillebrand: “Als
bijvoorbeeld bij laagwater op de Oosterschelde
de sluisdeur aan de Oosterschelde-zijde
opengaat, dan start een installatie op de sluisbodem met de productie van luchtbellen en

een waterscherm. De schuiven in de sluisdeur
aan zoetwaterzijde gaan dan open en een
zoetwaterstroom spoelt het zoute water weg.
Op het moment dat de schepen in de schutsluis
zijn, sluit de sluisdeur automatisch en kan er
genivelleerd worden. Het waterpeil in de sluis
komt dan op gelijk niveau met het waterpeil
aan de andere zijde van de sluisdeur, daar waar
de schepen naartoe varen. Is het waterpeil op
niveau dan wordt het tweede bellenscherm aan
de zoetwaterzijde geactiveerd. De sluisdeur gaat
open en de schepen varen weer door.”

COMPRESSOREN
Bijzonder aan het bellenscherm zijn de nozzles
en de speciaal hiervoor ontwikkelde waterbak
met externe pompvoorziening. Vanuit deze water
bak wordt zoet water aan de voorzijde omhoog
gepompt, zodat er een zoetwaterbuffer ontstaat
tijdens het schutten. Voor een optimale werking
van het bellenscherm is per seconde ongeveer
530 Nltr perslucht nodig bij vloed. Voor de
productie van het bellenscherm staan twee ZE2
toerengeregelde, olievrije schroefcompressoren
met frequentieregeling van Atlas Copco parallel
opgesteld. Een extern signaal vanuit de besturing
van de sluizen stuurt de beide compressoren aan.
Met andere woorden: als het waterpeil stijgt,
ontvangt de regeling een signaal dat er meer
lucht nodig is. De traploze toerenregeling zorgt

dan automatisch voor de levering de gevraagde
luchtcapaciteit. Vanaf de compressoren gaat de
lucht via een persluchtleiding naar zogeheten
strengen. Zes aan Oosterschelde-zijde en twee
aan de zoetwaterzijde. Elke streng heeft in
totaal 59 nozzles, waardoor lucht geblazen
wordt met een druk van 1,7 bar. Hoe hoger het
waterpeil, hoe meer luchtbellen nodig zijn voor
de zoet-zoutscheiding. Om het systeem het hele
jaar onder druk te houden, heeft Atlas Copco ook
een SF4-scrollcompressor met een capaciteit van
6,6 l/s opgesteld. Voor het bellenscherm is heel
bewust gekozen voor olievrije compressoren met
een 100% garantie dat de perslucht geen olie
vervuiling bevat. Oftewel: compressoren met een
TüV-certificaat met een ‘class zero’-certificering.

30%
Besparing op de schuttijd en forse
besparing op onderhoud

RESULTAAT
Met deze pilot doet Rijkswaterstaat tevens ervaring op voor de beroepssluizen. De werkelijke
effectiviteit van de nieuwe zoet-zoutscheiding
wordt dit recreatieseizoen vastgesteld door
monitoring en het uitvoeren van metingen.
De doelstelling is een zoutgehalte van 450 mg
chloride per liter water. Na afloop van de
pilot beslist Rijkswaterstaat over renovatie of
vernieuwing. De nieuwe methode kan volgens
Rijkswaterstaat een forse besparing op onderhoud opleveren. Bovendien kan de schuttijd met
ongeveer 30% afnemen. Of dit klopt, zal blijken
als het pilot-project is voltooid en het eindadvies
voor de Krammersluizen is opgeleverd.

ATLAS COPCO LEVERT EEN ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR MELDON PLASTIC EXTRUSION

KUNSTSTOF PROFIELEN
IN ELKE VORM EN MAAT

Bij Meldon plastic extrusion worden jaarlijks honderden tonnen kunststof profiel
geëxtrudeerd voor uiteenlopende toepassingen in een gevalideerd en gecertificeerd proces.
Een proces waarvoor een continue aanvoer van water, elektriciteit en perslucht onmisbaar is.
Met het oog op betrouwbaarheid en energie-efficiëntie heeft Meldon daarom gekozen voor
een Atlas Copco frequentiegeregelde GA schroefcompressor.
circa 40% te besparen op het energieverbruik
van de persluchtinstallaties Verder zijn de
onderhoudskosten gedaald en is dit model op
termijn makkelijker uitbreidbaar voor als er een
grotere belasting nodig is.”

Het internationaal opererende Meldon
vervaardigt in nauwe samenwerking met de
eindklant (lees: ‘co-creation’) hoogwaardige
extrusieprofielen op maat voor uiteenlopende
toepassingen. Daarnaast maken ze de
bijbehorende extrusiegereedschappen en
produceren ze PVC grondstoffen volledig op
klantspecificatie. Hoewel een significant deel
van de productie van Meldon bestemd is voor
de wereldmarkt, komt het overgrote deel van
de gerede halffabricaten terecht in Nederland,
België en Duitsland. Marco van der Meer,
Factory Engineer bij Meldon vertelt: “Het is
een groot voordeel dat onze organisatie eigen
PVC grondstoffen produceert. Daardoor
kunnen we snel inspelen op uiteenlopende
klantbehoeftes.

Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van
speciale additieven en het instellen van
specifieke kleuren en hardheden.”

KLANTORDER
GESTUURD
Het complete productieproces van Meldon
is klantorder gestuurd. “Grofweg zijn de
40 extrusielijnen onder te verdelen in twee
secties, te weten de ‘dedicated’ lijnen voor de
productie van één product of productgroep
en de ‘niet dedicated’ lijnen. Deze laatst
genoemde lijnen zijn zodanig modulair
opgezet dat ze relatief eenvoudig kunnen
worden omgebouwd voor de productie van
andere producten.

ENERGIE-EFFICIËNT
Voor de levering van perslucht is gekozen
voor de Atlas Copco energie-efficiënte GA 37
VSD FF met geïntegreerde droger. Met deze
nieuwe compressoropstelling kan een lagere
TCO en een hogere energie-efficiëntie
worden gerealiseerd dan met de vorige
opstelling. Ook kan beter worden ingespeeld
op de aangescherpte emissie-eisen. Van der
Meer vertelt: “In de oude situatie hadden we
voor de aansturing van de diverse productiemachines twee conventionele start/stopcompressoren opgesteld. Dit was een uitermate energie-inefficiënte oplossing. Zeker in
vergelijking met de huidige GA 37-compressor.
Met deze installatie zijn we er in geslaagd om
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“Met deze installatie zijn we er in
geslaagd om circa 40% te besparen
op het energieverbruik van de
persluchtinstallaties”

TOEKOMST
De nieuwe persluchtinstallatie is eenvoudig
uit te breiden en dat past uitstekend bij de
visie van Meldon. Het bedrijf maakt plannen
over te gaan naar een continue productie,
om op die wijze meer ruimte te creëren voor
groei. Zo wordt momenteel nagedacht over
kansen in de voedselverwerkende industrie
en de medische industrie. Voor de perslucht
installatie betekent dit simpelweg: meer draaiuren en een aangepast onderhoudsschema.
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