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Abstract 

This report describes the design process of the heat utility system for the new poultry slaughterhouse 
of Es bro BV located in Doetinchem, The Netherlands. After investigation the energy consumption of 
the existing slaughterhouse, the energy demand of the new slaughterhouse was determined. Based on 
this data, six technical heat utility systems are designed and analyzed. At the end one system is 
selected. The final selection of the heat utility system was made on the most financial attractive value 
for Esbro BV. This results in a system which can decrease the energy cost with approx 50 percent per 
kg chicken meat (grill weight) compared with the output of the existing slaughterhouse. Another big 
advantage is the lower environmental impact of this system. Per kg chicken meat (grill weight) the 
CO2 emission decrease with approx 80 percent, compared with the existing slaughterhouse. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeropdracht van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan 
de technische universiteit Eindhoven. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd bij pluimveeslachterij Esbro 
BV, in de periode tussen februari 2008 en oktober 2008. 

Genoeglijk kijk ik terug op het onderzoek, en waarbij de steun van een aantal mensen voor mij van 
onschatbare waarde is geweest. Allereerst de twee bedrijfbegeleiders Joop Eskes en Henri Marsman 
die mij wegwijs gemaakt hebben in de werkelijke wereld van het kippen slachten. Verder wil ik ze 
bedanken voor de constructieve discussies die we gevoerd hebben en voor de mogelijkheid die ze 
gegeven hebben om <lit onderzoek op een zeer zelfstandige en constructieve wijze uit te voeren. Ik 
hoop dan ook van harte <lat <lit rapport een belangrijke bijdrage levert aan het ontwerp van jullie 
nieuwe slachterij. Ook bedank ik mijn TU begeleiders dr. ir. Fred Lambert en dr. Marco Slikker voor 
de professionele begeleiding, aanvullende informatie en kritische blik, maar ook voor jullie interesse 
over de gehele breedte van het onderwerp. Verder gaat mijn dank uit naar mijn ouders voor de 
getoonde belangstelling en medeleven gedurende deze studie. Last but not least wil ik mijn vrouw 
Kerstin en twee zonen Roy & Bas bedanken voor de offers die ze gegeven hebben gedurende deze 
studie en voor de geweldige ondersteuning om deze studie te volbrengen. 

Ik hoop <lat <lit rapport de keuze van het nieuwe warmtevoorzieningsysteem voor de nieuwe 
pluimveeslachterij van Esbro BV vereenvoudigd. Voor mij was het uitvoeren van <lit project zeer 
interessant en leerzaam. Als een tevreden avondstudent kijk ik uit om de opgedane kennis en 
vaardigheden als technisch bedrijfskundig ingenieur in de praktijk te gaan brengen. 

Pieter van den Heuvel 
Oktober 2008 
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Managementsamenvatting 

Pluimveeslachterij Esbro BV is gevestigd in Doetinchem en slacht dagelijks ongeveer 70.650 
vleeskuikens. De kuikens worden bij verschillende mesters ingekocht en opgehaald. De eindproducten 
worden verkocht aan poeliers en fileerbedrijven. Het slachtproces, ook we! primaire proces genoemd 
in dit onderzoek bestaat uit diverse afdelingen waar verschillende bewerkingen aan het kuiken worden 
verricht voordat het eindproduct gereed is voor verkoop. Doordat het primaire proces bijna volledig 
gemechaniseerd is werken er relatief weinig mensen. 

Tijdens productie is er veel vraag naar thermische- en mechanische energie. Thermische energie is in 
de slachtafdeling nodig voor het broeien en plukken van de kuikens en voor het wassen van de 
vleeskratten die retour komen van klanten. Voor aanvang van de productie is er thermische energie 
nodig om de broeibakken op de gewenste temperatuur te brengen. Na productie wordt de 
slachtapparatuur gereinigd met warmwater, hiervoor is thermische energie nodig. Mechanische 
energie (elektriciteit) is voor het gehele proces nodig waarbij het compressie koelsysteem voor het 
afkoelen van de kuikens naar verhouding veel energie verbruikt. De thermische energie wordt in de 
bestaande slachterij geleverd door !age druk stoom. Hiervoor zijn twee stookolie gestookte 
stoomketels gei"nstalleerd. Elektriciteit wordt gekocht van het open bare net. De laatste jaren heeft 
Esbro BV geen nieuwe investeringen gedaan om en energie te besparen. 

Aanleiding afstudeerproject 
De huidige slachterij is gelegen aan de rand van de kom van Doetinchem. De mogelijkheden om 
verder uit te breiden op de huidige locatie zijn beperkt door gebrek aan ruimte en het verkrijgen van 
vergunningen. Om de groeiende vraag naar kippenvlees te kunnen blijven volgen is er behoefte aan 
een uitbreiding van de capaciteit. Verplaatsen van de slachterij naar een nieuwe locatie op een geschikt 
industrieterrein vergemakkelijkt het verkrijgen van de benodigde vergunningen en levert daarnaast 
logistieke voordelen op. Samen met de provincie en gemeente worden de mogelijkheden voor een 
nieuwe slachterij onderzocht. Ondertussen heeft Esbro BV in de orientatiefase voor een nieuwe 
slachterij op een nieuwe locatie. In deze fase zijn voor de nieuwe slachterij de wensen en eisen op 
papier gezet. 

De kosten voor energie stijgen harder dan de verkoopprijzen van de eindproducten. Het 
bedrijfsresultaat komt hierdoor extra onder druk. Dit vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om 
de kostprijs van een geslacht kuiken te verlagen en waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft. Efficienter 
omgaan met energie is een van die mogelijkheden om de variabele kosten te verlagen. Om <lit te 
realiseren zal er gei"nvesteerd moeten worden in apparatuur. Door gebrek aan tijd, kennis, kunde en het 
ontbreken van gedetailleerde informatie over het energieverbruik is de vraag gesteld om de 
mogelijkheden te onderzoeken om energie te besparen en daarbij vast te stellen of het economisch 
aantrekkelijk is. 

Probleembeschrijving 
Uit de orienterende interviews met de opdrachtgever en het jaarverslag van de branchevereniging 
Nepluvi blijkt <lat de concurrentiepositie van de Europese pluimvee-industrie gevoelig is voor 
stijgingen in de productiekosten. Energiekosten hebben direct effect op de variabele productiekosten. 
De afgelopen jaren zijn de prijzen voor brandstof en elektriciteit fors gestegen. In 2004 werd nog € 
0,50 per liter stookolie betaald en in 2007 lag de prijs op€ 0, 70 per liter, een stijging van 40%. 
Elektriciteit liet zelfs een stijging zien van 70% over de afgelopen 4 jaar. Efficienter omgaan met 
energie geeft lagere variabele kosten van het eindproduct. De extra investeringen die daar tegenover 
staan zorgen voor een stijging van de vaste kosten. Alleen bij een economisch voordeel is een 
investering in energie-efficientere technieken interessant. De in potentie aantrekkelijke concepten, die 
op dit moment erg actueel zijn en tevens tot bewezen technologie behoren, zijn de warmtepomp en de 
decentrale warmte kracht koppeling (WKK). Met een traditionele warmtepomp wordt op een 
effectieve wijze laagwaardige warmte geproduceerd tot ongeveer 70°C. Deze warmte kan dan weer 
gebuikt worden in het productieproces. Bij een warmte/krachtkoppeling (WKK) worden warmte en 
elektriciteit gezamenlijk geproduceerd. Hierdoor wordt er minder primaire energie verbruikt dan 
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wanneer warmte en elektriciteit gescheiden worden opgewekt. In het verre verleden is er een 
onderzoek geweest bij Esbro BV naar het toepassen van een WKK in combinatie met het verwarmen 
van het openbare zwembad van Doetinchem. Door de starre houding van de energieleverancier is dit 
project toen gestopt. Daama is er nauwelijks nog aandacht geweest voor grootschalige energie 
efficientie verbeteringen. 

Verder is gebleken dat de opdrachtgever zeer geinteresseerd is in efficienter gebmik van energie. De 
bereidheid om hierin te investeren is aanwezig mits aangetoond kan worden dat het leidt tot een lagere 
kostprijs van het eindproduct en het systeem voldoende betrouwbaar is. Hiertoe wil de opdrachtgever 
in iedere situatie kunnen temgvallen op een back up systeem, om het risico van langdurige productie
uitval tot een minimum te beperken. Uit dit onderzoek moet blijken of er systemen zijn die dit 
probleem kunnen oplossen. 

Initiele doelstelling en opdrachtformulering 
Samen met de opdrachtgever is vanuit de probleemkluwen, de intake gesprekken, de orienterende 
interviews en de probleembeschrijving een initiele doelstelling, de definitieve opdrachtformulering en 
de centrale onderzoeksvraag tot stand gekomen. 

De initiele doelstelling van deze opdracht is als volgt: 

Het doel van het project is, voor het primaire proces van de nieuwe slachterij van Esbro BV, een 
bedrijfszeker warmtevoorzieningsysteem te ontwerpen met bewezen technieken, met de laagste 
energiekosten *) per eenheid eindproduct. 
*) onder energiekosten wordt verstaan de investeringsuitgaven, kosten voor onderhoud en de uitgaven aan energiedragers zoals gas en 

elektriciteit 

De definitieve opdrachtformulering is als volgt geformuleerd: 

"Ontwerp, op basis van bewezen technieken voor de nieuwe slachterij van Esbro BV het 
economisch meest aantrekkelijke warmtevoorzieningsysteem inclusief een back up systeem 
en vergelijk de beoogde milieuprestaties van de nieuwe slachterij met de werkelijke 
milieuprestaties van de bestaande slachterii per eenheid eindproduct". 

Centrale onderzoeksvraag en subvragen 
Afgeleid uit de definitieve opdrachtformulering is de volgende centrale onderzoeksvraag en zijn de 
volgende subvragen gedefinieerd: 

"Welke bewezen warmtevoorzieningtechniek(en) met en zonder procesgeintegreerde 
benaderingen zijn voor de nieuwe slachterij van Esbro BV economisch het aantrekkelijkst om in 
te investeren en hoe verhouden zich de milieuprestaties vergeleken met de bestaande slachterij per 
eenheid product." 

De volgende subvragen zijn van de centrale onderzoeksvraag afgeleid: 
1. Hoe ziet de energievraag van de bestaande slachterij zonder proces geintegreerde benadering 

emit? 
2. Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij zonder proces geintegreerde benadering 

emit? 
3. Welke methode wordt gebmikt voor de procesgeintegreerde benadering? 
4. Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij met proces geintegreerde benadering uit? 
5. Welke technieken komen in aanmerking voor het warmtevoorzieningsysteem en hoe ziet het 

ontwerp van de technische varianten emit? 
6. Hoe groot is de benodigde investering, de operationele kosten en de kosten voor onderhoud? 
7. Welke technieken komen in aanmerking voor subsidie en hoeveel subsidie wordt er gegeven? 
8. Hoe wordt de economische aantrekkelijkheid van een technische variant bepaald? 
9. Hoe gevoelig zijn de economische aantrekkelijkheid van een technische variant voor 

onzekerheden? 
10. Hoe wordt de milieuprestatie gemeten en wat zijn de resultaten vergeleken met de bestaande 

slachterij per eenheid product? 
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Belangrijkste conclusies 
Resultaten bestaande slachterij 
Per afdeling is het theoretische energieverbruik aan de hand van de technische data van de leverancier 
in kaart gebracht, zie bijlage 3. Hierbij is uitgegaan van een statische berekening omdat een dynamisch 
simulatiemodel niet beschikbaar is. De volgende parameters zijn hierbij meegenomen: 

• 253 slachtdagen per jaar 
• uniforme verdeling van de jaarlijkse hoeveelheid te slachten kuikens zijnde 70. 750 

vleeskuikens per slachtdag 
• lijncapaciteit van 9000 kuikens per uur 
• gemiddeld levend gewicht van een kuiken 2280 gram 
• broeitemperatuur van 52°C 
• koelinstallatie met een constante verdamper en condensatietemperatuur van respectievelijk -

21°c en 35°C 
• gemiddelde kemtemperatuur van het product bij uittrede koeltunnel 9°C *) 

*) in de bestaande slachterij wordt de gewenste kemtemperatuur van 2,5°C niet bereikt. Uit eigen metingen blijkt dat de gemiddelde 
kemtemperatuur 9°C is. 

De benodigde productietijd komt op basis van bovengenoemde gegevens op 7 ,85 uur. Voor het 
opstarten van de lijn wordt 2 uur gerekend. De totale tijd aan pauzes per dag is 1 uur. Gedurende deze 
periode worden de broeiers op temperatuur gehouden en blijven de motoren draaien . Er zijn geen 
gegevens van de broeier bekend over de warmtevraag tijdens pauzes, als er dus geen kuikens door de 
broeier gaan maar er wet sprake is van een warmteafgifte aan de omgeving (stilstandverliezen). In het 
onderzoek wordt hier geen rekening mee gehouden. Hieronder volgt een overzicht van het theoretisch 
h . h . b "k h . . . d b d I h . . I h d t erm1sc e energ1ever ru1 van et pnmaire proces m e estaan es ac ten1 op een s ac t ag. 

Tijdens productie 
9000 bph ... J Water .. J LD stoom eindtemperatuur tijdsduur Energie [MJ] 
2,28 kgLW rm3/uur] rkw] [OC] [uur] 
Broeien 4,15 45 8,35 ') 5094 
Broeien 280 110 7,85 7913 
Plukken 6,00 45 7,85 6924 
Krattenwassen 1,22 50 7,85 1609 
Subtotaal tijdens productie 21540 

Voor en na productie 
Water**) LD stoom Temp [0C] tijdsduur Energie [MJ] 
[m3/dag] [kW] [uur] 

Broeien 320 110 2 
Reinigen 0,5 60 
Reinigen 61 50 
Subtotaal voor en na productie 
Totale verbruik thermische energie 
*) gedurende pauzes wordt de broe1bak weer op pell gebracht waardoor er gerekend wordt met 8,5 uur bednJfst1Jd 
**) water intredetemperatuur I 0°C 
***) bph is bird per hour en LW staat voor levend gewicht 

Tabel 1 Theoretisch thermisch energieverbruik van het primaire proces in bestaande 
slachterij op een slachtdag, bepaald aan de hand van de technische datasheets van 
de leverancier. 

2304 
105 

10265 
12674 
34214 

Het broeiproces vraagt tijdens de productie veruit de meeste energie om het water op temperatuur en 
niveau te houden. De broeibakken worden voor aanvang van de productie gevuld met koud water van 
l 0°C waama het met stoom van l l 0°C wordt opgewarmd tot 52°C. Het reinigen van de machines 
gebeurt na productie met water van 50°C. Gerekend wordt met een verbruik van 61 m3 water. Het 
theoretisch thermische energieverbruik op een slachtdag komt uit op 34.2 14 MJ. Per kuiken is dit een 
verbruik van 0,483 MJ en omgerekend 0,212 MJ/kg levend gewicht· 

Bij het bepalen van de theoretische elektriciteitsbehoefte wordt we! rekening gehouden met de pauzes, 
het opstarten en uitlopen van de lijn. De motoren blijven in deze tijd continu draaien. 
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Het is onbekend wat het opgenomen vermogen van de motoren is als er niet geproduceerd wordt. 
Aangenomen wordt <lat de motoren 11 uur per <lag in vollast draaien. Onderstaande tabel 2 laat het 
theoretische elektriciteitsverbruik van de bestaande slachterij zien, zie oak bijlage 3. 

Bestaande slachterij, dagproductie 70.750 Eenheid Energiebehoefte 
kuikens, productietijd 11 uur 
Elektrische energiebehoefte k Wh/slachtdag 14.289 
Elektrische energiebehoefte MJ/slachtdag 51.440 
Elektrische energiebehoefte MJ/kuiken 0,730 
Elektrische energiebehoefte MJ/kg levend gewicht 0,320 
Tabel 2 Theoretisch elektrisch energieverbruik van het primaire proces in de bestaande slachterij 

op een slachtdag aan de hand van de technische informatie van de leverancier: 

Resultaten nieuwe slachterij zonder procesintegratie 
Voor de nieuwe slachterij zijn een aantal ontwerpparameters gedefinieerd. De ontwerpparameters zijn 
gericht op het verbeteren van de productiviteit, productkwaliteit en rendement. Het productassortiment 
blijft onveranderd. Onderstaande tabel 3 geeft de belangrijkste parameters weer van de bestaande en 

. I h .. meuwe sac tenf. 
Parameters Eenheid Bestaande slachterij Nieuwe slachterij 
Lijncapaciteit Kuikens/uur 9.000 12.000 
Productietijd Uren/dag 7,85 8 
Aantal slachtdagen dagen/jaar 253 253 
Gemiddeld levend gewicht Gram 2.280 2.800 
Broeiertype - Lage druk stoom Warm water 
Broeitemperatuur oc 52 52 
Kemtemperatuur uittrede koeling oc 9 2,5 
Verdampingstemperatuur oc -21 -11 
Condensortemperatuur oc +35 +35 
Koeling - Infra + downflow Downflow plus 
Koudemiddel koeling - R22 NH3 
Tabel 3 Belangrijkste parameters bestaande versus nieuwe slachterij. 

De behoefte aan elektriciteit (mechanische energie) is voor de nieuwe slachterij oak bepaald aan de 
hand van de technische gegevens van de leverancier, voor een uitgebreide toelichting zie bijlage 3. 
D J""k" d b d . I h .. d . d d b 14 e verge 11 mg tussen e estaan e en meuwe s ac tenJ war t m on erstaan e ta e weergegeven. 
Energiebehoefte Eenheid Bestaande slachterij Nieuwe slachterij 
excl. rendementsverliezen 
Elektrische energie MJ/kuiken 0,73 0,57 
Therrnische energie MJ/kuiken 0,48 0,55 
Elektrische energie MJ/kg (levend gewicht) 0,32 0,21 
Therrnisch energie MJ/kg(levend gewicht) 0,21 0,20 
Tabel 4 Vergelijking theoretische energiebehoefte bestaande en nieuwe slachterij 

Resultaten nieuwe slachterij met procesintegratie 
De PINCH technologie is gebruikt om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze warrnte opnieuw 
hergebruikt kan warden zodat de "hot utility"- de hoeveelheid exteme warrnte die aan het proces 
toegevoerd moet warden minimaal wordt en (daarmee) oak de "cold utility" - de warrnte die uit het 
proces afgevoerd moet warden- zo laag mogelijk wordt. 

In de composite curve van de nieuwe slachterij, grafiek I wordt het zichtbaar <lat 1055 kW aan 
vermogen uitgewisseld kan warden. Tevens is er nag een 'overschot' aan condensorwarmte <lat 
afgevoerd moet warden uit het proces, en gelijktijdig ontstaat er een tekort aan warmte <lat toegevoerd 
moet warden in het proces. Deze twee vermogens mogen niet bij elkaar opgeteld warden vanwege 
verschil in kwaliteit. Het gevraagde vermogen aan exteme warmte is 648 kW en het verrnogen aan 
exteme koeling is 535 kW. 
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Grafiek I Composite curve nieuwe slachterij Esbro BV ( delta Tmin is JO °C) 

De gevraagde hoeveelheid energie voor het proces blijft, voor de nieuwe slachterij met en zonder 
procesgei"ntegreerde benadering gelijk. Alleen bij procesgei"ntegreerde benadering wordt restwarmte 
hergebruikt waardoor de vraag naar exteme warmte afueemt, wat weer leidt tot besparing van primaire 
energie (aardgas). Tabel 5 geeft een totaaloverzicht van de energiebehoefte van de bestaande slachterij , 
d . lh .. d . . d. lh .. . . e meuwe s ac tenJ zon er proces mtegratJe en van e meuwe s ac tenJ met procesmtegratJe. 
Energiebehoefte excl. Bestaande Nieuwe slachterij Nieuwe slachterij met 
rendementsverliezen slachterii procesintegratie 
Elektrische energie 0,73 0,57 0,57 
MJ/kuiken 
Thermisch energie 0,48 0,55 o,19·J 
MJ/kuiken 
Elektrische energie 0,32 0,21 0,21 
MJ/kg (levend gewicht) 
Thermisch energie 0,21 0,20 0,07·) 
MJ/kg(levend gewicht) 
*)exclusief opstarten broeier is 0, 032 MJ/kuiken gebaseerd op een dagproductie van 96. 000 kuikens 
Tabel 5 Vergelijking energiebehoefte bestaande en nieuwe slachterij met en zonder 

procesgeintegreerde benadering. 

De energiebehoeftes zoals vermeld staan in tabel 5 mogen niet direct omgerekend worden naar primair 
energie. Het verbruik van primaire energie is sterk afhankelijk van het type apparatuur <lat voor de 
warmtevoorziening wordt ingezet. 

Resultaten economische analyse 
Op basis van bewezen technologieen zijn zes verschillende energievoorzieningconcepten bedacht 
waarbij tevens aan de eis van back up apparatuur wordt voldaan. Omdat warmtewisselaars statisch zijn 
wordt er geen back up systeem voorzien. Voor het bepalen van de energieprij zen is gebruik gemaakt 
van het onderzoek van Adah I en Harvey. Hierin worden vanuit vier verschillende politieke 
klimatologische beleidsopvattingen, vier verschillende marktsituaties gedefinieerd voor energie. 
De investeringen zijn bepaald aan de hand van ervaringscijfers, financiele kengetallen en literatuur 
gegevens. Hiervoor is gekeken naar soortgelijke technische ontwerpen. De exploitatiekosten zijn 
berekend over een looptijd van 10 jaar. Verder is gekeken naar de subsidiemogelijkheden voor de zes 
verschillende varianten. In tabel 6 worden de investeringsbegroting en de exploitatiebegroting voor 
belastingen van de zes technische varianten weergegeven voor marktsituatie 3. De begrotingen voor de 
overige marktsituaties zijn terug te vinden in bijlage 8 
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Investeringsbegrotini voor belasting 

Eenheid Var I Var2 Var3 Var4 Var 5 Var6 
Investeringsuitgaven € 103.157 390.520 525 .884 571.161 761.995 812.180 
Subsidie EIA € 0 43.916 65 .954 75.918 66.640 64.425 
Totale netto € 103.157 346.604 459.930 495.243 695.355 747.755 
investeringsuitgaven 

Exploitatiebegroting marktsituatie 3 voor belastingen 
Gasverbruik € 260.825 107.176 60.701 91.944 170.313 ) 439.823 
Elektraverbruik € 583.386 583.386 612.043 583.386 458.957 J 230.625 
Kosten onderhoud € 13.012 6.023 5.670 10.204 14.936 35.337 
Tot. exploitatiekosten € 857.223 696.585 678.415 685 .534 644.206 705 .786 
per jaar 
i omdat het met bekend 1s ofhet overschot aan elektriclfelf nut11g gebn11kt kan warden of geleverd kan warden aan het net 1s gerekend dat de broe1ers opgestart 
warden met de gasketel en de WKK voor dat moment als back up systeem gebniikt wordt. 

Tabel 6 Overzichtinvesteringsuitgaven en exploitatiekosten per technische variant 
voor marktsituatie 3 

De Net Present Value (NPV) methode is gebruikt om een investeringsbeslissing te nemen. Bij de 
berekening van de NPW waarden zijn de opbrengsten die gegenereerd worden uit de verkoop van 
producten niet meegenomen. Hierdoor ontstaan er negatieve NPV waarden. De waarde die het dichtst 
bi" nut Ii is financieel de aantrekkelijkste variant. Tabel 7 eeft een overzicht van de NPV waarden. 

Marktsituatie I -5.433.369 -4.545.538 -4.618.866 -5.446.478 
Marktsituatie 2 -4.185.046 -3.491 .622 -3.584.221 -4.526.958 
Marktsituatie 3 -6 .581 .895 -5.611.267 -5.587.269 -5.676.388 -6.081 .958 
Marktsituatie 4 -8 .889.990 -7.463.120 -7.376.458 -7.483.014 -7.994.223 
Tabel 7 Overzicht Nett Present Value per technische variant en per marktsituatie gebaseerd 

op een rentabiliteitseis voor belasting van 8.4% en een looptijd van 10 jaar. 
Voor marksituatie 1 en 2 ligt technische variant 3 en voor marktsituatie 3 en 4 ligt technische variant 5 
het dichtst bij 0. Met de gevoeligheidsanalyse wordt dit bevestigd. 

Resultaten ontwerp 
De uiteindelijke selectie is gemaakt aan de hand van het huidige nationale en intemationale 
klimaatbeleid. Op een persoonlijke inschatting komt marktsituatie 3 het beste overeen met de 
toekomstige energiemarkt. Dit betekent dat variant 5 de voorkeur krijgt als warmtevoorzieningsysteem 
voor de nieuwe slachterij van Esbro BV. Variant 5 bestaat uit de volgende hoofdcomponenten: 

• Netwerk van warmtewisselaars 
• WKK met een gasmotor 
• Warm waterbuffer 
• Gasketel als back up systeem 

Schematisch wordt dit systeem in figuur 1 weergegeven. 
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Figuur 1 Schematische weergave energievoorzieningsysteem nieuwe slachterij 

P.N.W.v.d.Heuvel X 



TU/e 
Belangrijkste aanbevelingen: 
A) in dit onderzoek is aangenomen dat de energievraag constant is tijdens productie. Door het primaire 
proces in de bestaande slachterij een bepaalde periode te gaan monitoren kan bevestigd warden of 
deze aanname klopt. Bij significante afwijkingen dient het ontwerp van het warmtevoorziening
systeem aangepast te warden. 
B) Het onderzoek concentreert zich op de schillen random de kem, het proces. De kem wordt als een 
vast gegeven beschouwd. Verdere energieoptimalisatie van de kem kunnen grate besparingen 
opleveren en hebben direct invloed op het ontwerp van de utilities. Bijvoorbeeld terugdringen van de 
warmteafgifte van de broeiers aan de omgeving heeft als gevolg en lagere warmtevraag waardoor er 
kleinere warmtevoorzieningapparatuur gei"nstalleerd kan warden. 
C) Op dit moment is er nag maar beperkt inzicht in subsidies en fiscale regelingen. Mogelijk dater 
naast de EIA regelingen er meer fiscale en nationale en Europese subsidiemogelijkheden zijn. 
Gespecialiseerde bedrijven kunnen hierin een adviserende rot in vervullen . 
D) Gestelde milieudoelstelling van de branchevereniging zijn ruimschoots realiseerbaar. Dit maakt het 
mogelijk,om zonder al te groat risico deel te nemen aan de meer jaren afspraak (MJA3) tussen de 
branchevereniging en de overheid. Hierbij dient in overweging genomen te warden of de kosten 
opwegen tegen de baten. Waarbij de baten niet direct in geld uit te drukken zijn maar meer gedacht 
moet warden aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mogelijkheden om de naam 
Esbro BV te versterken . 
E) Niet alle restwarmte van het primaire proces kan hergebruikt warden. Er is sprake aan een 
overschot aan laagwaardige restwarmte waar op dit moment geen toepassing voor is. Onderzocht moet 
warden of deze warmte nag nuttig ingezet kan warden elders in de slachterij . Hierbij kan gedacht 
warden om de vloerverwarming van de diepvriescel op aan te sluiten of voor de verwarming van de 
kantoren te gebruiken. 
F) Op dit moment heeft Esbro BV nag geen duidelijke milieustrategie ontwikkeld waarin 
doelstellingen zijn gefonnuleerd om op termijn energie-efficienter en duurzamer te produceren 
Overwogen moet warden of het opstellen van een milieustrategie met concrete doelstellingen helpt bij 
tot het versterken van de concurrentiepositie. 
G) Het onderzoek is vooral gericht op techniek, economie, realiseerbaarheid en milieuprestaties. De 
organisatorische aspecten, zoals bedrijfsspecifieke inpasbaarheid van het systeem is niet behandeld. 
Voordat de definitieve beslissing genomen wordt over de aanschaf van een systeem, is het belangrijk 
om te onderzoeken welke organisatorische stappen gezet moeten warden om het systeem 
bedrijfsspecifiek inpasbaar te maken. Met andere woorden: dienen de taken en werkwijzen van de 
technische dienst aangepast te warden aan het nieuwe systeem en zo ja hoe wordt hier invulling aan 
gegeven. 
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lnleiding: 
Dit rapport vormt de afronding van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft zich gericht op het ontwerpen van een warmte
voorzieningsysteem voor een nieuwe pluimveeslachterij in Doetinchem of omgeving. 
In het onderzoek zijn alleen bewezen technieken meegenomen, ook wet volwassen technologie 
genoemd. De opdrachtgever heeft <lit als een voorwaarde gesteld. Het voordeel van bewezen 
technologie is de hoge mate van bedrijfszekerheid. 

In hoofdstuk een wordt een beschrijving gegeven van pluimveeslachterij Esbro BV. Daamaast wordt 
de aanleiding van het afstudeeronderzoek uiteengezet. 

In hoofdstuk twee wordt het onderzoek gedefinieerd. De methode die gebruikt is bij de aanpak van <lit 
onderzoek wordt uiteengezet en de probleembeschrijving, opdrachtformulering, afbakening en het 
onderzoeksplan worden besproken. 

Op basis van de opdrachtformulering wordt in het derde hoofdstuk het slachtproces van vleeskuikens 
beschreven. Vervolgens is het energieverbruik van de bestaande slachterij van Esbro BV geanalyseerd 
en gevalideerd. In hoofdstuk vier wordt op basis van de bevindingen uit hoofdstuk drie, de 
energievraag van de nieuwe slachterij bepaald. 

In hoofdstuk vijf wordt de procesgei"ntegreerde benadering behandeld. Hierin wordt beschreven de 
manier waarop het proces benaderd wordt en de methodes om procesintegratie uit te voeren. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een van de methodes gebruikt om de energiebesparingmogelijkheden 
voor de nieuwe slachterij vast te stellen, als processen gei"ntegreerd worden. 

De bevindingen uit hoofdstuk zes worden weer gebruikt om in hoofdstuk zeven verschillende 
warmtevoorzieningsystemen te ontwerpen die voldoen aan de technische voorwaarden, zoals door de 
opdrachtgever zijn geformuleerd voor aanvang van <lit onderzoek. In hoofdstuk acht staan de 
financiele aspecten centraal. Hierin wordt de keuze van investeringsbeslissingmethode onderbouwd en 
uitgewerkt, voor alle ontworpen warmtevoorzieningsystemen uit hoofdstuk zeven. De definitieve 
systeemkeuze wordt gemaakt aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Doorslaggevend hierbij is de 
financiele aantrekkelijkheid van het warmtevoorzieningsysteem. 

In hoofdstuk negen worden van het geselecteerde warmtevoorzieningsysteem, de systeem
componenten en dimensionering hiervan beschreven. Daamaast wordt er een milieuprestatie
vergelijking uitgevoerd tussen de bes!aande slachterij en de toekomstige slachterij van Esbro BV. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk tien een terugkoppeling naar de opdrachtformulering gemaakt en worden 
de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek uiteengezet. 
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1 Bedrijfsbeschrijving en aanleiding: 
In dit hoofdstuk wordt eerst algemene informatie gegeven over het bedrijf waar dit afstudeeronderzoek 
heeft plaatsgevonden. Daama wordt de aanleiding van het afstudeeronderzoek uiteengezet. In de 
aanleiding komt achtereenvolgens het overheidsbeleid ten aanzien van efficient omgaan met energie 
aan bod. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij pluimveeslachterij Esbro BV in Doetinchem. Esbro BV is een 
onafhankelijke pluimveeslachterij van vleeskuikens. Met mesters worden contracten afgesloten om de 
aanvoer van levende vleeskuikens zeker te stellen. De afzet vindt hoofdzakelijk plaats aan bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in fileren en aan poeliers. Gemiddeld worden er dagelijks 70.750 vleeskuikens 
geslacht, gekoeld en als grilkuikens of in delen verkocht. Van het totaal wordt ongeveer 95% als vers 
product afgezet en zijn bestemd voor de west Europese markt, de overige 5% wordt ingevroren en is 
bestemd voor de export naar voomamelijk Oost Europa. Het transport van de levende kuikens van de 
boerderij naar de slachterij wordt geregeld door Esbro BV. 

Binnen Esbro BV zijn negentig personen werkzaam. De verhouding direct / indirect is ongeveer 
75 - 25 %. De directeur is tevens eigenaar en samen met de bedrijfcontroller de afstudeerbegeleiders 
van het onderzoek. De organisatiestructuur van Esbro BV wordt in figuur 1.1 hieronder weergegeven. 

Directie 

Logistiek Productie 

Figuur 1.1 De organisatiestructuur van Esbro BV 

Beschrijving van de organisatiestructuur: 

T echnische dienst 

Verkoop 

De organisatiestructuur binnen Esbro BV kan gekenmerkt worden als een mechanistisch 
organisatiemodel volgens de theorie van Bums en Stalker [1]. De organisatie is een permanente, rigide 
en stabiele structuur, die gericht is op het efficient, routinematig realiseren van doelstellingen in een 
stabiele omgeving, waarbij doelstellingen niet of nauwelijks aan veranderingen onderhevig zijn. 

Beschrijving van de afdelingen: 
De afdelingen finance, administratie en directie spreekt voor zich. De afdeling logistiek richt zich op 
het transport van de levende kuikens van de boerderij naar de slachterij. Deboer zorgt voor de 
vangploegen om de vleeskuikens in de container te laden. Ongeveer 4 uur voordat er geslacht wordt 
dienen de kuikens op de slachterij aangeleverd te worden om te acclimatiseren. Deze tijd is nodig om 
de opgelopen transportstress bij de kuikens weg te nemen. Als de kuikens geslacht worden met te veel 
stress dan heeft dit een negatieve invloed op de malsheid. 

Productie richt zich op het slachtproces waarbij de nadruk ligt op een hoge bezettingsgraad van de lijn, 
het leveren van de juiste kwaliteit en kwantiteit. Het reinigen van de machines na productie wordt 
uitgevoerd door een exteme organisatie. 

Afdeling verkoop onderhoudt de contacten met de klanten. Orders van klanten worden in overleg met 
productie ingegeven, waarbij de stelregel is: voor 12 uur bestellen, dezelfde dag leveren. Na 12 uur 
bestellen betekent uiterlijk de volgende dag leveren. 

P.N.W.v.d.Heuvel 2 
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De technische afdeling is een staffunctie. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het opstarten 
van de lijn, klein onderhoud en het verhelpen van storingen om de duur van een productiestop tot een 
minimum te beperken. Specialistisch werk zoals groot onderhoud en revisies van machines wordt 
door externe bedrijven uitgevoerd. 

1.2 Aanleiding afstudeerproject 

De huidige slachterij is gelegen aan de rand van de kom van Doetinchem. De mogelijkheden om 
verder uit te breiden op de huidige locatie zijn beperkt door gebrek aan ruimte en het verkrijgen van 
vergunningen. Om de groeiende vraag naar kippenvlees te kunnen blijven volgen is er behoefte aan 
een uitbreiding van de capaciteit. Verplaatsen van de slachterij naar een nieuwe locatie op een geschikt 
industrieterrein vergemakkelijkt het verkrijgen van de benodigde vergunningen en levert daarnaast 
logistieke voordelen op. Samen met de provincie en gemeente worden de mogelijkheden van een 
nieuwe slachterij op een andere locatie onderzocht. Ondertussen is de orientatiefase voor een nieuwe 
slachterij gestart waarin de wensen en eisen op papier zijn gezet. 

De kosten voor energie stijgen harder dan de verkoopprijzen van de eindproducten. Het 
bedrijfsresultaat komt hierdoor extra onder druk. Dit vraagt om de mogelijkheden te onderzoeken om 
de kostprijs van een geslacht kuiken te verlagen en waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft. Efficienter 
omgaan met energie is een van die mogelijkheden om variabele kosten te verlagen. Om <lit te 
realiseren zal er ge"investeerd moeten worden in apparatuur. Door gebrek aan tijd, kennis, kunde en het 
ontbreken van gedetailleerde informatie over het energieverbruik is de vraag gesteld om de 
mogelijkheden te onderzoeken om energie te besparen en daarbij vast te stellen of het economisch 
aantrekkelijk is. 

1.2.1 Overheidsbeleid 

De vleesverwerkende industrie is een intensieve gebruiker van fossiele energie. De toenemende druk 
vanuit de markt en overheid voor milieuvriendelijke producten maakt energievriendelijk verwerken 
noodzakelijk. 

De overheid en bedrijfsleven werken samen om de milieu- en energieprestaties van de 
vleesverwerkende sector te verbeteren. Door de deelnemende bedrijven en de branchevereniging van 
pluimveeslachterijen Nepluvi is in juni j .1. een nieuwe meerjarenafspraak energie efficiency 
ondertekend (MJA3) waarin een aantal gezamenlijke doelen zijn vastgelegd. [2] Op het terrein van 
energieverbruik zijn milieudoelen voor 2020 vastgelegd: 

• verbetering van de energie-efficientie1 van 30 procent2 te bereiken in de periode 2005-2020. 
• Ten aanzien van de genoemde 30 procent wordt gestreefd naar een verdeling van 20 procent 

binnen de inrichting en 10 procent buiten de inrichting. 
Slachterijen kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan de meerjarenafspraken. Eenmaal deelgenomen 
dan zijn hieraan verplichtingen verbonden. Het gaat voor het onderzoek te ver om op de voorwaarden 
dieper in te gaan. Esbro BV neemt niet deel aan deze afspraken. 

Naast de meerjarenafspraak zijn er internationaal afspraken gemaakt om de uitstoot van de 
broeikasgassen, met name kooldioxide (CO2, zie bijlage 1), te reduceren. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Kyoto Protocol en het IPCC3

. De ge"industrialiseerde landen hebben zich verplicht 
hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren in de periode 2008 tot 2012, zodanig <lat in deze periode 
de gezamenlijke uitstoot gemiddeld tenminste 6% onder het niveau van 1990 uitkomt. 

1 energie-efficientie is hier gedefineerd als primair energieverbruik per eenheid product 
2 hierbij is rekening gehouden met reeds gerealiseerde energie-efficientieverbeteringen in de periode 1998 -2005 van gemiddeld 15 procent. 
voor de periode 1998-2020 dit komt neer op een verbetering van 45 procent. 
3 Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is eindjaren tachtig in het )even geroepen door het United Nations Environment 
Programme (UNEP) en door de World Meteorological Organization (WMO), beide onderdeel van de Verenigde Naties (VN). Het IPCC 

P.N.W.v.d.Heuvel 3 



TU/e 
heeft als opdracht de beschikbare wetenschappelijke, technische en sociaal-economische informatie met betrekking tot het broeikasprobleem 
op uitgebreide, objectieve, open en doorzichtige wijze in kaart te brengen. Bron: http ://www.ipcc.ch 

Verbetering van de energie-efficiente en reductie van de CO2 emissie kan bereikt worden door een 
lager primair brandstofverbruik. Verder is het gebruik van duurzame energiebronnen van belang om 
minder afhankelijk te zijn van de eindige voorraden van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en 
kolen). 

Op grond van deze intemationale reductieverplichtingen heeft het kabinet besloten <lat in 2010 
minimaal 5% van het totale Nederlandse energieverbruik moet worden geleverd door energie uit 
blijvende energiebronnen, zoals wind, zon of biomassa en energiesystemen zoals warmtepompen of 
energieopslag. In 2020 moet minimaal l 0% van het totale energiegebruik door duurzame 
energiebronnen worden geleverd [3] . 
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2 Definiering van bet onderzoek 

Allereerst worden de gebruikte methodologie voor het afstudeeronderzoek in <lit hoofdstuk 
beschreven. Vervolgens wordt de probleemstelling en opdrachtformulering geschreven. Op basis van 
deze informatie wordt het onderzoekstraject opgezet met de daarbij behorende onderzoeksvragen en 
het bijbehorende onderzoeksmodel. Tot slot wordt de projectaanpak beschreven. 

2.1 Metlwdiek 

Om <lit onderzoek wetenschappelijk verantwoord uit te voeren is gebruik gemaakt van de regulatieve 
cyclus naar Van Strien [4] . In het algemeen volgt een professioneel opgezet bedrijfskundig 
verbeterproject de logica van de regulatieve cyclus. Zie figuur 2.1 voor de verschillende stappen van 
de regulatieve cyclus. 

Probleemkluwen 

Evaluatie Probleemkeuze 

lngreep of realisatie Analyse en diagnose 

Ontwerp 

Figuur 2-1 De regulatieve eye/us (naar Van Strien) 

In de fase probleemkluwen wordt samen met de opdrachtgever van een project het op te lossen 
probleem gedefinieerd en wordt voor de uitvoering een aanpak ontworpen. Vervolgens wordt het 
probleem geanalyseerd en worden de oorzaken ervan gediagnosticeerd, waarna een oplossing wordt 
ontworpen en de weg waarlangs die oplossing zal worden gerealiseerd. De feitelijke ingreep of 
realisatie, waama geevalueerd wordt of de effecten van die ingreep of realisatie inderdaad voor de 
opdrachtgever bevredigend zijn, zullen geen onderdeel zijn van het afstudeeronderzoek. Dit komt 
omdat hiervoor te weinig tijd is in <lit onderzoek. Een gangbare periode tussen de orientatiefase en de 
realisatiefase van een nieuwe slachterij is minimaal 12 maanden 

2.2 Probleemkluwen 

De probleemkluwen van <lit onderzoek komt voort uit de diverse gespreken met Joop Eskes en Henri 
Marsman van Esbro BV. Uit de intakegesprekken en het orienterende interview met de opdrachtgever 
van <lit afstudeeronderzoek zijn geen concrete doelstellingen en resultaten naar voren gekomen die 
voor aanvang van het project geformuleerd waren. Gedacht werd om in de nieuwe slachterij energie te 
besparen door restwarmte te hergebruiken. In de bestaande slachterij wordt restwarmte niet 
hergebruikt. In nieuwe slachterijen wordt al op grote schaal restwarmte hergebruikt om energie te 
besparen. De opdrachtgever wil weten of bier technische systemen voor bestaan en of het financieel 
rendabel is om hierin te investeren. Als voorwaarde aan het systeemontwerp wordt gesteld <lat alleen 
bewezen technologieen in aanmerking komen. Nieuw toegepaste technologieen zijn 
storingsgevoeliger, leiden tot een lagere bedrijfszekerheid en over het algemeen duurt het verhelpen 
van storingen )anger door het ontbreken van kennis en kunde. Langdurige productiestops hebben grote 
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gevolgen voor de ketenlogistiek zowel downstream als upstream. Getracht dient te worden om 
productiestops te voorkomen en de tijdsduur ervan tot een minimum te beperken. 

Probleembeschrijving 

ff 
esbrol 

Uit de orienterende interviews met de opdrachtgever en het jaarverslag van de branchevereniging 
Nepluvi blijkt dat de concurrentiepositie van de Europese pluimvee-industrie gevoelig is voor 
stijgingen in de productiekosten [5] . Energiekosten hebben direct effect op de variabele 
productiekosten. De afgelopen jaren zijn de prijzen voor brandstof en elektriciteit fors gestegen. In 
2004 werd nog € 0,50 per liter stookolie betaald en in 2007 lag de prijs op€ 0,70 per liter, een stijging 
van 40%. Elektriciteit liet zelfs een stijging zien van 70% over de afgelopen 4 jaar. Efficienter omgaan 
met energie geeft lagere variabele kosten van het eindproduct. De extra investeringen die daar 
tegenover staan zorgen voor een stijging van de vaste kosten. Alleen bij een economisch voordeel is 
een investering in energie-efficientere technieken interessant. De in potentie aantrekkelijke concepten, 
die op dit moment erg actueel zijn en tevens tot bewezen technologieen behoren, zijn de warmtepomp 
en de decentrale warmte kracht koppeling (WKK). Met een traditionele warmtepomp wordt op een 
effectieve wijze laagwaardige warmte geproduceerd tot ongeveer 70°C. Deze warmte kan dan weer 
gebuikt worden in het productieproces. Bij een warmte/krachtkoppeling (WKK) worden warmte en 
elektriciteit gezamenlijk geproduceerd. Hierdoor wordt er minder primaire energie verbruikt dan 
wanneer warmte en elektriciteit gescheiden worden opgewekt. In het verre verleden is er een 
onderzoek geweest bij Esbro BY naar het toepassen van een WKK in combinatie met het verwarmen 
van het openbare zwembad van Doetinchem. Door de starre houding van de energieleverancier is dit 
project toen gestopt. Daama is er nauwelijks nog aandacht geweest voor grootschalige energie 
efficientie verbeteringen. 

Yerder is gebleken dat de opdrachtgever zeer ge"interesseerd is in efficienter gebruik van energie. De 
bereidheid om hierin te investeren is aanwezig mits aangetoond kan worden dat het leidt tot een lagere 
kostprijs van het eindproduct en het systeem voldoende betrouwbaar is. Hiertoe wit de opdrachtgever 
in iedere situatie kunnen terugvallen op een back up systeem, om het risico van langdurige productie
uitval tot een minimum te beperken. Uit dit onderzoek moet blijken of er systemen zijn die dit 
probleem kunnen oplossen. 

2.3 Probleemkeuze 

De tweede stap in de regulatieve cyclus is de probleemkeuze (figuur 2-1) waarbij er een 
onderverdeling gemaakt wordt in: 

• definitieve opdrachtformulering 
• toegepast onderzoeksmodel 
• onderzoeksplan 

2.4 Opdraclttformulering 

Samen met de opdrachtgever is vanuit de probleemkluwen, de intake gesprekken, de orienterende 
interviews en de probleembeschrijving een initiele doelstelling, de definitieve opdrachtformulering en 
de centrale onderzoeksvraag tot stand gekomen. 

De initiele doelstelling van deze opdracht is als volgt: 

Het doel van het project is, voor het primaire proces van de nieuwe slachterij van Esbro BY, een 
bedrijfszeker warmtevoorzieningsysteem te ontwerpen met bewezen technieken, met de laagste 
energiekosten *) per eenheid eindproduct. 
*) onder energiekosten wordt verstaan de investeringsuitgaven, kosten voor onderhoud en de uitgaven aan energiedragers zoals 

elektriciteit 

De definitieve opdrachtformulering is als volgt geformuleerd: 

"Ontwerp, op basis van bewezen technieken vo.or de nieuwe slachterij van Esbro BY het 
economisch meest aantrekkelijke warmtevoorzieningsysteem inclusief een back up systeem 
en vergelijk de beoogde milieuprestati~s van de nieuwe slachterij met de werkelijke 
milieuprestaties van de bestaande slachterii per eenheid eindproduct". 
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2.4.1 Centrale onderzoeksvraag en subvragen: 

Afgeleid uit de definitieve opdrachtformulering is de volgende centrale onderzoeksvraag en zijn de 
volgende subvragen gedefinieerd: 

"Welke bewezen warmtevoorzieningtechniek(en) met en zonder procesge'integreerde 
benaderingen zijn voor de nieuwe slachterij van Esbro BV economisch bet aantrekkelijkst om in 
te investeren en hoe verhouden zich de milieuprestaties vergeleken met de bestaande slachterij per 
eenheid product." 

De volgende subvragen zijn van de centrale onderzoeksvraag afgeleid: 
11. Hoe ziet de energievraag van de bestaande slachterij zonder proces gei"ntegreerde benadering 

eruit? 
12. Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij zonder proces ge'integreerde benadering 

eruit? 
13. Welke methode wordt gebruikt voor de procesge"integreerde benadering? 
14. Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij met proces ge"integreerde benadering uit? 
15. Welke technieken komen in aanmerking voor het warmtevoorzieningsysteem en hoe ziet het 

ontwerp van de technische varianten eruit? 
16. Hoe groat is de benodigde investering, de operationele kosten en de kosten voor onderhoud? 
17. Welke technieken komen in aanmerking voor subsidie en hoeveel subsidie wordt er gegeven? 
18. Hoe wordt de economische aantrekkelijkheid van een technische variant bepaald? 
19. Hoe gevoelig zijn de economische aantrekkelijkheid van een technische variant voor 

onzekerheden? 
20. Hoe wordt de milieuprestatie gemeten en wat zijn de resultaten vergeleken met de bestaande 

slachterij per eenheid product? 

2.5 Onderzoeksgrenzen 

Het onderzoek richt zich op de energievraag en warmtevoorzieningtechnieken voor het primaire 
proces dat afspeelt binnen de muren van de slachterij en dus tevens de grenzen vormen van dit 
onderzoek. Met het primaire proces wordt bedoeld het doden, plukken, slachten, koelen, sorteren en 
opdelen van de vleeskuikens. Oak de ondersteunende processen zoals het wassen van kratten en het 
reinigen van de machines na productie vallen in dit onderzoek onder het primaire proces. Het 
invriezen van overproductie valt buiten het onderzoek als oak het transport van de levende kuikens en 
eindproducten. Verder wordt het eventueel importeren / exporteren van warmte en/ofkracht niet 
meegenomen in het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de warmtebehoefte van de kantoorruimtes en 
sanitaire voorzieningen. 

Water wordt gezien als een transport en opslagmedium. Aardgas, stookolie en elektriciteit warden 
gezien als een energiebron. Het onderzoek richt zich alleen op het efficientere energieverbruik van 
fossiele brandstoffen en elektriciteit, water valt dus buiten dit onderzoek. 

Milieuverbeteringen warden gerealiseerd als er efficienter omgegaan wordt met energie. In figuur 2.2 
warden drie niveaus onderscheiden om milieuverbeteringen aan te pakken. 
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Fig 2. 2 Orie niveaus voor het verbeteren van het milieu uitgezet tegen de tijd. 

Omschrijving van de drie niveaus: 
• Redesign (herontwerp) 

Op korte termijn (circa 2-4 jaar) kunnen vorderingen in energie-efficiente warden bereikt door 
het herontwerp van producten zoals het toepassen hoogrendement motoren, betere isolatie, 
toepassen frequentieregelaars etc. De voorzieningen warden meestal geleverd door de 
leverancier van de apparatuur. 

• Functional innovation 
Op de middellangere termijn ( circa 5-10 jaar) richten verbeteringen zich op het functieniveau . 
Dit geeft de mogelijkheid om een functie in te vu lien met een ander product zoals hergebruik 
van restwarmte, opwaarderen van laagwaardige warmte naar bruikbare warmte door 
bijvoorbeeld een warmtepomp. 

• Systeeminnovaties 
Op de lange termijn, periode tot circa 50 jaar waarin kan warden nagedacht over 
systeeminnovaties. Dit zijn geheel nieuwe productmarkt combinaties, waarvoor samenwerking 
met andere bedrijven een voorwaarde zijn. Technische, sociale en culturele aspecten zullen 
dee! uit maken van de veranderingen. Een voorbeeld is "het huis van de toekomst" dat 
gerealiseerd is door de nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines. Zo kun je 
eenvoudig de overstap maken naar "de pluimveeslachterij van de toekomst" 

In overleg met de opdrachtgever is besloten om dit onderzoek te richten op "functional innovations". 
Het primaire proces wordt in dit onderzoek gezien als een "black box" waar een hoeveelheid 
thermisch en mechanisch vermogen ingevoerd wordt. De manier waarop dit vermogen economisch het 
beste gegenereerd kan warden is de kem van dit onderzoek en wordt behandeld in de volgende 
hoofdstukken. De gegevens van de leveranciers warden hierbij gebruikt om de energievraag te 
bepalen. 

2. 6 Onderzoeksmodel 

Op basis van de bovenstaande opdrachtformulering is er een onderzoeksmodel opgesteld om de 
opdracht te kunnen uitvoeren, zie figuur 2-2 
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Figuur 2-2 Onderzoeksmodel gebaseerd op Verschuren en Doorewaard. 

In het onderzoeksmodel staat links de orienterende fase weergegeven waarin hoofdzakelijk theorieen 
die gerelateerd zijn aan het probleem en het oplossing van het probleem ge"inventariseerd en 
bestudeerd. Het verzamelen van praktijk en branchegegevens valt eveneens in de orientatiefase. Na de 
orientatiefase volgt de analysefase waar de huidige "IST" situatie wordt onderzocht en van waaruit de 
nieuwe "SOLL" situatie wordt geconfigureerd. In de ontwerpfase wordt bij het bepalen van de 
technische energievoorzieningconcepten en van de economische haalbaarheid de door opdrachtgever 
gestelde ontwerpeisen meegenomen. De ontwerpfase wordt afgesloten met een definitieve 
oplossingsbeslissing. De invoeringsfase volgt op de ontwerpfase echter dit valt buiten het onderzoek. 

2. 6.1 Onderzoeksplan 

Op basis van de theoretische kennis en de beschikbare gegevens van de leverancier en experts wordt 
vanuit de bestaande situatie de energievraag voor de nieuwe situatie herleid. Vervolgens wordt op 
basis van de beschikbare literatuur over proces integratie berekend hoeveel energie er hergebruikt kan 
worden en wordt daamaast nog de minimale energiebehoefte bepaald voor het primaire proces. Het 
ontwerpen van een warmtevoorzieningsysteem volgt daarop maar doorvoor is het noodzakelijk om 
eerst inzicht te hebben in de beschikbare techniek(en). Aan de hand van literatuuronderzoek wordt hier 
inzicht in verkregen . De combinatie van deze inzichten met de gestelde eisen aan het ontwerp van de 
opdrachtgever worden er verschillende technische varianten ontworpen die aan de voorwaarden 
voldoen. De definitieve keuze volgt dan op basis van economische criteria en een 
gevoeligheidsanalyse waarbij eerst vooraf de literatuur over dit thema wordt geraadpleegd. Voor de 
geselecteerde oplossing worden de systeemcomponenten beschreven en gedimensioneerd en worden 
de beoogde milieuprestaties vergeleken met de bestaande situatie. Ten slotte zijn de conclusies 
geformuleerd en zijn aanbevelingen gedaan. 
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3 Energiebehoefte bestaande slachterij zonder procesintegratie 
In de literatuur is weinig te vinden over energieverbruik in pluimveeslachterijen. Het verbruik aan 
stookolie en elektriciteit van de totale slachterij over de afgelopen vier jaar zijn bekend. Uit deze 
gegevens kan niet per afdeling het energieverbruik bepaald worden. Leveranciers van apparatuur 
beschikken over uitgebreide technische informatie die in dit onderzoek gebruikt wordt voor het 
bepalen van de energievraag per afdeling. Centraal in dit hoofdstuk staat de bepaling van de 
energievraag aan de hand van de technische data van de leverancier en het valideren van de gegevens 
met de werkelijke verbruikscijfers, andere onderzoekgegevens en algemene kentallen. Het hoofdstuk 
begint met een algemene beschrijving van de pluimveesector en de bestaande slachterij van Esbro BV. 

3.1 Pluimveesector algemeen 

Volgens recente cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) 
worden er jaarlijks 45 miljard kippen geslacht. [6] In Nederland worden ongeveer 400 miljoen kippen 
per jaar geslacht. De consumptie ligt in Nederland op ongeveer 358.000 ton, dit is gemiddeld 21,9 kg 
kippenvlees per jaar per hoofd van de bevolking.[8] In 2006 telde Nederland 21 pluimveeslachterijen 
die gezamlijk 617.000 ton kippenvlees produceren (geslacht gewicht).[7] Hiermee komt de 
zelfvoorzieningsgraad voor Nederland op 172 procent (617.000/358.000). 

De keten van vleeskuikens 
Moederdieren leggen eieren die in een broedmachine worden uitgebroed. Nog op de dag van hun 
geboorte worden de eendagskuikens bij de boer afgeleverd waar de verzorging van de dieren verder 
voortgezet wordt. In tegenstelling tot de legsector waar alleen de hennen door de selectie komen, 
wordt er bij de vleeskuikens geen onderscheid gemaakt tussen hanen en hennen. Zoals de naam al 
zegt, worden deze kuikens gehouden voor het vlees. Ongeveer zes weken nadat het kuiken is 
uitgekomen is het slachtgewicht bereikt. Een officieel aangestelde dierenarts controleert de 
gezondheid en condities van de kuikens waama ze vrijgegeven worden voor de slachterij . Bij 
aankomst worden de vleeskuikens geslacht en als hele kip of in onderdelen uitgesneden. Tenslotte 
worden de eindproducten rechtstreeks of via de verwerkingsindustrie verkocht aan de detailhandel om 
uiteindelijk bij de consument terecht te komen. 

De bestaande pluimveeslachterij Esbro BV 
Pluimveeslachterij Esbro BV verwerkt ongeveer 17,9 miljoen vleeskuikens per jaar. Deze hoeveelheid 
stijgtjaarlijks met ca. 4%. De vleeskuikens worden vanaf de boerderij in speciale containers op een 
vrachtwagen aangevoerd. De wagens arriveren vanaf 2.00 uur ' s morgens. Om 7.00 uur in de morgen 
wordt er begonnen met slachten en dit eindigt omstreeks 16.00 uur inclusief 1 uur pauze. Eenjaar 
heeft ongeveer 253 slachtdagen en gemiddeld worden er 70.750 kuikens per dag geslacht. Esbro BV 
beschikt over een slachtlijn met een maximale verwerkingscapaciteit van 9.000 kuikens per uur. Het 
slachtproces is grotendeels gemechaniseerd. 

Het primaire proces 
De containers worden met een heftruck geplaatst op een aanvoersysteem waama de kuikens 
automatisch gelost worden en handmatig aan een haak gehangen worden. Direct na het lossen worden 
de containers volledig automatisch gewassen met zeep en water (bronwater) en worden de schone 
containers weer op de vrachtwagens gezet om nieuwe kuikens op te halen. 
Binnen de slachterij wordt dit de aanvoerafdeling genoemd. 

De afdeling die volgt op de aanvoerafdeling is de slachtafdeling. In deze afdeling worden de 
vleeskuikens verdoofd, gedood, gebroeid, geplukt en worden aan het eind van de lijn de koppen en 
poten verwijderd. Het verdoven en doden spreekt voor zich. Het broeien is een handeling waarbij de 
huid van het kuiken opgewarmd wordt. Hierbij wordt de hele kuiken ondergedompeld in warm water. 
Het warme water zorgt ervoor dat de veerfollikel zich gaat openen en de veer losser in de huid gaat 
zitten . Hierdoor wordt het makkelijker om de veren de verwijderen in de plukmachines. Figuur 3.1 
geeft weer hoe de veer in de huid zit 
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Figuur 3.1 Positie van de veer in de huid van het kuiken 

Hoe warmer het water, hoe tosser de veren in de veerfollikel gaan zitten en hoe makkelijker het 
plukken gaat. Veren beginnen al los te zitten bij een broeitemperatuur van 50°C. Wordt de 
broeitemperatuur hoger dan gaat het plukken sneller en kan de broeitijd korter zijn. Er zijn binnen de 
slachterij 3 broeivarianten zijnde hoogbroei waarbij de temperatuur ligt tussen 58° en 60°C, 
middenbroei met een temperatuur tussen 54°C en 56 °C en laagbroei met temperaturen tussen 50°C en 
52 °C. De keerzijde aan het verhogen van de broeitemperatuur is dat de oppervlaktehuid van het 
kuiken, ook wel epidermis genoemd geheel verdwijnt. Gevolg is dat het kuiken tijdens het verdere 
slachtproces nat gehouden dient te worden om uitdroging en bruinverkleuring te voorkomen. Deze 
kuikens zijn bestemd voor de diepvriesmarkt. Voor de versmarkt dient de epidermis intact te blijven. 
De epidermis zorgt ervoor dat het kuiken onverpakt in een koude luchtstroom afgekoeld kan worden 
en er geen bruine plekken op de huid verschijnen. De epidermis blijkt alleen in takt als de 
broeitemperatuur tussen 50°C en 52 °C ligt. Figuur 3.2 en figuur 3.3 Geeft de dwarsdoorsnede en 
langsdoorsnede van een broeier. 

Figuur 3.2 Dwarsdoorsnede van een broeier 
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Figuur 3.3 Langsdoorsnede van een broeier 

De broeier bestaat uit een grote bak met heet water waarin radiatorplaten zijn geplaatst. De kuikens 
worden in de broeier tussen 2,5 en 3 minuten ondergedompeld om de huid te verwarmen. Het water in 
de broeier wordt op temperatuur gehouden door stoom van l l 0°C door de radiatoren te voeren. 
Tijdens bedrijf verliest de broeier ongeveer 0.4 liter water wat aan het kuiken blijft zitten bij het 
verlaten van de broeier. Warm water van 45°C wordt toegevoegd om het watemiveau op peil te 
houden. Dit water wordt in een gescheiden installatie verwarmd met stoom van 110 °C. Nieuwe type 
broeibakken werken ook op heet water van 85 tot 95 °C waardoor het niet noodzakelijk is om een 
stoomketel te installeren . 
Door een thermostaat of temperatuurvoeler wordt de temperatuur zo constant mogelijk gehouden 
(variatie +/- 0,2°C). 

Na het broeien volgt het plukken van het kuiken. In de mechanische plukkers worden de veren van de 
kuikens verwijderd. Snel ronddraaiende schijven met rubberen vingers zorgen ervoor dat de veren van 
het kuiken wordt geslagen. Er zijn verschillende type plukkers die geselecteerd worden op het soort 
kuiken dat geplukt moet worden. Esbro BV heeft haar plukkers zelf ontworpen. Hierbij zijn standaard 
plukkers van een leverancier naar eigen inzicht gernodificeerd. Het totaal aantal plukkers waarmee 
gewerkt wordt ligt onder het advies van de leverancier. Figuur 3.4 geeft een dwarsdoorsnede van een 
plukker. 

R L RO LO 

i i 

Figuur 3. 4 Dwarsdoorsnede van een plukker 

Door de kracht van de draaiende schijf kunnen de kuikens snel beschadigen. Door nu constant water te 
sproeien tijdens het plukken, worden de kuikens en de plukvingers nat gehouden en daarmee wordt de 
schade aan de epidermis van de kuikens en slijtage aan de plukvingers voorkomen. Ook wordt door dit 
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sproeiwater de veren (dus ook bacterien) naar beneden gespoten en de plukvingers schoongehouden. 
Door warmwater van 45 °C te gebruiken wordt ervoor gezorgd dat het kuiken tijdens het plukken niet 
te snel afkoelt waardoor de veerfollikel niet gaat sluiten. Doordat Esbro BV haar eigen plukkers heeft 
ontworpen en het totaal aantal plukker kleiner is dan het advies van de leverancier wordt er zowel op 
mechanische- als thermische energie bespaard. 

Aan het einde van het plukproces worden de kop en poten verwijderd waama het kuiken door gaat 
naar de panklaarafdeling. In deze afdeling worden de ingewanden uit het lichaam gehaald en het 
kuiken van binnen schoongemaakt. Van de ingewanden worden de lever, de maag en het hart geoogst 
voor consumptie. In de panklaarafdelingen staan diverse carrouselmachines met ieder hun eigen 
functionaliteit. Deze machines worden aangedreven door de baanmotoren die tevens zorgen voor de 
verplaatsing van de kuikens door de verschillende afdelingen. In tegenstelling tot de slachtafdeling is 
in de panklaarafdeling geen thermische energie nodig tijdens bedrijf. Het gaat voor dit onderzoek te 
ver om uitgebreid de panklaarafdeling te beschrijven. 

Na de panklaarafdeling komt de koeling. Dit is een belangrijke handeling binnen het primaire proces. 
Het heeft alles te maken met de houdbaarheid van het vlees. Houdbaarheid wil zeggen: hoelang het 
vlees na het slachten nog geschikt is voor consumptie. Dit is weer afhankelijk van het aantal bacterien 
dat op het vlees zit en de snelheid waarmee ze groeien. Door het vlees zo snel mogelijk te koelen 
wordt de groei van de bacterien afgeremd. In een goed gei"soleerde koeltunnel wordt het kuiken met 
een lichaamstemperatuur van ongeveer 40 °C teruggekoeld naar de ideale temperatuur van 4°C in de 
kem van het kuiken. Dit is in het midden van de borstfilet, zie figuur 3.5. 

~ 1\ 
I \ 
I \ 

\---_ I 

\ 

L-.J 

39.2 F Core breast temperature 

32.0 F Surface temperature 

35.6 F Average temperature 

Figuur 3.5 Positie van de kerntemperatuur in de borst.filet ter illustratie 

Tegenwoordig wordt er vaker voor gekozen om het kuiken af te koelen naar een kemtemperatuur van 
2,5 °C. De afdeling na het koelen is de sorteer en delenafdeling waar mensen werken. Arbotechnisch 
is voorgeschreven dat de ruimte temperatuur waar mensen werken hoger moet zijn dan 4 °C waardoor 
het kuiken weer opwarmt. Het verlagen van de temperatuur zorgt voor een koudebuffereffect. 
In de koeltunnel wordt koude lucht met eventueel een klein beetje watemevel met een hoge 
luchtsnelheid langs het kuiken geblazen waardoor het kuiken snel afkoelt. Het compressie koelsysteem 
zorgt ervoor dater continue koude lucht aangevoerd wordt. Het koelsysteem verbruikt van het 
primaire proces veruit de meeste elektrische energie. [ 1 O] 

Er zijn diverse koelconcepten op de markt verkrijgbaar, de meest gangbare types in west Europa 
worden hieronder beschreven en zijn overgenomen uit de brochure van Stork, leverancier van 
slachtapparatuur[9]: 
Type "downflow" 
(figuur 3 .6) 

P.N.W.v.d.Heuvel 

:dit is de meest eenvoudige vorm van koelen. Koude lucht wordt 
met een bepaalde snelheid langs het kuiken geblazen waardoor het 
afkoelt. Nadeel van dit proces is dater een paar procent 
gewichtsverlies optreedt omdat het kuiken indroogt. 
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Figuur 3. 6 Principe van een downjlow koeltunnel. 

Type " infrachill" 
(figuur 3.7) 

: zeer gericht wordt koude lucht met een zeer hoge snelheid langs het 
kuiken geblazen waardoor het zeer snel afkoelt. Ook hier is er sprake van 
een relatief groot gewichtsverlies door indroging. 

Figuur 3. 7 Principe van een "infracill " koeltunnel 

Type "downflow plus": is vergelijkbaar met het "downflow"principe echter gedurende het 
(foto 3.1) proces wordt het kuiken diverse malen besproeid met koud water van 

1 tot 2 °C. Hierdoor treedt er nauwelijks gewichtsverlies op tijdens 
het koel roces. 

Foto 3.1 Benevelen van de kuikens tijdens het koe/en 
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Type "maturation" 
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dit principe wordt in combinatie met een van bovengenoemde 
concepten toegepast. Zodra slachterijen inlijn fileren en ontbenen is een 
maturation chill noodzakelijk. Tijdens dit proces wordt koude lucht met een 
lage snelheid tangs het product geblazen en het vlees krijgt dan de tijd om 
te besterven wat belangrijk voor het ontbenen en fileren. 

De eerste fase van de koeltunnel in de bestaande slachterij van Esbro BV is uitgevoerd als infrachill 
en de tweede fase als "downflow". 

Na de koeling volgt de afdeling sorteren en delen. Hier worden op klantorders hele kuikens gesorteerd 
op gewicht of in stukken opgedeeld en als losse producten verkocht. Onder losse producten vallen 
vleugels, borstkappen, bouten, drumsticks etc. De bewerkingen worden uitgevoerd in een goed 
ge"isoleerde ruimte met een temperatuur van ongeveer 6°C. Gedurende dit proces mag de temperatuur 
van het vlees niet te veel oplopen. Na het sorteren en delen gaan de producten naar de expeditie waar 
ze verpakt worden en naar de afnemers vervoerd worden in geconditioneerde vrachtwagens. Het gaat 
voor dit onderzoek te ver om uitgebreid de sorteerafdeling en delenafdeling inclusief expeditie te 
beschrijven. Overproductie wordt ingevroren en is bestemd voor de export naar oost Europa. 

Tijdens het slachten worden een aantal "bijproducten" geproduceerd, zoals bloed, veren en 
slachtbijproducten zoals ingewanden. Het bloed wordt in een tank opgeslagen. De veren worden via 
een transportband naar een container getransporteerd en hetzelfde geldt voor de ingewanden en andere 
slachtbijproducten. Via een vacutimsysteem worden de bijproducten van de slachterij getransporteerd 
naar de verzamelcontainer. Iedere dag worden de containers opgehaald en naar een destructiebedrijf 
gebracht. Onderstaande tabel 3.1 geeft de afvalpercentages weer van een kuiken. Deze gegevens zijn 
verstrekt door Stork PMT producent van slachtapparatuur. 

Levend gewicht aanvoer 100% 
Afval slachtafdeling 

-Veren 5,9% 94,1% 
-Bloed 3,7% 90,4% 
-Kop 3,5% 86,9% 
-Poten 5,2% 81,7% 

Afval panklaar afdeling 
-Darmen 3,5% 78,5% 
-Longen 0,7% 77,5% 
-Krop/slokdarm 0,5% 77,0% 
-Milt 0,2% 76,8% 
-Gal 0,1% 76,7% 

Eetbare delen panklaar afdeling 
-Maag 2,1% 74,6% 
-Hart 0,7% 73 ,9% 
-Lever 2,3% 71 ,6% 
-Nek 2,4% 69,2% 
Tabel 3.1 Ajvalpercentages kuikens Bron: Stork P Mr 

Zoals tabel 3 .1 aangeeft wordt er ongeveer 31 % aan bijproducten geproduceerd. Het gewicht van het 
kuiken bij aanvoer wordt levend gewicht genoemd en het gewicht van het kuiken na de 
panklaarafdeling is het grilgewicht wat ongeveer 69 % is van het levende gewicht. 

3.2 De Utilities van de bestaande slachterij. 

Onder utilities wordt hier verstaan: de apparatuur die nodig is om het water, lucht, electriciteit en 
brandstoffen om te zetten in het voor het proces bruikbare faciliteiten of (hulp)stromen zoals warmte, 
koude, stoom, gezuiverd water, etc. Voor perslucht is elektriciteit en lucht nodig, voor koelen van de 
producten is elektriciteit nodig etc. In dit opzicht is de waterzuivering ook als utility op te vatten. 
Utilities vervullen een sleutelrol bij het verminderen van energieverbruik. 
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Energiekosten zijn een geringe kostenpost op de begroting van Esbro BV. De grootste kostenpost is de 
aankoop van de levende vleeskuikens, grondstoffen. Naar verhouding is dit ongeveer 80 procent van 
de totale kosten. De personeelskosten liggen op ongeveer 9 procent, de algemene kosten inclusief 
afschrijving van apparatuur op 10 procent en de kosten voor energie bedragen ongeveer 1 procent. 
Voor een schematische weergave, zie grafiek 3 .1 

1% Verdeling van de kosten 
10% 

□ Kosten grondstoffen 

■ Kosten personeel 

D Kosten algemeen 

D Kosten energie 

Grafiek 3.1 Verdeling van de kosten 

Jaarlijks wordt ongeveer € 650.000,= aan energie uitgegeven. Hiervan bedragen de kosten voor 
elektriciteit € 432.000,=. Een zeer aanzienlijk dee! hiervan wordt voor de aandrijving van de 
koelmachines gebruikt om de koude op te wekken .[10] Vermindering van de koellast en/of 
verbeteringen van het rendement van de koudeopwekking brengt een behoorlijke besparingen met zich 
mee, hetgeen niet in dit onderzoek wordt meegenomen. 

Het compressie koelsysteem, voor de koudeopwekking in het primaire proces is in de bestaande 
slachterij een pompsysteem, uitgevoerd met zuigercompressoren. Het koudemiddel in de installatie is 
R22 en de compressoren worden aangedreven door een elektromotor. De uitvoering van de condensor 
is luchtgekoeld. Bij warmweer in de zomermaanden loopt de condensordruk te hoog op en worden de 
condensors besproeid met water om de condensordruk te verlagen. Verder wordt een aanzienlijk dee! 
van de elektriciteit ingezet voor: 

• De aandrijving van de vacutimpompen om het slachtafval af te voeren 
• De persluchtinstallatie om perslucht te maken 
• De baanmotoren om de kuikens in de slachterij voort te bewegen 
• De schoorsteen om de slachtgeur hoog in de lucht te verspreiden 
• De motoren op de bewerkingsmachines om bewerkingen uit te voeren aan het kuiken 
• De transportbanden om eindproducten te transporteren 
• De pompen voor diverse toepassingen die overal in het bedrijf voorkomen. 

Warmwater voor de broeiers, de krattenwasser en voor het reinigen van de machines na productie 
wordt gemaakt door twee stoomketels werkend op stookolie. De ketels produceren stoom van l l 0°C. 
Een gedeelte van de stoom gaat naar de radiatoren van de broeier het resterende dee! wordt gebruikt 
om bronwater van 10 °C op te warmen via een warmtewisselaar. Een kleine warmtebuffer zorgt ervoor 
dat de pieken in de vraag worden opgevangen. 

3.3 Energiestromen van de bestaande slachterij 

Voor ieder proces is de eerste wet van de thermodynamica van toepassing, ook we! de wet van behoud 
van energie genoemd. De wet zegt dus dater geen energie verloren gaat. Op basis van deze theorie 
dienen alle inkomende- en uitgaande energiestromen te worden ge"inventariseerd om het 
energieverbruik per kuiken te kunnen bepalen. Meetgegevens uit de praktijk per procesonderdeel zijn 
niet voorhanden vandaar dat ervoor gekozen is om de energiestromen per procesonderdeel te bepalen 
op basis van de werkelijke jaarlijkse verbruikgegevens, zie bijlage 2 en de technische informatie van 
de leveranciers. Daarnaast zijn de beschikbare gegevens uit de literatuur meegenomen om de 
resultaten te valideren. 
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Allereerst wordt in figuur 3 .8 Schematisch het proces weergegeven zoals in paragraaf 3 .1 uitvoerig 
beschreven staat. 

Kop & poten 
verwijderen 

Organen 
oogsten 

Figuur 3.8 Processchema slachterij Esbo BV 

Eindproduct 
* Vers 
* Diepvries 

Ondersteunende 
process en 
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perslucht 

Transport 
Restproducten 
(vacuom/banden) 

Waterzuivering 

Schoorsteen 

Koude 
opwekking 

Stoom / warm 
watervoorziening 

Utiliteit 
(pompen e.d.) 

Baanaandrijving 

Het primaire proces is opgebouwd uit 5 afdelingen en utilities waarin brandstoffen omgezet worden in 
het voor het proces bruikbare faciliteiten of hulpstromen. Binnen een afdeling worden verschillende 
handelingen uitgevoerd, bijvoorbeeld broeien is een handeling binnen de afdeling slacht en plukken. 

Per afdeling is het theoretische energieverbruik aan de hand van de technische data van de leverancier 
in kaart gebracht zie bijlage 3. Hierbij is uitgegaan van een statische berekening omdat een dynamisch 
simu latiemodel niet beschikbaar is. De volgende parameters zijn hierbij meegenomen: 

• 253 slachtdagen per jaar 
• uniforme verdeling van de jaarlijkse hoeveelheid te slachten kuikens zijnde 70. 750 

vleeskuikens per slachtdag 
• lijncapaciteit van 9000 kuikens per uur 
• gemiddeld levend gewicht van een kuiken 2280 gram 
• broeitemperatuur van 52°C 
• koelinstallatie met een constante verdamper en condensatietemperatuur van respectievelijk -

21°Cen35°C 
• gemiddelde kemtemperatuur van het product bij uittrede koeltunnel 9°C *) 

*) in de bestaande slachterij wordt de gewenste kemtemperatuur van 2,5°C niet bereikt. Uit eigen metingen blijkt dat de gemiddelde 
kemtemperatuur 9°C is. 

De benodigde productietijd komt op basis van bovengenoemde gegevens op 7,85 uur. Voor het 
opstarten van de lijn wordt 2 uur gerekend. De totale tijd aan pauzes per dag is 1 uur. Gedurende deze 
periode worden de broeiers op temperatuur gehouden en blijven de motoren draaien. Er zijn geen 
gegevens van de broeier bekend over de warmtevraag tijdens pauzes, als er dus geen kuikens door de 
broeier gaan maar er we) sprake is van een warmteafgifte aan de omgeving (stilstandverliezen). In het 
onderzoek wordt hier geen rekening mee gehouden. Hieronder volgt een overzicht van het theoretisch 
thennische energieverbruik van het primaire proces in de bestaande slachterij op een slachtdag. 
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Tijdens productie 
9000 bph ') Water .. > LD stoom eindtemperatuur tijdsduur Energie [MJ] 
2,28 kgLW [m3/uur] [kW] [OC] [uur] 
Broeien 4,15 45 8,35 ·J 5094 
Broeien 280 110 7,85 7913 
Plukken 6,00 45 7,85 6924 
Krattenwassen 1,22 50 7,85 1609 
Subtotaal tijdens productie 21540 

Voor en na productie 
Water**) LD stoom Temp [0C] tijdsduur Energie [MJ] 
rm3/dag] [kW] ruurl 

Broeien 320 110 2 
Reinigen 0,5 60 
Reinigen 61 50 
Subtotaal voor en na productie 
Totale verbruik thermische enereie 
*) gedurende pauzes word! de broe1bak weer op pe1l gebracht waardoor er gerekend wordt met 8,5 uur bednJfst1Jd 
**) water intredetemperatuur I 0°C 
***) bph is bird per hour en LW staat voor levend gewicht 

Tabel 3.2 Theoretisch thermisch energieverbruik van het primaire proces in bestaande 
slachterij op een slachtdag, bepaald aan de hand van de technische datasheets van 

de leverancier. 

2304 
105 

10265 
12674 
34214 

Het broeiproces vraagt tijdens de productie veruit de meeste energie om het water op temperatuur en 
niveau te houden. De broeibakken worden voor aanvang van de productie gevuld met koud water van 
l 0°C waama het met stoom van l l 0°C wordt opgewarmd tot 52°C. Het reinigen van de machines 
gebeurt na productie met water van 50°C. Gerekend wordt met een verbruik van 61 m3 water. Het 
theoretisch thermische energieverbruik op een slachtdag komt uit op 34.214 MJ. Per kuiken is dit een 
verbruik van 0,483 MJ en omgerekend 0,212 MJ/kg levend gewicht· 

Bij het bepalen van de theoretische elektriciteitsbehoefte wordt wel rekening gehouden met de pauzes, 
het opstarten en uitlopen van de lijn. De motoren blijven in deze tijd continu draaien. 
Het is onbekend wat het opgenomen vermogen van de motoren is als er niet geproduceerd wordt. 
Aangenomen wordt dat de motoren 11 uur per dag in vollast draaien. Hieronder volgt het theoretische 
elektriciteitsverbruik van de bestaande slachterij , zie ook bijlage 3. 

Bestaande slachterij , dagproductie 70.750 Eenheid Energiebehoefte 
kuikens, productietijd 11 uur 
Elektrische energiebehoefte kWh/slachtdag 14.289 
Elektrische energiebehoefte MJ/slachtdag 51.440 
Elektrische energiebehoefte MJ/kuiken 0,730 
Elektrische energiebehoefte MJ/kg levend gewicht 0,320 
Tabel 3.3 Theoretisch elektrisch energieverbruik van het primaire proces in de bestaande slachterij 

op een slachtdag aan de hand van de technische informatie van de leverancier: 

Het werkelijke energieverbruik 
Op basis van het werkelijke jaarlijkse energieverbruik van de totale slachterij (inclusief diepvries, 
kantoor e.d.) is het werkelijke energieverbruik per kuiken en per kg levend gewicht bepaald. Een 
overzicht van hetjaarlijkse verbruik is terug te vinden in bijlage 2. Voor het primaire proces wordt 
alleen elektriciteit gebruikt voor het aandrijven van elektromotoren en stookolie voor de 
stoomvoorziening. In onderstaand overzicht zijn de verbruikgegevens van 2007 werkelijke verbruiken 
in hetjaar 2007 en de energiebehoefte bepaald aan de hand van technische informatie zoals hierboven 
omschreven. 
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Bestaande slachterij, Eenheid Werkelijke energieverbruik in 
dagoroductie 70.750 kuikens 2007 
Elektrisch energieverbruik MJ/kuiken 0,816 
Thermisch energieverbruik MJ/kuiken 0,5 84 
Elektrisch energieverbruik MJ/kg levend gewicht 0,3 58 

Thermisch energieverbruik MJ/kg levend gewicht 0,256 
Tabel 3.4 Werkelijke energieverbruik en energiebehoefte op basis van technische informatie 

weergegeven per kuiken en per kg levend gewicht. 

De werkelijke verbruiken liggen aanzienlijk hoger dan de theoretisch bepaalde energievraag aan de 
hand van de technische data. Het verschil in thermische energie komt voort uit de bruto en netto 
waarde. De technische data geven de netto behoefte weer terwijl de werkelijke waarde het bruto 
verbruik is, waarin ook de verliezen van de stoomketel en distributienet zitten. Concreet betekent dit 
dat het rendement van de stoomketel en distributienet 0.483 MJ/0.584 MJ* l 00% = 83 % bedraagt en 
wat aannemelijk is op basis van literatuur.[11] 

Een verklaring voor het verschil in elektrische energie is wat complexer omdat in het werkelijke 
verbruik niet alleen de rendementen van de motoren zit maar ook het verbruik van de 
diepvries/bewaarcel en overige elektrisch aangedreven apparatuur. Er zijn geen specifieke 
verbruikgegevens beschikbaar van deze procesonderdelen. Vooral het verbruik van de 
diepvries/bewaarcel is erg afhankelijk van het aanbod aan producten dat ingevroren moet worden. Om 
deze reden is samen met de opdrachtgever een schatting gemaakt van het verbruik van deze 
procesonderdelen. Gerekend wordt met 0,07 MJ/kuiken. Het gecorrigeerde elektriciteitsverbruik komt 
hiermee op 0,746 MJ/kuiken. Op basis van deze gegevens komt het rendement van de motoren uit op 
98 % ( 0,730/0,746 MJ*100%) en ligt daarmee iets boven de gemiddelde rendementen zoals in de 
literatuur beschreven staat. [12] Rendement van een elektromotor is afhankelijk van het vermogen 
van een motor. In de literatuur wordt uitgegaan van gemiddelde rendementen voor elektromotoren van 
94%. Dit rendement wordt bij de bepaling van de energiebehoefte voor de nieuwe slachterij 
gehanteerd. 

3.4 Validatie resultaten energieverbruik 

Het valideren van de energiestromen is aan de hand van onderstaand model uitgevoerd. 

Benchmaking 

Parameters bestaande slachterij 

Analyse jaarverbruik 

Validatie 

Behoeftebepaling op basis van 
technische datasheet leverancier 

Parameters nieuwe slachterij 

Energiebehoefte nieuwe slachterij 

Figuur 3.9 Model voor het valideren van het energieverbruik bestaande slachterij en bepalen 
van de energiebehoefte nieuwe slachterij 

Het vastleggen van de parameters van de bestaande slachterij, de analyse van hetjaarverbruik en de 
behoeftebepaling op basis van leveranciergegevens zijn uitgevoerd in paragraaf 3.3. 
Benchmaking is gebaseerd op het onderzoek van de Boer & de Wit (1997) [10] en een richtwaarde 
voortkomende uit een telefonisch interview met een specialist op het gebied van energiesystemen 
binnen slachterijen.[13]. 
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Bestaande Eenheid Werkelijk Energiebehoefte Literatuur Algemene 
slachterij energieverbruik op basis van ( de Boer & de richtwaarde 

2007 technische data Wit[l0]) [13] 
Elektrische MJ/kuiken 0,746·1 0,730 0,913 0,6 
energieverbruik 
Thermische MJ/kuiken 0,584 0,483 0,45 0,6 
Energieverbruik 
Elektrische MJ/kg 0,327·, 0,320 0,40 
Energieverbruik Ievend Qewicht 

.. ) 
Thermische MJ/kg 0,256 0,212 0,195 
energieverbruik levend eewicht 

**) 

•) geschatte waarcte voor alleen het pnmaire proces. 

**) gemiddeld levend gewicht 2,28 kg 

Tabet 3.5 Vergelijking onderzoeksresultaten en benchmaking 

De verschillen tussen het werkelijke verbruik en de energiebehoefte op basis van de technische data 
zitten vooral in de rendementsverliezen van apparatuur. De verschillen tussen het onderzoek van de 
Boer & de Wit [10] , de algemene richtwaarde en de energiebehoefte op basis van de technische data is 
door het ontbreken van exacte parameters niet te verklaren. Opgemerkt dient te worden dat de 
thermische energiebehoefte uit het onderzoek in lijn ligt met de gegevens uit de technische datasheets 
van de leverancier en dat de algemene richtwaarde dicht bij de praktijkwaarde ligt. Voor het elektrisch 
energieverbruik ligt het verbruik uit het onderzoek aanzienlijk hoger. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dater meer producten ingevroren worden en wat meer energie vraagt. De algemene richtwaarde ligt 
weer aanzienlijk lager dan het werkelijke verbruik. De verklaring hiervoor kan zijn een efficientere 
koudeopwekking met hogere verdampingstemperaturen. De verdampingstemperatuur is in de 
bestaande slachterij relatief laag en vraagt in verhouding veel elektrische energie. Door het ontbreken 
van de exacte parameters is het onmogelijk om de cijfers met elkaar te vergelijken. 

3.5 Conclusies 

Voor het primaire proces van een slachterij is zowel thermische als mechanische energie nodig. 
Thermische energie is zowel voor, tijdens en na productie nodig. Voorafgaand aan de productie 
worden de broeiers opgestart waar thermische energie voor nodig is. Tijdens productie is thermische 
energie nodig voor het broeien en plukken en na productie voor het reinigen van de apparatuur. 
Mechanische energie (elektriciteit) is van het begin tot het eind van de dag nodig met fluctuaties in het 
gevraagde vermogen. Het compressie koelsysteem is de grootste elektriciteitsverbruiker binnen het 
primaire proces. Voor de energiebehoefte kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd. Er zit 
een bepaalde onzekerheid in de berekende energiebehoefte. De onnauwkeurigheid van de 
verschillende energiebehoeftes is niet te kwantificeren. Met name het energieverbruik van de 
koelinstallatie is moeilijk te kwantificeren. Dit komt omdat de condensortemperatuur wordt be"invloed 
door de weersomstandigheden. Bij een lagere condensortemperatuur neemt de efficiency van de 
koelinstallatie toe en omgekeerd bij een stijgende condensortemperatuur neemt de efficiency af. De 
verschillende energiebehoeftes geven daarom een indicatie van de ordegrote weer. 
Verder kan worden geconcludeerd dat iedere slachterij uniek is en dat er nooit echt sprake is van een 
"standaard"energieverbruik. De primaire processen van de verschillende slachterijen verschillen sterk 
zoals bij het valideren van de gegevens bleek. Het is dus lastig om van een standaardsituatie te 
spreken. In de ontwerpfase dient met dit aspect rekening te worden gehouden. 

Het elektriciteitsverbruik dat bepaald is aan de hand van de technische data van de leverancier komt 
overeen met het werkelijke elektriciteitsverbruik in 2007. Het verschil in thermische energie tussen het 
werkelijke verbruik en de behoefte die bepaald aan de hand van de leveranciergegevens is verklaar
baar doordat de rendementsverliezen van de stoomketel hierin niet meegenomen zijn. Op basis van 
deze motieven is ervoor gekozen om de energiebehoefte van de nieuwe slachterij te bepalen aan de 
hand van de technische data van de leverancier. 
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4 Energiebehoefte nieuwe slachterij zonder procesgeintegreerde 
benadering 
Zoals in de inleiding staat beschreven is Esbro BV voornemens een nieuwe slachterij te bouwen met 
een grotere productiecapaciteit. Voor het ontwerpen van een passend warrntevoorzieningsysteem is 
het noodzakelijk om de energiebehoefte te bepalen. In het vorige hoofdstuk is het energieverbruik 
bepaald en gevalideerd van de bestaande slachterij. In dit hoofdstuk wordt de energiebehoefte bepaald 
van het primaire proces van de nieuwe slachterij . Allereerst worden de ontwerpparameters voor de 
nieuwe slachterij beschreven. 

4.1 Ontwerpparameters nieuwe slacltterij. 

Voor de nieuwe slachterij zijn een aantal ontwerpparameters gedefinieerd . De ontwerpparameters zijn 
gericht op het verbeteren van de productiviteit, productkwaliteit en rendement. Het productassortiment 
blijft onveranderd. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste parameters weer van de bestaande en 
. I h .. meuwe s ac tenJ . 

Parameters Eenheid Bestaande slachterij N ieuwe slachterij 
Lijncapaciteit Kuikens/uur 9.000 12.000 
Productietijd Uren/dag 7,85 8 
Aantal slachtdagen dagen/jaar 253 253 
Gemiddeld levend gewicht Gram 2.280 2.800 
Broeiertype - Lage druk stoom Warm water 
Broeitemperatuur oc 52 52 
Kerntemperatuur uittrede koeling oc 9 2,5 
Verdampingstemperatuur oc -21 -11 
Condensortemperatuur oc +35 +35 
Koeling - Infra + downflow Downflow plus 
Koudemiddel koeling - R22 NH3 
Tabet 4.1 Belangrijkste parameters bestaande versus nieuwe slachterij. 

Een hogere productie wordt gerealiseerd door het verhogen van de lijnsnelheid van 9.000 naar 12.000 
bph en door de verhoging van het gemiddeld levend gewicht van 2.280 naar 2.800 gram. Het 
verbeteren van de productkwaliteit wordt gerealiseerd door het verlagen van de kerntemperatuur van 
het product bij het verlaten uit de koeltunnel. De houdbaarheid van het product wordt hierdoor langer. 
Het rendement wordt verbeterd door toepassing van een sproeikoeling, ook wet down flow plus 
koeling genoemd, zie paragraaf 3 .1. Gedurende het koelproces wordt het kuiken besproeid met koud 
water van 1 a 2 °C. Hierdoor ontstaat er een dunne waterfilm op de huid van het kuiken en wordt 
uitdroging voorkomen. Het gewichtverlies van het product tijdens het koelen wordt dan gereduceerd 
naar bijna O %, dit verhoogt de output aan geslacht gewicht. 

In het kader van het uitfaseren van het koudemiddel R22 is voor dit onderzoek gekozen voor het 
koudemiddel NH3 [14]. Het koudemiddel R22 is een onvolledig gehalogeneerde Chloor 
FluorKoolwaterstof koudemiddel ook wet een HCFK genoemd. HCFK koudemiddelen bevatten 
chloor atomen wat een ozonafbrekende stof is. In het herziene protocol van Montreal in 1990 is 
vastgelegd om het gebruik van CFK's en HCFK's uit te faseren. Voor de Europese landen betekent dit 
dat per 1 januari 2001 geen nieuwe installaties met een HCFK koudemiddel gebouwd mag worden. 
[ 45] Het koudemiddel NH3 is ten opzichte van een HCFK een milieuvriendelijker koudemiddel en 
heeft levert hogere energetische prestaties.[15] Het grootste nadeel van dit koudemiddel is dat het 
giftig en brandbaar is Hierdoor dienen we strengere veiligheidsmaatregelen getroffen te worden 
waardoor de koelinstallatie duurder wordt ten opzicht van een synthetisch koudemiddel zoals R404a. 
[ 46].Door het verhogen van de verdampingstemperatuur zal het energetisch rendement van de 
koelinstallatie aanzienlijk toenemen. [ 16] Koelinstallaties in moderne slachterijen werken doorgaans op 
-11 °C. Hieronder volgt een overzicht van de energiestromen voor de nieuwe slachterij met de 
parameters zoals hierboven omschreven. De berekeningen en toelichting zijn terug te vinden in bijlage 
3. 
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Tijdens productie 

12000 bph Water ··> Warm water** **) Temp tijdsduur Energie [MJ] 
2,8 kgLW [m3/uur] [kW] [CC] [uurl 
Broeien 6,72 45 8,5 ·> 8397 
Broeien 420 90 8 12096 
Plukken ... > 14,00 45 8 16464 
Krattenwassen 1,62 50 8 2177 
Subtotaal tijdens productie 39134 

Voor en na productie 
Water **) Warm water****) Temp tijdsduur Energie [MJ] 
[m3/dag] [kW] [CC] [uur] 

Broeien 430 90 2 3096 
Reinigen 0,5 60 105 
Reinigen 61 , 1 50 10265 
Subtotaal voor en na productie 13466 
Totale verbruik thermische energie 52600 
*) gedurende pauzes word! de broe,bak weer op pe,I gebracht waardoor er gerekend wordt 

met 8,5 bedrij fstijd 
**) water intredetemperatuur I 0°C 
***) plukkerconfiguratie op basis advies leverancier 
****) ges loten systeem met water intrede temperatuur van 70°C 

Tabel 4.2 Theoretisch thermisch energieverbruik voor een slachtdag: 

Het theoretisch thermische energieverbruik is zoals in tabel 4.2 weergeven 52.600 MJ. Omgerekend 
komt dit uit op 0,55 MJ/kuiken of te wel 0, 196 MJ/kg levend gewicht· De rendementsverliezen van 
apparatuur en distributienetwerk zijn hierin niet meegenomen. 
Uit tabel 4.2 blijkt dat gedurende productie 0,41 MJ/kuiken nodig is en 0, 11 MJ/kuiken om te reinigen 
na productie. Door gebruik te maken van warmtebuffers kan bij het ontwerp van een 
warmtevoorzieningsysteem gekozen worden om het reinigingswater gedurende productie op te 
warmen en te bufferen. Het voordeel is dat de restwarmte van de koelinstallatie hiervoor geheel of 
gedeeltelijk nuttig ingezet kan worden. Het opstarten van de broeiers kost 3096 MJ omgerekend is dit 
0,032 MJ/kuiken . Deze energie dient voor aanvang productie aanwezig te zijn en kan dus niet tijdens 
productie gemaakt worden. Op het moment dat de broeiers opgestart worden is er nog geen restwarmte 
beschikbaar. 

De behoefte aan elektriciteit (mechanische energie) is voor de nieuwe slachterij ook bepaald aan de 
hand van de technische gegevens van de leverancier, zie onderstaande tabel en voor een uitgebreide 
t I" hf b .. l 3 oe 1c mg tJ age 
Nieuwe slachterij , Eenheid Energiebehoefte 
dagproductie 96.000 kuikens ( elektriciteit) 
Elektrische energie k Wh/slachtdag 15.290 
Elektrische energie MJ/slachtdag 55.044 
Tabel 4.3 Theoretisch elektrisch energieverbruik voor een slachtdag 

Op een slachtdag is 55.044 MJ aan mechanische energie nodig. Omgerekend is dat 0,57 MJ/kuiken en 
0,21 MJ/kg levend gewicht. De vergelijking tussen de bestaande en nieuwe slachterij wordt in 

d t d t b I on ers aan e a e weergegeven. 
Energiebehoefte Eenheid Bestaande slachterij Nieuwe slachterij 
excl. rendementsverliezen 
Elektrische energie MJ/kuiken 0,73 0,57 
Thermische energie MJ/kuiken 0,48 0,55 
Elektrische energie MJ/kg (levend gewicht) 0,32 0,21 
Thermisch energie MJ/kg(levend gewicht) 0,21 0,20 
Tabel 4.4 Vergelijking theoretische energiebehoefte bestaande en nieuwe slachterij 
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Bovengenoemde tabel laat zien dat in de nieuwe slacbterij 70 kJ meer aan tberrnische energie nodig is 
per kuiken. Dit komt voomamelijk door bet zwaarder slachten en door de selectie van de boeveelbeid 
plukkers in de plukstraat. Iedere plukker verbruikt een boeveelheid water van 40°C tijdens productie. 
Hoe meer plukkers er geYnstalleerd worden des te boger bet warrnwater verbruik en daaraan gekoppeld 
de vraag naar tberrnische energie. In de buidige slacbterij heeft Esbro BV zelf standaard plukkers 
gemodificeerd waardoor het aantal plukkers lager uitkomt dan wat de leverancier adviseert. 
Extrapoleren van de bestaande plukconfiguratie naar de nieuwe situatie is onbetrouwbaar door het 
ontbreken van praktijkervaring. Voor de nieuwe slacbterij is daarom bet advies van de leverancier, met 
meer praktijkervaring, aangebouden. Relatief gezien zal de plukstraat van de nieuwe slachterij meer 
mecbaniscbe en tberrnische energie vragen dan de plukstaat in de bestaande slacbterij. 

De verboging van de lijnsnelbeid en de verboging van de verdampingstemperatuur van de 
koelinstallatie zorgt ervoor dat 160 kJ per kuiken minder mecbaniscbe energie nodig is. Om de 
verboogde verdampingstemperatuur te kunnen bewerkstelligen dient er meer verdampingsoppervlakte 
geYnstalleerd te worden wat een extra investering betekent. Het berekenen van de economiscb optimale 
verdampingstemperatuur valt buiten dit onderzoek. 

4.2 Gelijktijdigheid 

Gelijktijdigbeid van de warrntevraag, de bescbikbaarbeid van restwarrnte en de vraag naar elektriciteit 
kan een belangrijke rot spelen bij bet ontwerpen van warrntevoorzieningsystemen zoals bij gebruik 
van warrntepompen en warrnte kracbt koppelingen. Voor de nieuwe slacbterij kan alleen op basis van 
een inschatting de gelijktijdigbeid bepaald worden omdat er geen metingen van de bestaande slachterij 
voorhanden zijn om de gelijktijdig biervan af te leiden. Het schatten van de gelijktijdigbeid wordt 
vereenvoudigd doordat bet slachtproces een in line proces is. Vanaf bet moment dat het kuiken in de 
lijn bangt blijft bet gedurende het gehele proces in beweging. De bewerkingen in de verschillende 
afdelingen worden dus uitgevoerd als het kuiken in beweging is. Zodra de lijn vol hangt dan kan het 
beschouwd worden als een stationair proces met een constante energievraag en een constant aanbod 
aan restwarrnte (condensor koudeopwekking). Deze fase wordt aangeduid met constant rate.[17] Bij 
het opstarten van de lijn en bij aanvang van de productie zal de vraag naar warmte groter zijn dan de 
beschikbaarbeid van restwarrnte. Ruim voor aanvang van de productie wordt de koeltunnel opgestart 
ecbter door bet ontbreken van de warrntebelasting (producten) zal alleen het verrnogen van de 
verdamperventilatoren en de baanmotoren weggekoeld worden tot de eerste producten arriveren. De 
kuikens arriveren ongeveer 16 minuten later in de koeltunnel nadat ze aangehangen zijn in de lijn. De 
volledige hoeveelbeid restwarmte komt bescbikbaar als de koeltunnel vol bangt. 

Bij aanvang van de luncbpauze zal er naar verbouding meer restwarrnte bescbikbaar zijn dan aan 
warrnte gevraagd wordt omdat de koeltunnel dan nog volledig in bedrijf is en er geen producten door 
de broeibakken gaan. Het omgekeerde is weer van toepassing bij aanvang na de lunchpauze. Aan het 
einde van de productie is er een piek aan warrntebehoefte vanwege de reinigingsactiviteiten. Ats de 
productie stopt en er geen aanvoer meer komt in de koeltunnel dan zal de beschikbaarheid van 
restwarrnte ook afnemen terwijl de vraag naar warrnwater in de reinigingsperiode constant blijft. De 
vraag naar elektriciteit zal een overeenkomstig beeld laten zien als de beschikbaarheid van restwarmte. 
Het mechaniscbe koelsysteem verbruikt veruit de meeste elektriciteit. Zodra er geen warrntebelasting 
is, gaan de compressoren op minimale deellast draaien of worden uitgescbakeld. Het 
elektriciteitsverbruik zal dan afnemen. Nadat bet laatste kuiken geslacbt is worden de motoren van de 
broeiers en plukkers uitgescbakeld waardoor er minder vraag is naar elektriciteit. 
Op basis van deze gegevens en de bevindingen uit bet rapport van de Boer en de Wit [10] is een 
schatting gemaakt van de gelijktijdigbeid tussen warrntevraag, bescbikbaarheid van restwarrnte en de 
vraag naar elektriciteit van bet primaire proces voor een slachtdag. Bij een procesgeYntegreerde 
benadering wordt gekeken in boeverre reststromen van het ene deelproces in bet andere deelproces 
ingezet kunnen worden. Dit principe kan aanzienlijk bijdragen tot energiebesparing wat in boofdstuk 6 
wordt bebandeld. 
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Figuur 4.1 Schatting gelijktijdigheid warmtevraag, beschikbaarheid restwarmte en elektriciteitsvraag 
voor het primaire proces 

Uit figuur 4.1 blijkt dat gedurende de periode vanaf 6.00 uur tot einde productie restwarmte 
beschikbaar is. De periode tussen 5.00 uur en 6.00 uur, als de broeiers op temperatuur gebracht 
warden, is er geen restwarmte beschikbaar omdat de koeltunnel dan nog niet operationeel is. Hetzelfde 
geldt als de koeltunnel na productie uit bedrijf gaat en de reinigingswerkzaamheden nog in volte gang 
zijn. Op dat moment levert de mechanische koeling geen restwarmte meer. 

De vraag naar elektriciteit laat een overeenkomstig beeld zien als de beschikbaarheid van restwarmte. 
De grate fluctuaties in energievraag komen van de koude-installatie wat duidelijk te zien is in de 
grafiek. Als er minder producten afgekoeld moeten warden dan gaan de compressoren minder energie 
vragen en zal er minder restwarmte beschikbaar komen. Dit komt in de grafiek terug bij de 
productiestart, lunchpauzes en productiestop aan het einde van de dag. 

4.3 Conc/usies 

In dit hoofdstuk is op basis van de technische gegevens van de leverancier bepaald wat de theoretische 
energiebehoefte is voor de nieuwe slachterij zonder rendementsverliezen van apparatuur en 
distributienetwerk. Om de slachterijen goed met elkaar te kunnen vergelijken is het energieverbruik 
omgerekend naar kg1evend gewicht· Het verschil in thennisch energieverbruik is minimaal terwijl het 
verschil in elektrisch energieverbruik ongeveer 34% bedraagt. Hieruit blijkt dat het zwaarder slachten, 
verhogen van de lijncapaciteit en het beter ontwerpen van de slachterij potentie heeft op het gebied 
van een lager energieverbruik. 

Tekortkoming van deze berekeningsmethode is dat uitgegaan wordt van een statische bepaling met 
vaste waarden. In de praktijk zal de situatie dynamischer zijn metals belangrijkste onbe"invloedbare 
factoren die effect hebben op het energieverbruik: 

• variatie in levend gewicht van de kuikens 
• wisselende buitentemperaturen 

Beide hebben invloed op zowel het thermische- en elektriciteitsverbruik. Doordat de variatie van deze 
factoren niet mee genomen zijn in de berekening, moet er rekening gehouden warden met een 
bepaalde onnauwkeurigheid in de uitkomsten. Simulatiemodellen en literatuur die het dynamische 
gedrag in een slachterij kwantificeren zijn niet gevonden waardoor het onmogelijk is om een uitspraak 
te doen over de nauwkeurigheid. Er is een schatting gemaakt van de gelijktijdigheid tussen 
elektriciteitsvraag, warmtevraag en beschikbaarheid restwarmte. Hieruit komt naar voren dat de 
elektriciteitsvraag nauw samenhangt met de beschikbaarheid van restwarmte. De vraag naar warmte 
loopt een tijdsperiode voor. Bij hergebruik van restwarmte kan het grootste gedeelte van de dag 
hierover beschikt warden. Alleen bij het opstarten van de broeiers, bij aanvang en einde van de 
productie ligt het kritischer en dit zal bij het ontwerp van het systeem meegenomen moeten warden. 

P.N.W.v.d.Heuvel 24 



TU/e 

5 Procesgeintegreerde benadering 
In het vorige hoofdstuk, is de energievraag bepaald van de nieuwe slachterij zonder 
procesge"integreerde benadering. De energievraag wordt geleverd door secundaire energiedragers, 
zoals aardgas en elektriciteit. Door de rendementen van de apparatuur mee te nemen in de berekening 
kan de benodigde hoeveelheid aardgas en elektriciteit redelijk geschat warden. Hierbij is dan 
uitgegaan van gescheiden systemen. Een voordeel hiervan is dat in geval van een storing dit beperkt 
blijft tot een systeem. Een tekortkoming van gescheiden systemen is het niet hergebruiken van 
restwarmte waardoor er geen energie bespaard wordt en dus oak geen kosten bespaard warden. Het 
hergebruiken van restwarrnte wordt procesintegratie genoemd. In dit hoofdstuk warden de algemene 
principes en methodes van procesintegratie behandeld. 

5.1 Procesbenadering 
Onderstaande uitwerking over procesbenadering is ontleend aan het rapport ven de Boer & de Wit. 
[1 O] Het opstellen van plannen om het secundaire energieverbruik terug te dringen vereist een 
systematische benadering. Een methode om de energiehuishouding systematisch te beschrijven is 
volgens het zogenaamde schillenmodel, zie figuur 5.1 

Figuur 5.1 Het schillenmodel procesintegratie als voorbeeld voor een pluimveeslachterij 

In het schillenmodel wordt de kern van het proces gevormd door de reactoren en de daarmee hangende 
transformatieprocessen. De daarbuiten gelegen schillen vertegenwoordigen de utilities. 
Via de buitenste schil warden de benodigde energie, de grondstoffen, maar oak de benodigde koeling 
en elektriciteit ingekocht dan we! verkocht. Een binnen gelegen schil dicteert hierbij de eisen waaraan 
via de daar buitengelegen schillen voldaan moet warden. Voorbeeld: door het toepassen van 
warmtewisselaars kan de opwekking van warmte voor het proces verminderen. Deze warmte hoeft dus 
oak niet meer te warden ingekocht. Deze warmtewisselaar kan op zijn beurt uiteraard alleen maar 
functioneren als hij nut heeft voor het functioneren van de proceskern. Na de schil met de passieve 
warmteterugwinning volgt de schil van de actieve warmteterugwinning. Hier wordt door toepassing 
van een warmtepomp warmte teruggewonnen tegen de temperatuurgradient in. De warmtepomp levert 
alleen warrnte en geen kracht (electriciteit). Op de grens tussen de schillen actieve warmteterug
winning en utilities is voor het ontwerpen van de warmte kracht koppeling (WKK) van belang dat de 
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vraag aan kracht (elektriciteit) van het proces en het aanbod aan elektriciteit, dat geleverd wordt door 
de WKK bekend is. Maar ook de warmtevraag van het proces dient bekend te zijn en in het ontwerp 
meegenomen te worden. In veel gevallen kan met de benadering volgens het schillenmodel de 
capaciteit van WKK optimaal bepaald worden. De investering blijven dan zo laag mogelijk en de 
benuttinggraad zo hoog mogelijk. In veel gevallen zit in de buitenste schillen veel kapitaal ten 
opzichte van de investeringen in de proceskem. Ook om deze reden verdient de proceskern de hoogste 
aandacht, omdat verbeteringen hier niet alleen vaak leidt tot aanzienlijke specifieke besparingen aan 
grondstoffen en energie, maar ook aan besparingen op investeringen. Dit valt buiten het onderzoek. 

5.2 Methoden voor procesgei"ntegreerde benaderingen 

De methoden van procesge"integreerde benaderingen zijn gebaseerd op thermodynamische en 
ecologische modellen. [ 45] De diverse modellen met ieder een andere rekenmethode worden 
weergegeven in figuur 5.2 

Kennis en ervaring methoden 

automatisch 

Optimaliseringalgoritme 
Wiskundige model/en 

kwalitatief 

Proces 
integratie 

kwantitatie 

Figuur 5.2 Indeling methoden voor procesintegratie 

Heuristiek methode 

,__ ____ interactief 

PINCH methode 

Naast de meest bekende en veelvuldig toegepaste PINCH methode bestaan er heuristieke methoden, 
kunstmatige intelligentiesystemen ook wel kennis / ervaringsmethode genoemd en 
optimaliseringalgoritmen afkomstig uit operations research. Kennis en ervaringsmethoden zijn vaak 
per bedrijf of ingenieur opgebouwd en nagenoeg niet in literatuurvorm vastgelegd. Lange tijd werd, 
voornamelijk buiten de Angelsaksische landen met heuristieke methoden gewerkt, maar er is weinig 
literatuur hierover gevonden [45]. De optimaliseringalgoritme, gebaseerd op wiskundige modellen zijn 
min of meer gestrand door de complexiteit van de modellen en het ontbreken van goede software. 
Deze methoden zijn vooral geschikt voor batch processen. Voor continue processen zoals in 
pluimveeslachterijen is de PINCH methode zeer geschikt [ 17]. Het ligt dan ook voor de hand om de 
PINCH analyse te gebruiken voor de procesge"integreerde benadering 

5.3 Bescltrijving PINCH methode 

Met de PINCH methode wordt de optimale oplossing voor warmteterugwinning met behulp van 
warmtewisselaars bepaald. [17] Het totale productieproces wordt bij de PINCH analyse gesplitst in 
een aantal stappen ook wel stromen genoemd. Een stroom wordt gedefinieerd als dat gedeelte van het 
proces waarin warmte wordt toegevoegd of ontrokken aan een constant massadebiet van een 
procesmateriaal. Om de hoeveelheid energie die in het proces wordt verbruikt vast te stellen is nu van 
iedere stroom nodig: 

de begintemperatuur 
de eindtemperatuur 
het warmtecapaciteitdebiet CP van de stroom. Dit getal geeft de hoeveelheid wannte weer die 
nodig is om de stroom een graad in temperatuur te verhogen en is het product van de 
soortelijke warmte en het massadebiet. 

Nader benadering van de temperatuumiveaus die hierbij optreden leert dater zowel verwarming als 
koeling optreedt in dit proces. Zolang alle ingaande en uitgaande processtromen bekend zijn, inclusief 
de temperatuumiveaus, kan aan de hand van zo ' n processchema een procesintegratie analyse gemaakt 
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warden. Voorwaarde is echter wel dat de stromen een constant debiet hebben . Hierdoor is de methode 
dus minder geschikt voor "batch gewijze"operaties (periodieke processen), hetgeen aan het begin van 
dit hoofdstuk besproken is. 

Omdat met deze gegevens nu op elk temperatuumiveau, voor elke stroom de energie-inhoud bekend 
is, kan voor elke temperatuurstap de benodigde energiehoeveelheid voor zowel de te koelen als de te 
verhitten stromen opgeteld warden. Bij dit essentiele onderdeel van de PINCH techniek warden de 
resultaten van de optellingen weergegeven in twee grafieken; de zogenaamde "hot composite " en 
"cold composite" curven. In deze grafieken is het temperatuumiveau verticaal uitgezet tegen de 
energie-inhoud; het zijn temperatuurenthalpiediagrammen. Hierbij is van belang dat de absolute 
waarde van de enthalpie, de positie tangs horizontale as, willekeurig is;er zijn immers alleen 
enthalpieverschillen tussen temperatuumiveaus bepaald. De aanduidingen hot en cold verwijzen niet 
naar de temperatuumiveaus, maar naar de richting van het proces. Bij de warme (hot) stroom is 
koeling nodig om tot de eindtemperatuur te komen. Bij de koude (cold) stroom geldt het omgekeerde 
daar is verwarming voor nodig. 

Het nut van de PINCH technology wordt duidelijk wanneer deze twee curven over elkaar gelegd 
warden in een "shifted composite" diagram zoals in onderstaande figuur 5.3 is te zien. 

Temperatuur 

140" 

Verwarming 

~ 
100" 

Warme stromen 

60" 
Pinch Point 

Koude stromen 

20" 

Enthalpieverschil 

Keeling 

Figuur 5.3 "Shifted composite " diagram 

Omdat de horizontale positie van de curven willekeurig is, ( er is alleen sprake van een 
enthalpieverschil) kunnen beide curven ten opzichte van elkaar verschoven warden tangs de 
horizontale as. Bij de bestudering van de mogelijkheden van procesintegratie wordt vooral gericht op 
de mogelijkheden van het overbrengen van warmte vanuit de warme stromen (= waarbij koeling nodig 
is) naar de koude stromen(- waar verwarming nodig is). Volgens de tweede hoofdwet der 
thermodynamica kan warmte warden overgebracht van het ene materiaal naar het andere, mits het 
afgevende materiaal een hogere temperatuur heeft dan het ontvangende. In de grafiek 5.3 is goed te 
zien dat beide stromen optimaal van elkaar kunnen profiteren wanneer de curven horizontaal warden 
verschoven tot ze elkaar zoveel mogelijk overlappen op de as die de warmtebelasting weergeeft. In dit 
gebied waar overlapping optreedt, is het nu mogelijk om warmte over te dragen en zijn geen exteme 
warmte- en koudebronnen nodig. Duidelijk zal zijn dat de noodzaak tot exteme koeling of verwarming 
tot een minimum wordt beperkt, wanneer ruimte (dus temperatuurverschil) tussen beide lijnen 
minimaal is. Een praktische beperking volgt uit de noodzaak overal voldoende temperatuurverschil 
tussen de stromen te handhaven, om zo de warmteoverdracht tot stand te kunnen brengen. Deze 
beperking treedt het eerste op in het punt waar de grafieken elkaar het dichtst naderen. Dit punt wordt 
oak wel het PINCH Point of de PINCH genoemd. De temperatuur op dit punt noemt men de PINCH 
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temperatuur. Vaak bevindt de PINCH zich in een knik van de grafiek, maar ook kan het aan een begin
of eindpunt van een curve optreden. Over het algemeen worden beide samengestelde curven nog weer 
omgevormd tot een Grand Compisite Curve; een kromme die weergeeft welke enthalpieverschil bij 
welke temperatuur overbrugd moet worden zie figuur 5.4 

Ternperatuur Verwarming Temperatuur re] 

1.40" 

100° PINCH 

60° 

20° 

Enthalpieverschil Vennogen [kW] 

c:::J = Warmteuitwisseling 
Keel ing 

Figuur 5.4 Links 'Composite curve' en rechts 'Grand Composite Curve' 

De Grand Composite Curve laat zien hoeveel warmte er minimaal moet worden toegevoerd 
(verwarming) en afgevoerd (koeling) indien alle beschikbare warmte optimaal wordt benut. Indien 
echter warmteoverschot tussen twee stromen wil bewerkstelligen, zal er altijd een bepaald gemiddeld 
temperatuurverschil over een warmtewisselaar moeten bestaan. 
Bij het ontwerp kan gekozen worden voor het gebruik van een groter of kleiner temperatuurverschil 
over de warmtewisselaar(s). De keuze van deze 'drijvende kracht' voor warmtetransport heeft echter 
grote consequenties voor de totale energiebehoefte van een procesketen. In figuur 5.5 is schematisch 
weergegeven water gebeurd bij veranderingen van de delta T (L1 T); bij vergroting komen de curven 
verder van elkaar af en de benodigde enthalpie voor koeling respectievelijk verwarming neemt 
aanzienlijk toe. Als er van deze gewijzigde situatie nu weer een grand composite curve wordt 
samengesteld wordt duidelijk welke grote gevolgen deze vergroting van delta T (L1 T) voor de totale 
energiebehoefte heeft. 
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Figuur 5.5 Gevolgen veranderingen delta T (AT) 
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Figuur 5. 6 Links de 'Composite curve ' en rechts 'Grand Composite Curve' bij grate delta T (L1 T) dan 
infiguur 5.4 

Indien de rechter grafiek in figuur 5.5 wordt beschouwd, dan wordt duidelijk dater zowel meer 
warmte toegevoegd moet worden als meer koeling noodzakelijk wordt om de warmte af te voeren bij 
de [age temperatuur. Het meeste ideale geval ontstaat als de grafiek bij de PINCH temperatuur de Y-as 
raakt. In die situatie bedraagt de warmtestroom bij de PINCH nul. Ieder verdere verschuiving van de 
grafiek naar links zou een negatieve warmtestroom tot gevolg hebben, tegengesteld aan de 
temperatuurgradient op dat punt. Dit is in strijd met de tweede hoofdwet en kan dus niet. De curve laat 
tevens zien dat, om de energiebehoefte te kunnen minimaliseren er geen warmte over de PINCH 
temperatuur dient te vloeien. Met andere woorden, de benodigde hoeveelheid energie zal minimaal 
zijn als: 

• het overbruggen van warmte vanuit een stroom bij een temperatuur boven de PINCH naar een 
stroom daaronder vermeden wordt. 

• Exteme koeling niet toegepast wordt bij stromen met een temperatuur boven de PINCH 
• Exteme verhitting niet toegepast wordt bij stromen beneden de PINCH. 

Deze drie regels worden binnen de PINCH technologie vaak als de drie basisregels aangehaald: Geen 
warmtetransport over de PINCH in neerwaartse richting, geen koeling boven de PINCH en geen 
verhitting onder de PINCH. In veel gevallen zal het meest zuinige ontwerp echter toch niet het meest 
kosteneffectieve ontwerp zijn. Hierdoor wordt in de praktijk regelmatig bewust afgeweken van een of 
meer van deze basisregels. 

Figuur 5.7 geeft duidelijk weer, in twee Grand Composite Curven wat de gevolgen zijn als de delta T 
(~T) vergroot wordt. In figuur 5.7 heeft de linkse Grand Composite Curve een kleinere delta T (~T) 
dan in de rechtse Grand Composite Curve. Het vermogen dat afgevoerd moet worden (koeling) en het 
vermogen dat toegevoerd moet worden (verwarming) is in de rechtse Grand Composite curve groter. 
Het netwerk van warmtewisselaars zal bij een grotere delta T (~ T) goedkoper zijn echter de 
investeringen in utilities is weer duurder. De delta T (~ T) heeft effect op de uiteindelijke 
investeringen. In de literatuur zijn er geen formules gevonden om de optimale delta T (~ T) te 
berekenen. Op basis van praktijkervaringen, die beschreven staan in de literatuur wordt in hoofdstuk 6 
de waarde van delta T (~T) bepaald. 
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Figuur 5. 7 Gevolgen in Grand Composite Curve bij kleine en grate delta T 

P.N.W.v.d.Heuvel 30 



TU/e 

6 Energiebehoefte nieuwe slachterij met procesgeintegreerde benadering 
In dit hoofdstuk wordt de PINCH technologie gebruikt om te onderzoeken in hoeverre en op welke 
wijze warmte opnieuw hergebruikt kan worden zodat de "hot utility"- de hoeveelheid externe warmte 
die aan het proces toegevoerd moet worden minimaal wordt en (daarmee) ook de "cold utility" - de 
warmte die uit het proces afgevoerd moet worden- zo laag mogelijk wordt. Dit wordt ook wet de MER 
(Minimal Requirement Energy) genoemd. Voordat dit bepaald kan worden dient eerst delta T min 
(~Tmin)bepaald te worden. 

6.1 Bepaling minimale delta T 

De voorwaarde die gesteld wordt dat het temperatuurverschil in het gehele netwerk van 
warmtewisselaars niet beneden een bepaalde waarde mag komen wordt delta T min genoemd. Ook wet 
het minimaal toelaatbare temperatuurverschil over een warmtewisselaar. Tot dusver zijn er geen 
rekenmethoden bekend om exact de optimale delta T min te bepalen.[18]. Om inzicht te krijgen in de 
afuankelijkheid tussen de minimale delta T en het vermogen van de utilities is op basis van een 
iteratief proces de gevoeligheid bepaald, zie grafiek 6.1 
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Grafiek 6.1 Minimum warmte- en koudevraag MER als functie van delta T min (~ Tmin) 

Grafiek 6.1 geeft het verband weer tussen ~ Tmin en het vermogen dat geleverd dient te worden door de 
utilities. Hoe dichter de ~Tmin naar O °C gaat, hoe minder vermogen er door de uilities geleverd dienen 
te worden. Echter er is ook nog sprake van een technische ondergrens waar rekening mee gehouden 
dient te worden. Deze grens is afuankelijk van het type warmtewisselaar dat toegepast wordt. Verder 
I open de investeringen exponentieel op wanneer ~ Tmin verder opgeschoven wordt naar O °C en wordt 
daardoor economisch onhaalbaar. Voor dit onderzoek is gekozen om de ~Tmin afte leiden uit de 
ervaringen van Linnhoff March' s [19) . Hieruit blijkt dat bij een divergerende compositie curve een 
~Tmin van 10°C zowel technisch als economisch haalbaar zijn. Grafiek 6.3 laat zien dat de composite 
curve van dit proces divergeert. 

6.2 Procesgeintegreerde benadering nieuwe slachterij 

Aan de hand van berekende energiestormen in hoofdstuk 4 is een optelling gemaakt waaruit de totale 
beschikbare restwarmte en gevraagde warmte per temperatuurinterval afgeleid is, zie grafiek 6.2. Met 
deze gegevens is nu op elk temperatuurniveau, voor elke stroom de energie-inhoud bekend en wordt 
voor elke temperatuurstap de benodigde energiehoeveelheid voor zowel de te koelen als de te verhitten 
stromen opgeteld en verwerkt tot een 'Hot en Cold Composite curve' met een delta T min van 10 °C, 
zie grafiek 6.3. Bij de samenstelling van de 'Hot' stroom wordt ervan uitgegaan dat gedurende het 
slachten warmwater gebufferd wordt voor het reinigen na productie. 
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Pijlendiagram koude & warme stromen nieuwe slachterij 
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Grafiek 6.2 Pijlendiagram koude en warme stromen met 11 T min= I 0°C 

Door de vorm en de samenstelling van het kuiken is het niet mogelij k om met de warmte van het 
kuiken een koudere stroom direct op te warmen. Hiervoor is mechanische koeling nodig om de 
warmte uit het kuiken te ontrekken. Productwarmte wordt opgenomen door het koudemiddel tijdens 
het verdampen ook wel koken genoemd. De compressor comprimeert vervolgens het gas dat weer in 
de condensor omgezet wordt in vloeistof. De warmte die hierbij vrij komt wordt afgestaan aan de 
omgeving of kan warden hergebruikt. In het pij lendiagram van grafiek 6.2 is dit stroom 5 en 6. Het 
oververhitte gas wordt aangeduid met stroom 6 en de latante stroom waarbij het condenseren van het 
gas plaats vindt en de temperatuur constant blijft is stroom nummer 5. 

Voor het bepalen van de PINCH temperatuur en voor het vastste llen van de uitwisselbare warmte 
wordt een composite curve samengesteld op grand van het pij lendiagram. Zie grafiek 6.3 
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Grafiek 6.3 Composite curve nieuwe slachterij Esbro B V ( delta Tmin is 10 °C) 

De PINCH temperatuur van het proces ligt in de zone 25 - 35 °C, zie grafiek 6.3 . De opwarming van 
het proceswater vindt gedeeltelijk onder de PINCH plaats. 

P.N.W.v.d.Heuvel 32 



TU/e 
Verlaging van de condensordruk en temperatuur, dat bij koelcompressoren tot vermindering van het 
energieverbruik leidt, is dus niet zinvol. Maar het verhogen van de condensordruk en dus de 
condensortemperatuur is juist we! zinvol omdat er dan een betere afzet van de warmte plaatsvindt. De 
totale uitwisselbare warmte neemt daardoor toe waardoor er een lagere vraag aan exteme warmte 
ontstaat en het verbruik aan gas of stookolie afueemt. Daar tegenover staat dat het energieverbruik van 
de compressoren toeneemt. 

In de composite curve van de nieuwe slachterij wordt het duidelijk zichtbaar dater nog een 
'overschot' aan condensorwarmte blijft en dat voor de 'cold' stroom extra warmte nodig is. Het 
uitwisselbare vermogen is 1055 kW. Het blokjesdiagram is een andere weergave van de 
vermogensbronnen (sources) en vermogensputten (sink). Op grond van het pijlendiagram worden per 
temperatuurtraject de vermogensbronnen en vermogensputten bij elkaar opgeteld en als een blokje 
weergegeven. Zie figuur 6.1 
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Fig 6.1 Blo"/gesdiagram met PINCH van de nieuwe slachterij 
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De bovenste rij zijn de bronnen dieter beschikking komen (source) door de warme stromen en die 
horen bij respectievelijk de temperatuurtrajecten 5 en 6. De onderste rij (sinks) behoren bij de koude 
stromen en bij de overige temperatuurtrajecten. Rechtsboven wordt de gevraagde vermogen aan 
exteme warmte (648 kW) weergegeven en linksonder het vermogen aan exteme koeling (535 kW). 

Om inzicht te krijgen op welke temperatuumiveaus de warmte en koude gevraagd wordt is de 'grand 
composite curve met shifted temperatuur' opgesteld, zie grafiek 6.4. 
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Grafiek 6.4 Grand composite curve met shifted temperatuur 

Uit de 'grand composite curve' komt naar voren dater onder de 'shifted PINCH temperatuur' 
van 30°C ongeveer 535 kW aan warmte afgevoerd dient te worden, in de grafiek aangeduid met CW 
en dat ongeveer 648 kW warmte toegevoerd dient te worden aan het proces. De externe 
warmtetoevoer kan onderverdeeld worden in twee temperatuumiveaus, dit verklaart de term MT en 
HT in de grafiek. De term MT staat voor medium temperatuur niveau met een warmtebehoefte van 
ongeveer 324 kW en een high temperatuur niveau HT met een warmtebehoefte van 210 kW. Met deze 
procesge"integreerde benadering is de MER voor de nieuwe slachterij bepaald exclusief de 
rendementsverliezen van de apparatuur en leidingwerken. Tabel 4.5 kan nu uitgebreid worden met de 
exteme energiebehoefte inclusief procesge"integreerde benadering. De gevraagde hoeveelheid energie 
voor het proces blijft voor de nieuwe slachterij met en zonder procesge"integreerde benadering gelijk. 
Alleen bij procesge"integreerde benadering wordt restwarmte hergebruikt waardoor de vraag naar 
externe warmte afneemt wat weer gunstig is voor het gasverbruik (primaire energie ). Het verbruik aan 
secundaire energie is sterk afuankelijk van het type apparatuur dat voor de warmtevoorziening wordt 
ingezet. De waarden uit de tabel mogen dus niet omgerekend worden naar secundaire energie
eenheden. 
Energiebehoefte excl. Bestaande Nieuwe slachterij Nieuwe slachterij met 
rendementsverliezen slachterij proces i ntegratie 
Elektrische energie 0,73 0,57 0,57 
MJ/kuiken 
Therrnisch energie 0,48 0,55 0,19·) 
MJ/kuiken 
Elektrische energie 0,32 0,21 0,21 
MJ/kg (levend gewicht) 
Thermisch energie 0,21 0,20 0,01·) 
MJ/kg(levend gewicht) 
*)exclusief opstarten broeier is 0, 032 MJ/kuiken gebaseerd op een dagproductie van 96. 000 kuikens 
Tabet 6.1 Vergelijking energiebehoefte bestaande en nieuwe slachterij met en zonder 

procesgeintegreerde benadering. 

Zoals al aangegeven heeft de procesge"integreerde benadering alleen betrekking op de warmte stromen. 
De elektriciteitsvraag blijft dus gelijk voor de slachterij met en zonder procesgei"ntegreerde 
benadering. Voor het primaire proces is 0,55 MJ/kuiken aan thermische energie nodig. Door 
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restwarmte her te gebruiken kan 0,34 MJ/kuiken terug het proces ingebracht worden. De restwarmte 
wordt geleverd door het mechanische koelsysteem. De exteme energievraag te leveren door utilities is 
0,21 MJ/kuiken. Hiermee komt het totaal weer op 0,55 MJ/kuiken. Ongeveer 62% van de totale 
thermische energiebehoefte kan door restwarmte geleverd worden en kan als gratis worden beschouwd 
omdat dit uit de condensor gewonnen warmte is. Het aanmaken en afvoeren van de warmte kan op 
verschillende manieren uitgevoerd worden. Hiervoor zijn investeringen nodig. Een overschot aan 
warmte kan bijvoorbeeld via een condensor afgevoerd worden naar de buitenomgeving, dit valt buiten 
de grenzen van dit onderzoek. Het ontwerpen van een systeem om warmte aan te maken wordt in 
hoofdstuk 7, 8 en 9 behandeld. 

6.3 Conclusies 

In dit hoofdstuk is voor de nieuwe slachterij een procesgeintegreerde benadering uitgevoerd. Hierbij 
is, vanwege het inline proces (continu proces) gebruik gemaakt van de PINCH technologie. Met deze 
technologie is gezocht naar de mogelijkheden om warmte uit te wisselen tussen de verschillende 
processen. Uit een statische berekening met vaste parameters blijkt dat ongeveer 62% van de 
thermische energiebehoefte geleverd kan worden door hergebruik van restwarmte. In de praktijk zal 
het proces niet zuiver constant zijn maar zullen er fluctuaties optreden in de vraag naar thermische 
energie. Het percentage van 62% zoals hierboven bepaald, dient beschouwd te worden als een 
richtwaarde. 

Door toepassing van de PINCH technologie is het mogelijk om het primaire proces van de slachterij te 
optimaliseren. Daaraan zijn een aantal bezwaren verbonden die in de ontwerpfase en invoerfase 
meegenomen dienen te worden [17]. Ten eerste kan de warmte niet over te grote afstanden worden 
getransporteerd, ten tweede verlopen de verschillende processen vaak discontinu en zijn ze niet op 
elkaar afgestemd zoals bij het opstarten van de lijn en tijdens de pauzes, ten derde ontstaat een 
onderlinge afhankelijkheid van de processen waardoor de complexiteit van het geheel toeneemt en de 
installatie gevoeliger wordt voor storingen en opstartverschijnselen, ten vierde wordt de regelbaarheid 
van de processen door de onderlinge verwevenheid vaak nadelig beinvloed. Esbro BV zal de voor- en 
nadelen van procesintegratie tegen elkaar moeten afwegen of voorzieningen moeten treffen om de 
nadelen te verkleinen. 

P.N.W.v.d.Heuvel 35 



TU/e 

7 Technische ontwerpeisen en technische energievoorzieningconcepten 
In hoofdstuk 6 is met de PINCH technologie de hoeveelheid uit te wisselen warmte, het overschot aan 
warmte en de nog toe te voeren warmte voor het primaire proces bepaald. In dit hoofdstuk wordt 
verdere invulling gegeven aan het schillenmodel uit hoofdstuk 5 met een verdeling in passieve en 
actieve wijzen van energieterugwinning. Eerst wordt ingegaan op de eisen die door Esbro BV gesteld 
zijn aan het ontwerp. 

7.1 Technische ontwerpeisen warmtevoorzieningapparatuur 

In hoofdstuk 6 is op basis van de PINCH technologie geconcludeerd dat het mogelijk is om een 
gedeelte van de restwarmte her te gebruiken en dat er warmtevoorzieningapparatuur nodig is om het 
tekort aan warmte te leveren en apparatuur nodig is om het overschot aan restwarmte af te voeren. 
Esbro BV heeft drie eisen gesteld aan het ontwerp van deze apparatuur, zijnde: 

• Alleen volwassen technologie mag toegepast worden 
• Technische systemen zo eenvoudig mogelijk uitvoeren 
• Back up apparatuur installeren voor een hoge bedrijfzekerheid 

De eis van volwassen technologie staat niet geheel los van de eis om een hoge bedrijfzekerheid te 
realiseren. Stilstand betekent verlies en een langdurige stilstand betekent veel verlies en verstoringen 
in de keten. Door alleen volwassen technologie toe te passen wordt voorkomen dat de slachterij een 
proeftuin van techniek wordt met de nodige kinderziektes en onzekerheden. Algemeen geldt dat de 
kinderziektes verdwenen zijn als de techniek volwassen is en ten goede komt aan de bedrijfszekerheid. 
Met het installeren van back up apparatuur wil Esbro BV in geval van storingen terug kunnen vallen 
op deze apparatuur om het proces operationeel te houden. 

Om te bepalen of een techniek volwassen is wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van de Revised 
Technology Adoption Life Cycle [20], zie figuur 7. I. Voor een uitgebreidere beschrijving van de 
Revised Technology Adoption Life Cycle wordt verwezen naar bijlage 4. 

Aantal 
gebruikers 

The 
Chasm 

The Chasm 

Tijd 

Figuur 7.1 Revised Technolgy Adoption Life Cycle opgedee/d in 5 categorieen 

De Revised Technolgy Adoption Life Cycle verdeelt de levenscucles van een product of techniek in 5 
categorieen. Bij de introductie van een product of techniek zijn het de "technology enthusiasts" en 
"visionaries" die overgaan tot aanschaf, ze zijn bereid om geconfronteerd te worden met kinderziektes 
en het hoeft niet direct te leiden tot een concurrentievoordeel. De " pragmatist" en "conservatives" 
stappen in zodra de techniek zich bewezen heeft en de concurrentiepositie erdoor versterkt wordt. 
Esbro BV valt in deze categorie. Doordat er geen rekenmodellen zijn is het moeilijk te bepalen in 
welke fase een techniek exact zit. Op basis van literatuurstudie kan een goede inschatting gemaakt 
worden in welke fase een techniek of product zit [17] . Hybrid heatpump [21] ook we! derde generatie 
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warmtepomp genoemd is een van die technieken met een grote potentie voor slachterijen, die nog in 
een proeffase zit en dus uitgesloten wordt voor dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor zonne-energie, 
absorptiekoeling op basis van zonne-energie, windturbines en apparatuur die werkt op biomassa. 
Technologieen die aan de gestelde eisen van de opdrachtgever voldoen worden verdeeld in twee 
categorieen. De passieve en actieve technologieen. De passieve technologieen maken gebruik van een 
temperatuurverschil als drijvende kracht. In deze categorie valt de warmtewisselaar. Bij actieve 
technologieen worden energiestromen van een !age naar een hoge temperatuur gebracht door middel 
van exteme toevoer van mechanische energie. Warmtepompen, warmte krachtkoppeling (WKK) en 
gasketels vallen in deze categorie. De warmtepomp kan aangedreven worden door een elektromotor of 
gasmotor [23]. Voor de warmte krachtkoppeling is een gasmotor voorzien.[22]. 

Op basis van deze technologieen zijn de volgende zes verschillende energievoorzieningconcepten 
bedacht waarbij tevens aan de eis van back up apparatuur wordt voldaan. Omdat warmtewisselaars 
statisch zijn wordt hier geen back up systeem voorzien. Voor de overige apparatuur wordt een back up 
voorziening meegenomen. De volgende varianten komen in aanmerking voor de energievoorziening 
van de nieuwe slachterij. Een omschrijving van deze componenten is terug te vinden in bijlage 5. 
Variant 1: Conform de bestaande slachterij echter met twee gasgestookte ketels, zonder 

procesintegratie. Een van de twee ketels is bedoeld als back up 
Variant 2: Uitvoering met warmtewisselaametwerk (procesintegratie) en twee gasketels 

waarbij er een dient als back up 
Variant 3: Uitvoering met warmtewisselaarnetwerk (procesintegratie ), elektrisch aangedreven 

Warmtepomp (maximale watertemperatuur 70°C) en een kleine gasgestookte ketel voor 
hogere watertemperaturen. Als back up wordt een gasgestookte ketel met de capaciteit van 
de warmtepomp en ketel voorzien. 

Variant 4: Uitvoering met warmtewisselaametwerk (procesintegratie), gas aangedreven 
warmtepomp en als back up een gasgestookte ketel met de capaciteit van de gas 
aangedreven warmtepomp. 

Variant 5: Uitvoering met warmtewisselaarnetwerk (procesintegratie), gas aangedreven WKK 
en als back up een gasgestookte ketel met de capaciteit van het thermische vermogen van de 
WKK 

Variant 6: Uitvoering met alleen een gas aangedreven WKK zonder procesintegratie en als 
back up een gasgestookte ketel met de capaciteit van het thermische vermogen 
van de WKK. 

Bovengenoemde varianten zijn samengesteld uit de geselecteerde technieken waarbij variant 1 
overeenkomt met de bestaande situatie, echter gebaseerd op aardgas als secundaire energiedrager in 
plaats van stookolie. Het investeringsniveau van aardgasapparatuur en stookolieapparatuur ligt 
ongeveer gelijk. De prijs per eenheid energie ligt voor aardgas veel gunstiger dan voor stookolie 
vandaar dat de laatste variant niet wordt meegenomen. Daarbij komt nog dat aardgas aanzienlijk 
schoner is voor het milieu [24]. De overige varianten zijn samengesteld vanuit het schillenmodel 
(figuur 5.1). 

Variant 2 is het toepassen een warmtewisselaametwerk, ook wel passieve energieterugwinning 
genoemd. Een gasketel levert de nog resterende warmte Als back up wordt een tweede gasketel 
ge"installeerd met dezelfde capaciteit als de hoofdketel. 

Variant 3 is een combinatie van passieve en actieve energieterugwinning. Passieve teugwinning door 
het aanleggen van een warmtewisselaametwerk en actieve terugwinning door het installeren van een 
elektrisch aangedreven warmtepomp waarbij restwarmte uit de condensor van de koelinstallatie wordt 
opgewaardeerd naar een hogere temperatuur. Het nadeel van deze generatie warmtepompen is een 
maximale temperatuur van 70°C die geleverd kan worden. Voor de broeiers is ook een 
watertemperatuur van 85°C nodig waardoor er nog een kleine gasgestookte ketel nodig is. Als back up 
wordt er een gasgestookte ketel ge"installeerd gelijkwaardig aan het thermische vermogen van de 
warmtepomp en kleine ketel. 
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Variant 4 bestaat uit een warmtewisselaarzetwerk en een gas aangedreven (gasmotor) warmtepomp. 
Hiermee komt de kleine gasketel uit variant 3 te vervallen. Het water van 85°C wordt opgewekt door 
het koelwater- en oliesysteem en via de rookgasafvoer van de gasmotor. 
Als back up is een gasgestookte ketel voorzien gelijkwaardig aan het thermische vermogen van de 
warmtepomp en gasmotor. 

Variant 5 bestaat uit een warmtewisselaametwerk en een warmte krachtkoppeling aangedreven door 
een gasmotor. De warmte kracht koppeling is uitgelegd op de thermische energievraag van de 
slachterij [22]. De warmte kracht installatie levert zowel warmte als elektriciteit. De elektriciteit kan in 
de slachterij gebruikt worden waardoor er een extra besparing ontstaat omdat er minder elektriciteit 
van het net ingekocht hoeft te worden. Als back up is er een gasgestookte ketel om de thermische 
behoefte te leveren. De hoeveelheid elektriciteit die extra nodig door het wegvallen van de WKK, 
dient dan van het net ingekocht te worden. Hiervoor worden back up kosten gereserveerd per 
geleverde kWh [22]. 

Variant 6 wordt de passieve energie-uitwisseling via een warmtewisselaametwerk weg gelaten en 
wordt de gehele thermische energiebehoefte geleverd door een WKK met een gasmotor. Naar 
verhouding levert de WKK meer elektriciteit als de WKK van variant 5. Hierdoor wordt er een grotere 
besparing gerealiseerd omdat, vergeleken met variant 5 minder elektriciteit van het net ingekocht hoeft 
te worden. Voor de back up voorziening wordt gasgestookte ketel geinstalleerd om de totale 
thermische behoefte te leveren. Met deze variant wordt aangetoond of het aantrekkelijk is om zelf 
elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de 
thermische energie van de WKK nuttig gebruikt kan worden. Hoe meer elektriciteit geproduceerd 
wordt hoe meer warmte beschikbaar komt. De vraag naar exteme warmte neemt toe als processen niet 
ge"integreerd worden. 

Theoretisch is het mogelijk om een compressiekoelsysteem te ontwerpen waarbij de compressor 
aangedreven wordt door een gasmotor. De uitlaatgassen en het koelwater- en oliesysteem van de 
motor worden gebruikt om de thermische energie te leveren. Deze variant is niet meegenomen omdat 
bij het opstarten van de broeiers niet gelijktijdig een vraag naar koude is. Het back up systeem wordt 
dan structureel ingezet in plaats van incidenteel of er dient gekozen te worden om energie ongebruikt 
te lozen. De definitieve variant keuze wordt gemaakt aan de hand van een economische selectie dat in 
hoofdstuk 8 uitgebreid behandeld wordt. 

7.2 Conclusie: 

Op basis van de gestelde eisen zijn de technieken geselecteerd waarmee de warmtevoorziening 
gerealiseerd kan worden. Op basis van deze technieken zijn er verschillende 
warmtevoorzieningsystemen samengesteld (variant 1 t/m 6). Uit deze varianten wordt een definitieve 
systeemkeuze gemaakt op basis van financiele aantrekkelijkheid. Bij het samenstellen van de 
varianten is aangenomen dat de systemen een gangbaar onderhoudsschema kennen en dat de 
downtime voor onderhoud en revisie niet langer is als de periode tussen twee productieruns. Hetzelfde 
geldt voor de veiligheid, er wordt vanuit gegaan dat voor alle varianten gelijke maatregelen getroffen 
moeten worden. 

In hoofdstuk 6 wordt het verhogen van de condensortemperatuur ook als een mogelijkheid genoemd 
om hogere watertemperaturen te generen. Dit verhoogt de PINCH temperatuur, waardoor het water 
over een groter traject kan worden verwarmd. Vanuit technisch oogpunt wordt van deze optie 
afgezien. Door het verhogen van de condensordruk wordt het systeem zwaarder belast waardoor het 
storingsgevoeliger wordt en de smering kan slechter worden. De levensduur van de compressoren zal 
daardoor korter worden. In het ontwerp van de varianten met een warmtepomp en een WKK is 
voorzien dat gedurende de productie warmwater gemaakt wordt voor het reinigen van de machines. 
Hiervoor worden bovengrondse goed ge"isoleerde waterbuffer(s) ge"installeerd. 
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8 Financiele aspecten 
In dit hoofdstuk wordt de financiele aantrekkelijkheid bepaald van de zes technische varianten uit 
hoofdstuk 7. Hiervoor zijn vier verschillende marksituaties voor energie gedefinieerd. Iedere variant 
wordt per marktsituatie bedrijfseconomisch geanalyseerd. Eerst worden de kengetallen voor de 
investeringsuitgaven behandeld, een raming gemaakt van de investeringsuitgaven en de rentabiliteit 
van de investeringen bepaald. Verder worden subsidies meegenomen in de analyse en wordt nagegaan 
hoe gevoelig de investeringen reageren op onzekerheden. Tot slot wordt er een keuze gemaakt welke 
variant voor de nieuwe slachterij van Esbro BV financieel het aantrekkelijkst is om in te investeren. 

8.1 Financiele aantrekkelijkheid 

Een beslissing van een ondememing om te investeren, leidt tot een afweging tussen de uitgaven van 
een project en de toekomstige kasstromen die gegenereerd worden als gevolg van de uitgaven. Omdat 
bij deze afweging elementen als onzekerheid en risico een belangrijke rot spelen, is deze beslissing 
niet eenvoudig. Voor elke investering geldt dat de uitgaven gedaan moeten worden voordat de 
ontvangsten binnenkomen of besparingen gerealiseerd worden . Voor het nemen van een 
investeringsbeslissing zijn een aantal selectiemethoden beschikbaar die in bijlage 6 worden 
beschreven. Voor dit onderzoek is gekozen voor de Net Present Value investeringsselectiemethode, 
zie paragraaf 8.4.2.1 . 

8.2 Investeringen en exploitatie 

Voor een bedrijfseconomische analyse van het project is het belangrijk om inzicht te hebben in de 
totale investeringen en de jaarlijkse exploitatiekosten. In deze paragraaf zullen achtereenvolgens het 
ramen van de investeringskosten en het begroten van de exploitatiekosten worden behandeld. 

8. 2. 1 Investeringskentallen 

De investeringen zijn bepaald aan de hand van ervaringscijfers, financiele kengetallen en literatuur 
gegevens. Hiervoor is gekeken naar soortgelijke technische ontwerpen. In onderstaand overzicht staan 
d . t k t II I . f b Id. d. b .k e mves ermg s enge a en, me us1e ronverme mg 1e z11n ge rm t. 
Onderdeel Vem1ogen / Eenheid lnvesterings- Eenheid Onderhoud in Eenheid Bron Opmerking 

Dimen- kengetal % van 
sionering investeringen 

per jaar 

Warmte- I [kW] 270 *) €/kW 0% **) Investering [38] 
wisselaar /j aar 

Gasketel 1900 [kW] 32 *) €/kW 3 €/MWh [25] Onderhoud op 
thermisch vermogen 

Elektrische 2000 [kWth] 2 17 *) €/kWth 2% lnvestering [24] 
warmtepomp /j aar 

Gasaangedreven 100 [kWth] 636 *) €/kWth 22 €/MWh [27] 
warmtepomp 

WKK met 200 [kWe] 1272 *) €/kWe 14 €/MWh [22] Onderhoud op 
gasmoter elektrisch vermogen 

Wamtebuffe r 200-300 [m' ] 227 *) €/ m' 2% Investering [28] Jnclusief 
/j aar aansluiting,regeling,e 

xpansie-uitbreiding 
en isolatie 

*) gecom geerd naar pnJsmveau met mflattefactor van 3 % per Jaar 
**) Wam1tewisselaars zijn niet onderhoudsvrij , voor het onderzoek worden deze kosten als verwaarloosbaar beschouwd. 

Tabet 8. 1 Jnvesteringskengetallen en schattingen onderhoudspercentage. 

Met deze kengetallen is er een investeringsraming gemaakt voor de zes technische varianten. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de six- tenths rule van Sinnott [26] om de kosten voor het specifiek benodigde 
vermogen af te leiden van de kengetallen. In bijlage 7 is een gespecificeerde berekening te vinden van 
de investeringsraming. In formulevorm ziet de six- tenths rule van Sinnott als volgt uit: 
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c = c (S2 )n 
2 I S 

I 

C2 = kosten van het nieuwe project 
C1 = kosten van het bestaande project 
S2 = capaciteit van het nieuwe project 
S1 = capaciteit van het bestaande project 
n = correctiefactor op basis van de six tenths regel is dit 0.6 

De six tenths rule van Sinnott wordt niet gebruikt om de investeringskosten van de warmtewisselaars 
voor de technische varianten te bepalen. Omdat het netwerk uit meerdere warmtewisselaars bestaat is 
ervoor gekozen om de capaciteiten van alle warmtewisselaars bij elkaar op te tellen en dit te 
vermenigvuldigen met het investeringskengetal van 270 €/kW. 

De investeringsuitgaven zullen alleen in het eerste jaar voorkomen. Voor de rentabiliteit van het 
project worden deze in het eerste jaar als een negatieve geldstroom beschouwd. Naast de 
warmtevoorzieningapparatuur dient nog een infrastructuur aangelegd te worden naar de verbruikers, 
en is er een gebouw nodig om het geheel op te stellen. Deze investeringen worden in het onderzoek 
niet meegenomen, omdat in dit stadium niet exact bekend is hoe groot het gebouw dient te worden en 
waar het geplaatst wordt. Leidingafstanden kunnen daardoor niet berekend worden. 

8.2.2 Subsidies 

De overheid probeert het gebruik van duurzame energie op verschillende manieren te stimuleren. Er 
zijn een aantal fiscale regelingen, die nieuwe bedrijfsprocessen, in het kader van besparing van 
primaire energie of het gebruik van duurzame energie stimuleren. Door deze regeling is het mogelijk 
om de investering aantrekkelijker te maken en de rentabiliteit te verhogen van het project. Veel 
stimuleringsprogramma's zijn gericht op de introductie van nieuwe innovaties en technologieen met 
een hoog risicoprofiel voor de afnemersgroep "technology enthosiasts en visionairs"uit figuur 7.1 De 
zes technische varianten in dit onderzoek zijn samengesteld uit bewezen technieken. Enkele 
technieken vallen onder de energie investeringsregeling (EIA). 

8. 2. 2.1 Energie investeringsaftrek (EIA) 

Een van de belangrijkste fiscale instrumenten is de Energie Investeringsaftrek (EIA) om bedrijven te 
prikkelen in milieuvriendelijke oplossingen te investeren. Met de EIA wil de overheid 
energiebesparingen en toepassing van duurzame energie bij het Nederlandse bedrijfsleven stimuleren. 
Door te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie bespaart het bedrijf op 
energiekosten. Als de onderneming een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft dat aan de energieprestatie
eisen voldoet, mag een extra bedrag ter grootte van 44% van het investeringsbedrag ten taste worden 
gebracht van de winst waardoor minder vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden. Voor 
sommige bedrijfsmiddelen geldt er een limiet aan het investeringsbedrag dat in mindering gebracht 
kan worden. 

Het directe financiele voordeel is afhankelijk van het belastingspercentage over de winst. Voor de 
eerste schijf tot€ 250.000,= wordt 20% betaald en alles groter of gelijk € 250.000,= is het percentage 
25,5 % [29]. Om in aanmerking te komen voor de EIA regeling moeten de bedrijfsmiddelen 
opgenomen zijn in de energielijst [29].Er kunnen nog een aantal andere faciliteiten worden benoemd. 
Deze zullen hieronder kort worden beschreven 

8.2.2.2 Vamil/MIA 

Bedrijven die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen via de Milieu 
Investeringsaftrek (MIA) tot 30% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale 
winst. De hoogte van de aftrek hangt af van de milieueffecten en hoe gangbaar het bedrijfsmiddel 
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is.[30] Voor hetzelfde investeringsdeel gebruik maken van zowel de EIA als MIA regeling is niet 
mogelijk. lndien er sprake is van een overlap tussen EIA en MIA dan moet er keuze gemaakt worden. 

De Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL) biedt bedrijven die investeren in 
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid deze bedrijfsmiddelen willekeurig ofwel vrij af te 
schrijven. Het is mogelijk dat een bedrijfsmiddel zowel in aanmerking komt voor zowel de EIA als 
V AMIL regeling. In dat geval kan van beide regelingen gebruik gemaakt worden, mits het 
bedrijfsmiddel voor beide regelingen apart wordt gemeld . 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de subsidies, dan geldt het volgende: als er bij andere 
regelingen investeringssubsidies ontvangen wordt voor het betreffende bedrijfsmiddel, dan dient het 
subsidiebedrag afgetrokken te worden van de investeringsuitgaven. Verder geldt in het algemeen dat 
de fiscale regelingen alleen kunnen worden gebruikt wanneer de investeerder belasting betaald. 
Wanneer geen belasting wordt betaald kan op andere wijze toch gebruik worden gemaakt van de 
fiscale regeling.Dit zou mogelijk via financiele (lease) constructies met geldschieters kunnen worden 
gerealiseerd. [31] De bank koopt in dit geval de bedrijfsmiddelen en geniet de financiele voordelen. 
Esbro BV dient in dit geval de productiemiddelen te leasen van een geldschieter zoals een bank. 

Een aandachtspunt voor de subsidie en fiscale regeling is dater jaarlijks een maximum bedrag 
beschikbaar wordt gesteld door de overheid. Indien het bedrag wordt overschreden dan kunnen de 
regelingen worden beperkt of buiten werking worden gesteld. Een belangrijk aspect van de regelingen 
is dus <lat de aanvraag aan het begin van het jaar wordt ingediend. 

8.2.3 Exploitatie 

Door de investeringen vinden er veranderingen plaats op het gebied van de exploitatie. Een gevolg van 
deze investeringen is <lat er ten opzichte van de traditionele slachterij nieuwe geldstromen ontstaan. De 
nieuwe geldstromen zijn uitsluitend toe te schrijven aan dit project. Met andere woorden de nieuwe 
geldstromen zouden niet bestaan zonder deze investeringen. De geldstromen worden verdeeld in 
negatieve en positieve geldstromen. Positieve geldstromen zijn meer opbrengsten die bewerkstelligd 
worden door de investering. De verkoopprijs van de eindproducten wordt door de afzetmarkt bepaald 
op basis van vraag en aanbod. De verkoopprijs staat los van het technische warmtevoorzieningsysteem 
dat gekozen wordt. Hetzelfde geldt voor de productiviteit. Er kan vanuit gegaan worden dat de 
opbrengsten los staan van het warmtevoorzieningsysteem er gekozen wordt en in dit onderzoek geen 
rekening gehouden wordt met meeropbrengsten. De negatieve geldstromen hebben te maken met de 
uitgaven die onderling verschillen per investering. Efficienter gebruik van energie leidt tot een grotere 
energiebesparing en zorgt voor een lagere negatieve geldstroom. Opgemerkt wordt dat alleen de 
operationele geldstromen worden bekeken. Nevenkosten zoals voor de financiering zijn worden niet 
meegenomen in de berekening. Onder de negatieve geldstromen vallen de investeringsuitgaven voor 
de warmtevoorzieningapparatuur en kosten voor onderhoud en beheer van de nieuwe installatie. 
Over een looptijd van 10 jaar worden de exploitatieresultaten berekend voor iedere variant. 

8.2.3.1 Marktprijzen voor energie 

Voor het bepalen van de energieprijzen is gebruik gemaakt van het onderzoek van Adahl en Harvey. 
[32] Hierin worden vanuit vier verschillende politieke klimatologische beleidsopvattingen, vier 
verschillende marktsituaties gedefinieerd voor energie. De marktsituaties worden weergegeven als 
"building blocks" en kunnen naar de toekomst gezien gebruikt worden om een inschatting te maken 
van de ontwikkelingen op de energiemarkt. Hierbij kunnen eventueel verschillende marktsituaties met 
elkaar gecombineerd worden. 

Marktsituatie 1 komt overeen met de huidige Nederlandse energieprijzen die voor Esbro BV gelden. 
In deze situatie worden de huidige prijzen met een jaarlijkse inflatiefactor aangepast. 

Marktsituatie 2 komt overeen met een "business as usual" ontwikkeling van de samenleving. Hierbij 
ligt bijvoorbeeld de focus op hoge economsiche groei met een hoog verbruik aan energie. De 
indicatieve tijdsperiode voor deze marktsituatie is 2010 tot 2030. 
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Marktsituatie 3 komt overeen met een "moderate change" ontwikkeling van de samenleving. Hierbij 
ligt bijvoorbeeld de focus op de balans tussen economische groei , terugdringen van energiegebruik en 
reducutie van CO2 uitstoot.De indicatieve tijdsperiode voor deze marktsituatie is 2010 tot 2050. 

Marktsituatie 4 komt overeen met een "sustainable change" ontwikkeling van de samenleving. Hierbij 
ligt bijvoorbeeld de focus op een reductie van CO2 uitstoot tot het niveau van klimaatneutraal, groene 
energie. De indicatieve tijdsperiode voor deze marktsituatie ligt in de verre toekomst. 

Adah I en Harvey hebben in hun onderzoek van 2004 de energieprijzen voor iedere marktsituatie 
bepaald. Voor dit onderzoek zijn de genoemde prijzen behorende bij marktsituatie 1 aangepast aan de 
huidige prijzen die gelden voor de Nederlandse industrie. 
Vervolgens zijn de energieprijzen voor marktsituatie 2,3 en 4 opnieuw bepaald waarbij de verhouding 
tussen de marktsituaties uit het onderzoek gehandhaafd zijn. 
Marktsituatie Eenheid 1 2 3 4 
Stookolie ·J €/1000 I iter 700 656 763 1064 
Aardgas ··J €/1000 mj 494 405 532 741 
Elektriciteit (fossil fuel) €/MWhe1 110 108,8 142,6 192,2 
·J verbrandmgswaarde 41 MJ/kg 
**) verbrandingswaarde 3 1,68 MJ/m3 

Tabet 8.2 Energieprijzen gebritikt voor dit onderzoek 

Bij het vergelijken van de verschillende energievoorzieningconcepten wordt niet alleen gekeken naar 
de huidige energieprijzen maar ook naar de gevoeligheid van de investering als de energieprijzen 
veranderen. Door de concepten voor iedere marktsituatie door te rekenen kan beoordeeld worden 
welke variant het meest aantrekkelijk is voor Esbro BV als marktsituaties wijzigen. Voor het 
onderzoek wordt de berekening te complex als verschillende marktsituaties gecombineerd worden 
vandaar dat uitgegaan wordt van een gelijke marktsituatie over de gehele looptijd van het project. 

8.2.3.2 lnvesteringsbegroting en exploitatiebegroting 

De investeringsbegroting is afgeleid van tabel 8.1 . De genoemde prijzen in deze tabel zijn alleen 
geldig voor de apparatuur exclusief installeren, aanleggen van leidingwerk en inbedrijfstelling. Omdat 
de definitieve lay out nog niet gereed is kunnen deze kosten niet meegenomen worden in de 
investeringsbegroting. De jaarlijkse kosten voor onderhoud zijn in tabel 8.1 veelal als percentage van 
de investeringen weergegeven. In tabel 8.3 wordt onder exploitatiekosten de begrote totale jaarlijkse 
onderhoudskosten en energiekosten weergegeven. Deze zijn in de gespecificeerde begroting bepaald, 
zie bijlage 8. Deze kosten leiden totjaarlijkse negatieve geldstromen. In dit onderzoek wordt ervan 
uitgegaan dat de onderhoudswerkzaamheden en het energieverbruik gedurende de looptijd van het 
project ieder jaar hetzelfde zijn. Er wordt gerekend met een lineaire jaarlijkse stijging van de kosten 
voor onderhoud en energie met 3.5 %, vanwege inflatie. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de kosten 
voor het inregelen en bedienen van het systeem verwaarloosbaar zijn. Nieuwe installaties worden 
grotendeels geautomatiseerd en vragen nadat ze zijn ingeregeld weinig bedieningstijd. Verder is bij de 
bepaling van de investering verondersteld dat: 

• Het verschil in vloeroppervlak tussen de verschillende varianten verwaarloosbaar is, kosten 
van vloeroppervlakte worden niet meegenomen in de begroting. 

• De gebouwvoorzieningen tussen de verschillende varianten verwaarloosbaar is, kosten van het 
gebouw worden niet meegenomen in de begroting. 

• Het verschil in kosten voor installeren, aanleggen van leidingwerk en inbedrijfstelling van de 
apparatuur tussen de verschillende varianten verwaarloosbaar is. 

Voor het bepalen van de energiekosten wordt er gerekend met hetjaarlijkse verbruik aan gas en 
elektriciteit, dat afgeleid is van de energiebehoeftes uit de voorgaande hoofdstukken. 
De netto geldstromen bestaan uit de som van alle in- en uitgaande geldstromen, zoals besparing, 
opbrengsten en uitgaven. De opbrengsten zullen hierin niet meegenomen worden omdat ervan 
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uitgegaan wordt dat het wanntevoorzieningsysteem, ongeacht de technische variant die gekozen wordt 
geen invloed heeft op de verkoopprijs van de eindproducten, de verkoopprijs van de eindproducten 
wordt hoofdzakelijk bepaald door vraag en aanbod. De opbrengsten uit de verkoop van eindproducten 
wordt voor iedere variant als gelijk beschouwd echter kunnen over een tijdperiode fluctueren door 
vraag en aanbod. Als de vraag groter is dan het aanbod dan zal de verkoopprijs stijgen en als het 
aanbod groter is dan de vraag dan zal de verkoopprijs dalen. De besparingen komen hoofdzakelijk 
voort uit een lager energieverbruik tussen de verschillende varianten. In tabel 8.3 worden de 
investeringsbegroting en de exploitatiebegroting voor belastingen van de zes technische varianten 
weergegeven voor mar kt ·tu f 3 V d . kt ·tu f dt b··1 e 8 SI a 1e oor e ovenge mar SI a 1es wor verwezen naar IJ af 

Investeringsbegrotin: voor belasting 
Eenheid Var I Var2 Var3 Var4 Var 5 Var 6 

lnvesteringsuitgaven € 103.157 390.520 525 .884 571.161 761.995 812.180 
Subsidie EIA € 0 43 .916 65.954 75 .918 66.640 64.425 
Totale netto € 103.157 346.604 459.930 495.243 695 .355 747.755 
investeringsuitgaven 

Exploitatiebegroting marktsituatie 3 voor belastingen 
Gasverbruik € 260.825 107.176 60.701 91.944 170.313·) 439.823 
Elektraverbruik € 583.386 583.386 612043 583.386 458.957•) 230.625 
Kosten onderhoud € 13.012 6.023 5.670 10.204 14.936 35.337 
Tot exploitatiekosten € 857.223 696.585 678.415 685.534 644.206 705 .786 
per jaar 
1 omdat het met bekend 1s of het overschot aan e/ektr,c1te1/ n11111g gebrw kt kan warden of geleverd kan warden aan het net 1s gerekend dot de broe1ers opgestart 
warden met de gasketel en de WKK voor dot moment a/s back up systeem gebfllikt word/. 

Tabel 8.3 Overzichtinvesteringsuitgaven en exploitatiekosten per technische variant 
voor marktsituatie 3 

Uit tabel 8.3 blijkt dat de investeringen sterk uiteenlopen. De laagste investering is voor de variant 1 
ook wel de traditionele uitvoering zoals in de bestaande slachterij . Op deze variant wordt geen 
subsidie gegeven. Investeringen waarvoor subsidie gegeven wordt zijn verwerkt in bovengenoemd 
overzicht. Het subsidiebedrag is afgeleid van energie investeringsaftrek (EIA) regeling van 2008 en 
waarbij uitgegaan is van een fiscale winst groter dan € 200.000,= waarbij de vennootschapsbelasting 
25 ,5% bedraagt. [29) Op basis van deze berekening wordt het subsidiebedrag bepaald na belasting, 
terwijl de overige uitgaven allemaal bepaald zijn voor belasting. Er is een correctie uitgevoerd om het 
subsidiebedrag voor belastingen te bereken op basis van onderstaande formule: 

S = subsidiebedrag voor belasting 
t = percentage vennootschapsbelasting 
R EIA = percentage van het investeringsbedrag dat volgens de EIA regeling ten laste gebracht mag 

worden van de winst 
I EIA = investeringsbedrag dat volgens de EIA regeling in aanmerking voor de subsidieregeling 

Het verhouding in investeringswaarde tussen het goedkoopste warmtevoorzieningsysteem, 
variant 1 en de duurste, variant 6 is ongeveer en factor 7 ,4. Variant 1 is de eenvoudige 
uitvoering waarbij het warmtevoorzieningsysteem is uitgevoerd met een gasketel. Processen 
zijn niet geYntegreerd waardoor er veel restwarmte vrijkomt. Variant 6 bestaat uit een WKK 
aangedreven door een gasmotor en waarbij de processen ook niet geYntegreerd worden. De 
gehele warmte wordt geleverd door de gasmotor van de WKK. Daarnaast levert de WKK 
elektriciteit dat voor eigen gebruik ingezet wordt. Hierdoor hoeft er aanzienlijk minder 
elektriciteit ingekocht te worden van het hoofdnet. Dit is duidelijk te zien aan de begrote 
uitgaven voor elektriciteit zoals weergegeven in tabel 8.3. Het verschil tussen de begrote 
exploitatiekosten is eveneens groot. Voor marktsituatie 3 is dit een factor 1,34 tussen de 
laagste en hoogste kosten. Voor marktsituatie 1,2 en 4 komt de factor overeen met de 
marktsituatie 3, zie bijlage 8. Opmerkelijk is dat var 1 en var 6 concepten zijn zonder 
procesintegratie met de hoogste exploitatiekosten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
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integreren van processen leidt tot energiebesparing en dus tot lagere exploitatiekosten. Op 
basis van deze gegevens kan niet de meest economisch aantrekkelijkste variant geselecteerd 
worden. Dit wordt behandeld in paragraaf 8.2.4. 

8.3 Investeringsbeslissing 

Investeren is het vastleggen van vermogen in activa. Het nemen van een beslissing om te investeren in 
een bepaalde technologie is vaak een moeilijke beslissing. Hierbij warden twee fase onderscheiden 
zijnde[33]: 

1) het verzamelen van informatie voor de calculatie 
2) het uitvoeren van de calculatie met behulp van de verzamelde informatie. 

De eerste fase is behandeld in de voorgaande hoofdstukken, de twee fase volgt hieronder. In deze fase 
wordt op basis van een investeringsselectiemethode een keuze welke technische variant voor de 
nieuwe slachterij van Esbro BV het aantrekkelijkst is. In overleg met de opdrachtgever is de looptijd 
van het project bepaald op 10 jaar. Andere grotere slachterijen in Nederland zoals VION hanteren een 
looptijd van 10 - 12,5 jaar op machines en installaties. [ 48] 

8.3.1 Net present value (NPV) 

Het investeringsproject zou moeten warden beoordeeld aan de hand van de in- en uitgaande 
geldstromen die het gevolg zijn van het uitvoeren van het project. Hiervoor zijn uiteenlopende 
technieken beschikbaar. Vee! voorkomende beoordelingstechnieken zijn de "net present value" 
methode en de berekening van de terugverdientijd.[33] Bij de terugverdientijd wordt berekend hoe 
Jang de periode is tussen het investeringsmoment en het moment dat het investeringsbedrag weer 
volledig is terugontvangen. Omdat de opbrengsten buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek, kan 
de terugverdientijd niet bepaald warden . Een andere tekortkoming van deze methode is, dat de 
tijdwaarde van het geld wordt verwaarloosd en de methode is geen maatstaf voor de rentabiliteit van 
de investeringen, omdat ontvangsten die na het verstrijken van de terugverdientijd optreden volledig 
warden verwaarloosd. Bij de Net Present Value (NPV) methode wordt hier we! rekening mee 
gehouden. Op basis van deze argumenten is gekozen voor de "net present value"methode toe te passen 
om een investeringsbeslissing te nemen. 

De NPV is de som van alle verdisconteerde in- en uitgaande geldstromen die het gevolg zijn van het 
project. Voor het berekenen van NPV [34] kan warden gebruik gemaakt van de volgende formule: 

Npv ~ G1 b .. = L,i 
1 

waar IJ geldt: 
j=O (} + r) 

NPV = Net present value 
Gi = Netto geldstroom in periode j [€] = ingaande geldstroom - uitgaande geldstroom = 

besparing of meeropbrengsten. Het gaat hier om het verschil tussen de 
exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven. Injaar O vindt de investering plaats. In 
jaar 1 tot en met 10 vinden de exploitatieverbeteringen plaats. Zoals al eerder 
aangegeven zijn de exploitatie-inkomsten moeilijk te bepalen en staat los van de 
technische variant die gekozen wordt. Het onderzoek richt zich alleen op de 
exploitatie-uitgaven. 

r = Minimale gewenste rentabiliteit [%] 
J = Levenscyclus van de investering. In dit onderzoek wordt een periode van 10 jaar 

gehanteerd dat gebruikelijk is voor slachterijen. 

Op dit moment is het nog onbekend hoe het project gefinancierd wordt. In overleg met de 
opdrachtgever is besloten om een minimale rentabiliteitseis voor belasting van 8,4 % te hanteren voor 
de berekening van de net present value. In bijlage 10 wordt een van de vele methoden beschreven die 
toegepast kan de minimale rentabiliteiteis te bepalen. 

Met de minimale gewenste rentabiliteiteis voor belastingen kan vervolgens de "net present value" 
(NPV) per variant en per marktsituatie warden bepaald. Op basis van een eigen schatting warden de 
exploitatiekostenjaarlijks met een inflatiefactor van 3,5 % verhoogd . In tabel 8.4 Is per technische 
variant en per marktsituatie de net present value weergegeven. Hieronder volgt een 
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voorbeeldberekening voor technische variant 2 in marktsituatie 1. Technische variant 2 bestaat uit een 
warmtewisselaars netwerk met een op gasgestookte ketel en een warmtebuffer. Als back up wordt een 
extra gasgestookte ketel geplaatst. De warmtewisselaars vallen binnen de EIA regeling (subsidie). 

lnvestering warmtevoorzieningsysteem 
EIA subsidie 
Onderhoudskosten per jaar 
Overige exploitatiekosten 
Elektriciteitskosten/jaar 
Gaskosten/jaar 

: € 390.520,= 
: € 43.916,= 
: € 6.023,= 

: € 450.017,= 
: € 99.534,= 

NPV= - 346.604 - 555.574/1.0841
- 575.020/1.0842 

- 595.145/1.0843 
- 615.975/1.0844 

-

637.535/1.0845 
- 659.848/1.0846 

- 882.943/1.0847 
- 706.846/1.0848 

- 731.586/1.0849 
-

757.191/1.084 10 

NPV = - € 4.545.538,= 

Een "net present value"groter dan O impliceert een inteme rentabiliteit die hoger is dan de geeiste 
rentabiliteit van 8,4%. Een negatieve waarde betekent een lagere inteme rentabiliteitseis dan geeist. 
Echter doordat in berekening van dit onderzoek de inkomende geldstromen (opbrengsten) niet 
meegenomen worden zal de Net Present Value altijd negatief zijn. Dit betekent dat de meest 
economisch aantrekkeli.kste variant een waarde heeft die het dichtst bi' 0 li . 

Variant I Variant2 Variant4 Variant 5 Variant6 
Marktsituatie I -5.433.369 -4.545.538 -4.618.866 -5.446.478 
Marktsituatie 2 -4.185.046 -3.491.622 -3.584.221 -4.526.958 
Marktsituatie 3 -6.581.895 -5.611.267 -5.587.269 -5.676.388 -6.081.958 
Marktsituatie 4 -8.889.990 -7.463.120 -7.376.458 -7.483.014 -7.994.223 
Tabel 8.4 Overzicht Nett Present Value per technische variant en per marktsituatie gebaseerd 

op een rentabiliteitseis voor be lasting van 8. 4% en een looptijd van 10 jaar. 

Uit tabel 8.4 blijkt dat voor marksituatie 1 en 2 de technische variant 3 en voor marktsituatie 3 en 4 de 
technische variant 5 het dichtst bij O ligt waarmee in eerste instantie de meest economisch 
aantrekkelijkste variant voor de nieuwe slachterij onder verschillende marktomstandigheden bepaald 
is. Deze concepten hebben gemeen dat gebruik gemaakt wordt van een warmtewisselaarnetwerk voor 
procesintegratie. Opgemerkt kan worden dat het onderlinge verschil van de varianten 2, 3, 4 en 5 
waarbij procesintegratie toegepast wordt, klein is. Voor marktsituatie 1 is het maximale verschil 4 % 
en voor de marktsituaties 2,3 en 4 is dit respectievelijk 8 %, 2 % en 3 %.Vanwege deze geringe 
verschillen is een keuze op basis van deze gegevens, waarbij uitgegaan is van vaste parameters te 
onnauwkeurig. Een nauwkeuriger beeld wordt verkregen door het uitvoeren van een 
gevoeligheidsanalyse die in de volgende paragraaf wordt behandeld. 

8.3.2 Gevoeligheidsanalyse als definitieve beslissingsmethode 

In deze paragraaf wordt nagegaan hoe gevoelig de "net present value" is voor de onzekerheden van de 
verschillende belangrijkste parameters van het project. In de gevoeligheidsanalyse is nagegaan welke 
factoren een grote invloed hebben op het al dan niet rendabel zijn van de verschillende technische 
varianten voor de vier marktsituaties. De spreiding die toegepast wordt op de parameters is plus 30% 
en min 30%. In bijlage 9 worden de belangrijkste parameters die gevarieerd zijn in tabelvorm 
weergegeven inclusief de berekeningen. Er is een analyse uitgevoerd per parameter, bijvoorbeeld de 
energieprijs varieert bij gelijkblijvende overige parameters. De berekening is uitgevoerd over een 
bandbreedte van 70% naar 130% van de norm. In stappen van 10% is voor iedere marktsituatie de 
meest economisch aantrekkelijkste technische variant is bepaald. Daama is gekeken wat de meest 
voorkomende variant is gekeken over de totale spreiding per marktsituatie en is er gekeken per 
spreidingsstap voor alle marktsituaties wat de meest voorkomende technische variant is. De resultaten 
hiervan worden in tabel 8.5 weergegeven. Als voorbeeld de meest economisch aantrekkelijkste variant 
met een 20 procent hogere energieprijs voor marktsituatie 2 is technische variant 3. Onderstaand 
worden de belangrijkste parameters van de gevoeligheidsanalyse omschreven: 
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Energieprijs: met het varieren van de energieprijs wordt bepaald of andere technische varianten 
aantrekkelijker worden vergeleken met de variant die bepaald is in het middelpunt (100%). Bij lagere 
energieprijzen wordt het minder aantrekkelijk om in energiezuinige apparatuur te investeren. Bij 
hogere energieprijzen geldt het tegenovergestelde. Bij het varieren van de energieprijzen wordt zowel 
de gasprijs als de prijs voor elektriciteit aangepast met hetzelfde percentage. 

Investeringen: Door de richtprijzen van apparatuur te varieren zullen investeringen hoger of lager 
uitkomen vergeleken met het middelpunt (100%). Veranderingen van de richtprijzen hebben effect op 
het subsidiebedrag dat Esbro BV kan ontvangen voor bepaalde technische varianten. Aan het einde 
van de looptijd wordt de restwaarde van de apparatuur geschat op€ O,=. 
Benodigd vermogen: Het benodigde vermogen per kuiken is bepaald aan de hand van 
leveranciersgegevens. Door het benodigde vermogen aan te passen wordt gekeken in hoeverre dit 
invloed heeft op de selectie van het warmtevoorzieningsysteem, zoals bepaald in het middelpunt 
(100%). Varieren van het benodigde vermogen heeft effect op het investeringen, omdat het 
gei'nstalleerde vermogen van het warmtevoorzieningsysteem verandert. Omdat het effect heeft op de 
investering, heeft het ook effect op het subsidiebedrag dat Esbro BV kan ontvangen voor bepaalde 
technische varianten. Verder zullen aanpassing van het vermogen invloed hebben op de energiekosten 
en onderhoudskosten. Kleinere vermogens hebben een lager energieverbruik en de onderhoudskosten 
liggen over het algemeen lager. Voor grotere vermogens geldt het tegenovergestelde. 
Rentabiliteitseis: De minimale rentabiliteitseis is in overleg met opdrachtgever vastgesteld op 8,4 %. 
Hierbij is een afweging gemaakt tussen de verwachte rentabiliteit en het risico van een investering. 
Het belang van deze afweging is groter naarmate de omvang van de investering en daarmee het risico 
toeneemt. Onder risico wordt de kans op verlies of het niet halen van de gewenste rentabiliteit 
verstaan. In de gevoeligheidsanalyse wordt gekeken naar de invloed van een varierende 
rentabiliteitseis op de verschillende technische varianten. 
Inflatiepercentage: Inflatie kan worden omschreven als een daling van de koopkracht van geld. Om 
rekening te houden met inflatie, moeten de eindkasstromen worden verdisconteerd met gebruikmaking 
van een verwacht inflatiepercentage. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 
3,5 % per jaar. Met het varieren van het inflatiepercentage wordt gekeken naar de impact gekeken van 
het inflatiepercentage op de technische varianten. 
Benuttinggraad: Hiermee wordt het percentage aangegeven in hoeverre de totale beschikbare 
capaciteit van de slachterij ook daadwerkelijk benut wordt. De norm ligt op een verwerking van 
96.000 vleeskuikens per dag. Met het varieren van de benuttinggraad wordt bedoeld het varieren van 
de productietijd en wordt gekeken wat de invloed hiervan is op de technische varianten. Een lagere 
benuttinggraad heeft effect op de energiekosten tijdens productie, maar hebben geen effect op de 
energiekosten voor het opstarten van de broeiers en het reinigen van de apparatuur. De benuttinggraad 
kan ook aangepast worden door de lijncapaciteit te varieren. In de gevoeligheidsanalyse wordt de 
lijncapaciteit niet gevarieerd maar constant gehouden op 12.000 kuikens per uur. Reden hiervoor is dat 
het technisch nog niet mogelijk is om de lijncapaciteit van 12.000 kuikens per uur te verhogen. 
Rendement apparatuur: Het rendement van de apparatuur wordt gedefinieerd als: 

Rendement = Door proces geleverde nuttig te gebruiken energie 
Aan proces toegevoerde energie 

Door het rendement te varieren wijzigt de hoeveelheid "aan het proces toegevoerde energie" 
( energiekosten). De rendementen hebben geen effect op de investeringen omdat de apparatuur 
uitgelegd is op de netto energiebehoefte van het primaire proces. 
Subsidie: De rentabiliteit van een investering kan gunstig worden be"invloed door investeringspremies 
die door de overheid aan de ondememing worden verstrekt. De omvang van een dergelijke premie 
wordt af en toe gewijzigd door de overheid. Het huidige percentage dat ten laste mag worden gebracht 
van de winst is 44%, voor bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energieprestatie-eisen. Wijzigingen 
van het subsidiepercentage heeft effect op het netto investeringsbedrag. In de gevoeligheidsanalyse 
wordt gekeken naar de invloed van een varierend subsidiepercentage op de verschillende technische 
varianten. 
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Onderhoudskosten: Dit zijnjaarlijkse kosten voor preventief onderhoud van de apparatuur. Door de 
onderhoudskosten te varieren wordt de invloed van de onderhoudskosten op de technische varianten 
bepaald. 
Levensduur: is gedefinieerd als de economische levensduur van een duurzaam productiemiddel. 
Hiermee wordt bedoeld het aantal gebruiksjaren dat de kosten per prestatie het laagst zijn. Het is 
moeilijk in te schatten wanneer er bijvoorbeeld nieuwe technieken op de markt die leiden tot lagere 
kosten per prestatie. In dit onderzoek wordt uitgegaan van een levensduur van 10 jaar. Door de 
levensduur te varieren wordt de invloed van de levensduur op de technische varianten bepaald waarbij 
de jaarlijkse onderhoudskosten constant blijven voor zowel een kortere dan langere levensduur. Een 
overzicht van de gevoeligheidsanalyse wordt in tabel 8.5 weergegeven. 

Variatie Economisch meest aantrekkeli ·ke technische variant 
>Enere:ieT>riisi/;}};% () ' Marktsituatie 70% , 0 80% '9 0% 100% \@;@i;; 110% %'% 120% i< J30% 

l meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 2 2 3 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 3 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per vari atie 3+2 3 3 3+5 3+5 3+5 3+5 
Vari atie Economisch meest aantrekkelijke technische variant 

lnvestering w; Marktsituatii:t :::n: : 70% · 80% H 90% 100% 110% 120% 130% ;• 
I meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 5 5 5 5 3 3 2 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 3+5 3+5 3+5 3+5 3 3 3 
Vari atie Economisch meest aantrekkeli .ke technische variant 

Be,ibcligd vermoe:eri j Marktsituatie ·· 10% 80%'"3) 90% 'iiii'iii " 100% 110% 120% 130% 
I meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 3 3 5 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per vari atie 3 3 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 
Variatie Economisch meest aantrekkelijke technische variant 

Rentabiliteitseis ) ; Mafktsituatie li:;Jiti 70% 80% 90% 100% °" ..... 110%' ;'i,'c::)':;' U 20% 130% 
l meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 3 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per vari atie 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3 
Variatie Economisch meest aantrekkeli ·ke techn ische variant 

Innatiepercentage Marktsituatie ¥ 70%@rnt; :\80% 90% 100% 110% l 20o/o 130% t 
l meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 
Vari atie Economisch meest aantrekkeli ·ke technische variant 

Benuttin2J!,raad · <L ; · · Marktsitullclie 70% 80% ·®:• 90% A '100% ' ,;cJ l0% 120% 130% 0 

I meest voork = 3 2 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 2 2 3 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 3 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 2 3 3 3+5 3+5 3+5 3+5 
Variatie Economisch meest aantrekkeli ·ke technische vari ant 

Rendement apparatuur Markisituatie v@ii:ii\ 70% 80% 90% 100% 11 0% Wl20% HBO% 
l meest voork = 3 4 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 4 2 3 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 2 4 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 4 3 3 3+5 3+5 3+5 3+5 
Variatie Economisch meest aantrekkeli ·ke technische variant 

WSubsidie u!W Marktsituatie. 70% '\t; ',1/ 80% . '···· 90%1; 100% 110% 120% 130% 
l meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 

Zie volgende pagina voor de rest van label 8.5 
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Variatie Economisch meest aantrekkelijke technische variant 

Onderhoudskosten Marktsituatie 70% 80% 90% JOO% 110% 120% 130% 
I meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 
Variatie Economisch meest aantrekkeli°ke technische variant 

Levensduur Mark'1Situatie 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 
I meest voork = 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 meest voork = 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 meest voork = 5 2 3 5 5 5 5 5 
4 meest voork = 5 5 5 5 5 5 5 5 

Meest voorkomende per variatie 2 3 3+5 3+5 3+5 3+5 3+5 

Tabet 8.5 Voorkeur technische varianten op basis van een gevoeligheidsanalyse 

Alie parameters in de gevoeligheidsanalyse hebben een gelijke waarde. Uit de gevoeligheidsanalyse 
komt niet eenduidig voor alle marktsituaties en alle spreidingsstappen een variant naar voren. De 
meest voorkomende zijn technische variant 3 en 5. De definitieve keuze zal gemaakt worden uit een 
van deze twee varianten. Variant 3 bestaat uit een netwerk van warmtewisselaars, een elektrisch 
aangedreven warrntepomp en een gasketel voor de hogere temperaturen en is voor de marktsituatie 1 
en 2 economisch de meest aantrekkelijkste optie. Voor marktsituatie 3 en 4 is dit variant 5, bestaande 
uit een netwerk van warmtewisselaars en een WKK met een gasmotor. De definitieve selectie hangt 
dus sterk af van de marktsituatie. Als de keuze gemaakt wordt aan de hand van het huidige nationale 
en intemationale klimaatbeleid [40] dan komt, op persoonlijke inschatting marktsituatie 3 het beste 
overeen met de toekomstige energiemarkt. Dit betekent dat variant 5 de voorkeur krijgt als 
warmtevoorzieningsysteem voor de nieuwe slachterij van Esbro BV. 

8.4 Gevoeligheidsanalyse voor bepaling invloedrijkste factor 

De definitieve keuze van het warmtevoorzieningsysteem met een warmtewisselaametwerk en een 
gasmotor aangedreven WKK (back up systeem gasketel) is gemaakt in de vorige paragraaf. In deze 
paragraaf wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd van dit systeem voor marktsituatie 3. De 
parameters en berekeningsmethode zijn in overeenstemming met de gevoeligheidsanalyse uit de 
vorige paragraaf exclusief de parameters prod,uctietijd en lijncapaciteit. 

Gevoeligheid variant 5 marktsituatie 3 

-3.500.000 -r------,-------,-----.------,-----~----~---~ 
-4.000.000 +---'-JI -----ll~---------'I-U-U-----'~'--------:i-----'1-~---l 

-4.500.000 

,:-5.000.000 

" 15.500.000 

~6.000.000 .. 
Et6,500.000 

t7.000.000 +---------:::.,-,::,_ _____________________ ·---------i 
2

-7.500.000 +----~,.,._-----------------------------1 
-8.000.000 +---c,_-------------------------------1 
-8.500.000 ~ ----------------------------------' 

-Energieprijs - richtprijs app benodigd vermogen - rentabiliteitseis 
-inflatief actor -Ievensduur - benuttinggraad -rendement app 
- subsidie -onderhoudsl:.osten 

Grafiek 8.1 Gevoeligheid WKK met gasmotor voor de belangrijkste parameters 
in marktsituatie 3 

Op basis van de grafiek 8.1 kunnen de parameters op de NPV waarde van het project ingedeeld 
worden in vier categorieen, zijnde: gering gevoel, matig gevoelig, sterk gevoelig en zeer sterk 
gevoelig. Met gering gevoelig wordt bedoeld dat de invloed op de NPV waarde gering is als een 
parameter uit deze categorie wordt gewijzigd. De categorieen !open op van gering gevoelig tot zeer 
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sterk gevoelig. Wijziging van een parameter uit deze laatste categorie hebben een zeer sterk effect op 
de NPV waarde van het project. 

In de eerste categorie "gering gevoelig" zitten de parameters: 
• Subsidie 
• Inflatie 
• Richtprijs apparatuur 
• Onderhoudskosten 

Op de parameter "subsidie"en " inflatie" kan Esbro BV geen invloed op uit kan oefenen. Subsidie
eisen worden door de overheid bepaald en inflatie is een gevolg van prijsstijgingen. Op de parameters 
"richtprijs apparatuur" en "onderhoudskosten" heeft Esbro BV direct invloed door sterk te 
onderhandelen. 

De onderhandelingen mogen niet leiden tot een verlaging van de kwaliteit (verslechtering 
rendementen, slechter onderhoud etc.) omdat kwaliteit een grotere invloed heeft op de NPV waarde 
dan de kosten voor aanschaf en onderhoud. 

In de tweede categorie "matig gevoelig" zitten de parameters: 
• Rentabiliteitseis 

De invloed van Esbro BV is sterk afhankelijk hoe het project gefinancierd wordt. Als het project 
grotendeels gefinancierd wordt met vreemd vermogen dan zal hiervoor een vergoeding aan de 
vermogensverschaffer betaald moeten worden voor de rente en het afdekken van het risico. De invloed 
van Esbro BV op deze vergoeding is gering. 

In de derde categorie "sterk gevoelig" zitten de parameters: 
■ Energieprijs 
■ Benodigd vermogen 
• Benuttinggraad 
■ Levensduur 

De invloed die Esbro BV kan uitoefenen op de parameter energieprijs is minimaal omdat deze door de 
wereldhandel wordt bepaald. Door slim in te kopen kan de prijs wat gunstiger worden. De invloed op 
de parameter benodigd vermogen is beperkt omdat dit enerzijds een natuurkundig gegeven is, voor het 
opwarmen van een kuiken tijdens het broeien is een hoeveelheid energie nodig, anderzijds komt dit 
omdat Esbro BV afhankelijk is van de leverancier, waar het ontwerp en de fabricage van 
slachtapparatuur gebeurt. De invloed van Esbro BV op de leverancier voor het ontwikkelen van 
energiezuinigere apparatuur is gering. Een andere mogelijkheid om de parameter benodigd vermogen 
te wijzigen is door de parameters van de slachterij aan te passen waardoor de energiebehoefte toe of 
afneemt, echter dit zal inhouden dat een andere productkwaliteit geleverd wordt. Op de parameters 
benuttinggraad en levensduur heeft Esbro BV invloed. De benuttinggraad is afhankelijk van de 
aanvoer van levende kuikens. De technische levensduur van de apparatuur wordt vooral bepaald door 
de kwaliteit van de materialen en het uitgevoerde onderhoud aan de apparatuur. De economische 
levensduur van apparatuur is korter of gelijk aan de technische levensduur. Slecht onderhoud of 
slechte kwaliteit van de materialen verkort de technische levensduur wat weer kan leiden tot een 
kortere economische levensduur. Overigens impliceert grafiek 8.1 dat een lagere benuttiggraad en een 
kortere levensduur gunstiger is voor Esbro BV dan een hogere benuttiggraad en langere levensduur, 
omdat bij een kortere levensduur en lagere benuttinggraad de NPV waarde dichter bij nu! ligt dan bij 
een langere levensduur en hogere benuttinggraad. In dit onderzoek wordt gesteld dat het voor Esbro 
BV financieel aantrekkelijk is wanneer de NPV waarde zo dicht mogelijk bij nu! ligt. Dit betekent dat 
een afname van de benuttinggraad en een kortere levensduur de voorkeur heeft. Dit is onwaarschijnlijk 
omdat in de gevoeligheidsanalyse geen afschrijvingskosten en overige kosten zijn meegenomen. Aan 
de hand van een uitgebreide investering- en financieringsanalyse kan de optimale benuttinggraad en 
levensduur van apparatuur bepaald worden. Deze analyses vallen buiten dit onderzoek. 
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In de vierde categorie "zeer sterk gevoelig" zitten de parameters: 

• Rendement apparatuur 

Zeer sterk gevoelig is het project voor het rendement van apparatuur waarop Esbro BV 
invloed heeft. Als het rendement van de apparatuur nog maar 70% is van de gestelde norm 
dan zakt de NPV waarde met ongeveer € 2.500.000,=. Omgekeerd, een verbetering van het 
rendement leidt tot een betere economische prestatie als de overige parameters gelijk blijven. 
Belangrijk is dat bij het ontwerp van de installatie er veel aandacht besteed wordt aan het 
rendement van het totale systeem. W aarbij het rendement onder verschillende condities 
doorberekend moet worden. Algemeen leiden rendementsverbeteringen tot extra 
investeringen waardoor de berekening van de NPV waarde opnieuw uitgevoerd moet worden 
voor een onderbouwd financieel oordeel. 

8.5 Conclusie: 

Op basis van de NPV methode en een gevoeligheidsanalyse is uit zes technische varianten een 
systeemkeuze gemaakt voor de warmtevoorziening van de nieuwe slachterij van Esbro BV. Hiervoor 
zijn vier marktsituatie in kaart gebracht waarbij een inschatting gemaakt is dat marktsituatie 3 het 
meest representatief is met het huidige nationale en internationale klimaatbeleid. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot de definitieve keuze voor variant nummer 5. Dit technische concept bestaat uit een netwerk 
van warmtewisselaars, een warmte kracht koppeling WKK aangedreven door een gasmotor, een 
warmtebuffer en een gasketel als back up. De investeringsuitgaven voor dit concept zijn geraamd op 
€ 695.355 ,= voor belasting inclusief subsidie. Hiermee wordt hetjaarlijkse energieverbruik van het 
primaire proces, inclusief rendementsverliezen geschat op 3.218 MWh aan elektriciteit en een 
gasverbruik van 2.826 MWhtuet• Uitgaande van 24.288.000 geslachte kuikens op jaarbasis, komt het 
verbruik, inclusief rendementsverliezen van het primaire proces op ongeveer 0,477 MJ / kuiken aan 
elektrisch vermogen (ingekocht van het net) en 0,419 MJ / kuiken aan thermisch vermogen, waarbij 
een gedeelte van de thermische energie omgezet wordt in elektriciteit voor eigen gebruik en dus niet 
van het net ingekocht hoeft te warden. 

Zoals in bijlage 2 is geanalyseerd bedroegen in 2007 de totale energiekosten per kuiken 3,62 eurocent. 
Per kg levend gewicht 1,588 eurocent. Voor de verdeling van de kosten in thermische en mechanische 

. . t b 18 6 energ1e z1e a e 
Kosten thennisch €cen/kuiken 1,20 

Kosten mechanisch Ecen/kuiken 2,42 
Kosten totaal €cen/ kuiken 3,62 
Kosten thennisch Ecen/kg levend eewicht 0,526 

Kosten mechanisch Ecen/ kg levend eewicht 1,061 
Kosten totaal Ecen/kg levend eewicht 1,588 
Tabet 8. 6 energiekostenoverzicht 2007 per eenheid product uit de bestaande slachterij 

Een vergelijking van de energiekosten per eenheid product, uit de bestaande slachterij en de nieuwe 
slachterij levert de volgende besparing op. Hierbij zijn de energieprijzen van 2007 gehanteerd, zie 
bijlage 2, echter in de nieuwe slachterij wordt gas gebruikt in plaats van stookolie. Uitgaande van een 

. .. € 15 79 / GJ . d . k I I . . b 18.7. energ1epnJs voor gas van z1en e energ1e osten er a s vo gt mt, z1e ta e 
Kosten thennisch Ecen/kuiken 0,829 
Kosten mechanisch Ecen/kuiken 1,413 
Kosten totaal €cen/kuiken 2,242 
Kosten thermisch Ecen/kg levend eewicht 0,296 

Kosten mechanisch Ecen/ kg levend eewicht 0,505 
Kosten totaal €cen/ kg levend eewicht 0,801 
Tabel 8.6 energiekostenoverzicht per eenheid product uit de nieuwe slachterijge(energieprijzen 2007) 

Uit tabel 8.6 blijkt dat de energiekosten per kg levend gewicht in de nieuwe slachterij een besparing 
aan energiekosten oplevert van ongeveer 50 %. Hier staat wel tegenover een meerinvestering in 
apparatuur. 
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9 Systeemcomponenten, dimensioneren en Milieuprestaties 
In het vorige hoofdstuk is technische variant nummer 5 gekozen voor de warmtevoorziening in de 
nieuwe slachterij. De hoofdcomponenten van dit concept zijn benoemd, maar nog niet beschreven. In 
dit hoofdstuk worden de systeemcomponenten van deze variant beschreven en gedimensioneerd. Het 
technische concept is opgebouwd uit de volgende componenten. 

• Passieve energieterugwinning 
• Actieve energieterugwinning I co-generatie 
• Energieopslagsysteem 
• Back up systeem 

De componenten zullen hieronder beschreven worden. 

9.1 Passieve energieterugwinning 

Bij passieve energieterugwinning wordt gebruik gemaakt van passieve technologieen met een 
temperatuurverschil als drijvende kracht. Er hoeft in principe geen externe energietoevoer plaats te 
vinden, terwijl de oplossing, die verkregen wordt door gebruik te maken van warmtewisselaars, in het 
algemeen minder gecompliceerd en goedkoper is. Nadeel is dat gebruik wordt gemaakt van de 
stroming van warmte van hogere naar lagere temperatuur. Daardoor zijn er beperkingen voor wat 
betreft de toepasbaarheid van de beschikbare energie en treedt er bovendien altijd exergieverlies op. 
De PINCH Technologie is gebruikt om de optimale oplossing voor warmteterugwinning te bepalen, 
zie hoofdstuk 6. De warme- respectievelijk koude stromen zijn hierbij opgeteld. Echter is hiermee nog 
niet vastgelegd hoe de besparing gerealiseerd moet worden, en als de besparing gerealiseerd kan 
worden, is het van belang om deze zo eenvoudig mogelijk te verwezenlijken. 

9.1.1 Bepaling van de netwerkconfiguratie: 

Er zijn verschillende manieren om een netwerkstructuur van warmtewisselaars te bepalen. De methode 
van Cerda en Westerberg en de transshipmentmethode [17] zijn twee gebruikelijke methoden 
gebaseerd op lineair programmeren. Een andere methode is de meer praktische heuristiek die voor dit 
onderzoek wordt toegepast. Bij de selectie van een warmtewisselaar uit de netwerkstructuur wordt 
gekeken naar de temperatuurverschillen over de warmtewisselaar. Hierbij dient aan de voorwaarde 
voldaan te worden dat het temperatuurverschil in het hele netwerk van warmtewisselaars niet beneden 
het minimaal toelaatbare temperatuurverschil (~Tm;n) mag komen. Schematisch wordt de 
warmtewisselaar weergegeven in figuur 9 .1. 

T T h.u h.i 
~ 

Warmtewisselaar ' 

T c_; T c.u 
~ 

~ 

Figuur 9.1 in en uittredende temperaturen over een warmtewisselaar 

In formule vorm: 

~ 

Omdat in het pijlendiagram van figuur 6.2 de koude stromen over een afstand ~ T min naar rechts zijn 
geschoven gaat bovengenoemde formule over in: 

De T staat voor de temperatuur van een stroom, de indices h en c geven aan dat het om warme 
respectievelijk koude stromen gaat, terwijl de indices I en u aangeven dat het de instroomzijde dan wel 
de uitstroomzijde van de warmtewisselaar betreft. De warmtewisselaars zijn in het pijlendiagram van 
grafiek 9.1 ingetekend. Twee, door een dikke lijn verbonden cirkeltjes geven schematische de positie 
van de warmtewisselaars weer. Daarnaast is er nog externe verhitter en koeler nodig en worden in het 
schema aangeduid met een bolletje. 
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Pijlendiagram koude & warme stromen nieuwe slachterij 
193 kW 48 kW 96 kW 

6 
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E 
::::J 3 
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Temperatuur [°C] 

Grafiek 9.1 Configuratie van warmtewisselaars. 

Doordat er een PINCH in het systeem zit wordt het systeem opgevat als twee afzonderlijke systemen, 
namelijk een boven de PINCH en een beneden de PINCH. Voor het uitwisselen van de warmte zijn 4 
warmtewisselaars nodig met bovendien externe verwarming en externe koeling, zie grafiek 9. l. 
Tevens warden de temperaturen over de warmtewisselaar in beeld gebracht in figuur 9.2. De 
warmtestroom van l kW is vanwege de geringe omvang symbolisch in grafiek 9 .1 op warmtewisselaar 
2 aangesloten . Een losse warmtewisselaar installeren voor dit vermogen is kostbaar. Tijdens detail 
engineering zal hiervoor een oplossing bedacht moeten warden. 

80 °C 90 °C 74 °C . Warmtewisselaar I . 
' ' 

. Warmtewisselaar 2 ' 
(96 kW) (55 kW) 

80 °C 90 °C 55 °C . . . 
, , , 

35 °C 74 °C 35 °C . Warmtewisselaar 3 . 
' ' 

- Warmtewisselaar 4 
' 

(378 kW) (610 kW) 
35 °C 55 °C 20 °C . . 

, r , 

Figuur 9.2 Temperaturen in °C over de warmtewisselaar overgenomen van grafiek 9.1 
(pijlendiagram) 

80 ° C -' 
60 °C . 

, 

35 ° C -
35 °C . 

, 

Uit figuur 9.2 kan afgelezen warden dat het systeem kritisch wordt omdat in warmtewisselaar 1, 3 en 4 
het minimale temperatuurverschil f... Tmin daadwerkelijk bereikt wordt. Bij de engineering van het 
netwerk dient hier rekening meegehouden te warden. Mogelijk dat met behulp van de lineaire 
programmeringmethoden van Cerda en Westerberg [17) een oplossing gevonden kan warden met 
minder warmtewisselaars door het parallel schakelen van warmtewisselaars. Omdat dit de complexiteit 
vergroot, en daarmee niet overeenkomt met de ontwerpeisen zoals door de opdrachtgever zijn 
opgesteld, zie hoofdstuk 7 wordt dit niet verder uitgewerkt in dit onderzoek. 

9.2 Actieve energieterugwinning/cogeneratie 

Bij actieve energie teruglevering wordt gebruik gemaakt van actieve technologieen waarbij door 
middel van externe toevoer van mechanische energie een energiestroom van lage naar hoge 
temperatuur kan warden gerealiseerd. Een warmte kracht koppeling (WKK) uitgevoerd met een 
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gasmotor behoort tot deze categorie. Naast de warmte levert de WKK elektriciteit, ook we! 
cogeneratie genoemd. Hierdoor wordt er minder secundaire energie verbruikt dan wanneer deze 

stromen gescheiden worden geproduceerd in respectievelijk een gasketel en een elektriciteitscentrale. 
De gasmotor levert mechanisch vermogen dat weer gebruikt wordt om een generator aan te drijven 
waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit kan voor eigen gebruik ingezet worden en het 
overschot aan elektriciteit kan vaak onder bepaalde voorwaarden teruggeleverd worden aan het net. 
Het terug leveren van elektriciteit aan het net valt buiten dit onderzoek. Het ontwerp van de WKK zal 
in het onderzoek gebaseerd worden op de energiebehoefte van het primaire proces. Indien gekozen 
wordt om extra elektriciteit op te wekken voor de verkoop aan het net dan zal er onderzoek uitgevoerd 
dienen te worden naar de economische haalbaarheid en dient het ontwerp van de WKK hierop 
aangepast te worden. 

Figuur 9. 3 Ajbeelding van een WKK met gasmotor. 

Strom ,------

.ASUE-&'I!!!.. 
Grafik.._ 

Figuur 9.3 laat zien dat naast het leveren van de mechanische energie, door verbranding van het gas in 
de motor er een hoeveelheid warmte vrij komt. Via een rookgaswarmtewisselaar, de oliekoeler en het 
koelsysteem van de motor wordt warm water gemaakt dat hergebruikt wordt in het primaire 
slachtproces. 

9. 2.1 Ontwerp WKK op thermische energievraag 

Bij de keuze van de warmte-krachtinstallatie dient rekening gehouden te worden met de behoefte aan 
warmte en kracht. Vanuit energetisch oogpunt dient de WKK gedimensioneerd te worden op de 
warmtevraag. Hiervoor dient enkel de jaarbelastingsduurcurve voor warmte in rekening wordt 
gebracht en de vermogensgrootte van de WKK dus bepaald wordt door de grootste rechthoek te 
zoeken onder de jaarbelastingsduurcurve voor warmte. De reden hiervoor is dat in tegenstelling tot 
warmte, elektriciteit goed transporteerbaar is. Indien een warmtegedimensioneerde WKK te veel 
elektriciteit produceert voor het proces dan kan deze elders nuttig aangewend worden en dit terwijl 
lokaal een maximale hoeveelheid warmte wordt opgewekt door de WKK. Bij een elektrisch 
gedimensioneerde WKK daarentegen kan overtollige warmte niet altijd nuttig aangewend worden en 
dient deze weggekoeld te worden wat energetisch ongunstig is. Tevens bestaat de kans dat de 
rendementen onder de gestelde norm komt voor subsidie. De totale rendementsnorm voor een 
zuigermotor aangedreven WKK volgens de EIA regeling 2008 [29] minimaal 70 %. Het totale 
rendement bestaat uit het elektrische rendement plus het thermische rendement. Een nadeel van het op 
warmte dimensioneren van de WKK is, dat tijdens productie de vraag naar elektriciteit groter kan zijn 
dan de WKK kan leveren. De elektriciteit dient dan aangekocht te worden bij een 
energiemaatschappij . 
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Voor het bepalen van de grootte en het type van de WKK dienen jaarbelastingsduurcurves opgesteld te 
worden. Met de gegevens kan dan een theoretisch optimale installatie ontworpen worden. Van daaruit 
kan gezocht worden naar een aantal op de markt beschikbare configuraties,die qua grootte in de buurt 
liggen van het theoretische optimum. Ook dient de deellastwerking van de WKK in de analyse 
meegenomen te worden. De deellastwerking zorgt ervoor dat de WKK installatie ook kan draaien op 
een vermogen lager dan zijn nominaal vermogen. Dit heeft tot gevolg dater de mogelijkheid bestaat 
om bijvoorbeeld bij een lagere warmtevraag de motor ook minder te laten produceren, zonder 
onmiddellijke stopzetting om geen overtollige warmte te creeren, terwijl er nog we! elektriciteit nodig 
is. Deellastwerking verhoogt dus het aantal draaiuren van de installatie en verhoogt daarmee de 
rendabiliteit. 

9.3 Dimensionering actieve energieterugwinning I co-generatie nieuwe slachterij. 

De optimale vermogensbereking kan het beste bepaald worden aan de hand van meetgegevens uit de 
praktijk. Door het ontbreken van deze metingen wordt volstaan met het bepalen van de ideale 
vermogens voor de dimensioneren van de WKK. 

9. 3. 1 ideaal vermogen WKK 

Uitgaande van de berekening uit hoofdstuk 4 kunnen de ideale vermogens worden afgeleid. De totale 
. b Id 0 55 MJ k .k . I I b d warmtevraag 1s epaa op 

' 
per ui en en ts a s vo gt opge ouw . 

Thermische ener2ie MJ/kuiken 
Totale warmtevraag primaire proces 0,55 
Warmtevraag alleen productie exclusief reinigen en opstarten broeier 0,41 
Warmtevraag voor reinigen 0, 11 
Warmtevraag opstarten broeier 0,032 
Warmtevraag in combinatie met proces integratie inclusief reiningen exclusief 
opstarten broeier 0,054 
Tabel 9. 1 Gedif.ferentieerde warmtevraag per kuiken in MJ exc/usief rendementsverliezen 

Bij een normale productie van 96.000 vleeskuikens per dag is voor het reinigen 0, 11 MJ per kuiken 
nodig. Uitgangspunt is dat gedurende productie het warmwater voor het reinigen gemaakt en 
opgeslagen wordt in een goedge"isoleerde warmtebuffer. Voor het opstarten van de broeier is 0,032 MJ 
per kuiken nodig, echter deze warmte is nodig voor aanvang productie, als de overige 
productiemiddelen nog geen energie vragen. Zodra de WKK ingezet wordt voor het opstarten van de 
broeiers dan zal er elders een elektriciteitsvraag gecreeerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld een 
compressor zijn van de diepvriescel. Een andere mogelijkheid is dat de elektriciteit teruggeleverd 
wordt aan het net. Verder kan ervoor gekozen worden om de gasketel, die als back up apparatuur 
ge"installeerd wordt hiervoor te gebruiken. 

Een gedeelte van de warmtebehoefte wordt gedekt door warmterugwinning uit procesintegratie. De 
resterende vraag van 648 kW thermisch dient door de WKK geleverd te worden. De verhouding van 
geproduceerde warmte op geproduceerde elektriciteit ligt op ongeveer 1,4. Dit wil zeggen dat 
ongeveer 463 kW aan elektrisch vermogen door de WKK geleverd wordt. 

9.3.2 Ontwerp warmteopslag 

Aanname bij het ontwerp van het systeem is dat het warme water voor het reinigen tijdens productie 
gemaakt wordt en opgeslagen wordt in een bovengrondse goed ge"isoleerde buffer. 
Het volume van de buffer dient voldoende groot gekozen te worden om een constante 
watertemperatuur tijdens het reinigen te leveren en eventuele piekbelastingen op te vangen voor de 
stabiliteit van het proces. Als daarnaast nog een bestemming gevonden wordt voor het overschot aan 
restwarmte dan dient de bufferinhoud hierop aangepast te worden. 
Een verdere energiebesparing kan nog gerealiseerd worden als de condensorwarmte van de vriescel 
opgeslagen wordt in het buffervat. Deze warmte kan dan weer gebruikt worden om de volgende dag 
de broeiers op te starten. De WKK hoeft dan nog maar een gedeelte van de energievraag te leveren en 
dit zorgt voor een lager gasverbruik. 
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9.3.3 Ontwerp back up systeem 

Ats back up wordt een gasketel gei"nstalleerd om de bedrijfzekerheid te vergroten. In het geval de 
WKK door storing uitvalt, wordt de gasketel ingeschakeld om het thermische vermogen te leveren. 
Voor het vermogen van het warmtewisselaametwerk wordt geen back up systeem gei"nstalleerd. Een 
warmtewisselaars een statisch apparaat met een lange levensduur. 
Het thermische vermogen voor het opstarten van de broeier, 2 uur voor aanvang productie ligt lager 
dan het gevraagde vermogen tijdens productie. Dit wit zeggen dat een gasketel met een vermogen 
gelijkwaardig aan de WKK voldoende capaciteit heeft om de broeiers op te starten. Niet alleen bij 
storingen maar ook voor piekbelastingen of voor het opstarten van de broeier kan de gasketel ingezet 
warden. In onderstaande figuur 9.4 wordt het warmtevoorzieningsysteem schematisch weergegeven. 
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Figuur 9. 4 Schematische weergave energievoorzieningsysteem nieuwe slachterij 
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Bij het ontwerp van de slachterij is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met optredende 
leidingverliezen. De afstand van het warmtewisselaametwerk en het leidingwerk naar de verbruikers 
mag niet te Jang warden. Verder dient het systeem goed onderhoudbaar te zijn. Ontwerpen, installeren 
en onderhouden van het systeem door een gespecialiseerd bedrijf verkleint de kans op fouten en 
storingen. Na een intensieve training opleiding kunnen mogelijk de kleinere servicebeurten uitgevoerd 
warden door de eigen technische dienst. Door het systeem continu te blijven monitoren kunnen vaak 
storingen in een vroegtijdig stadium warden gedetecteerd en preventief opgelost warden. 

9.3.4 Gelijktijdigheid energievraag 

In paragraaf 4.2 is de gelijktijdigheid van de energievraag voor een slachtdag geschat. In deze 
paragraaf wordt, aan de hand van deze schatting vastgesteld of er kritische perioden ontstaan als de 
WKK gedurende productie in bedrijf is. Hierbij wordt het warmwater voor het reinigen gedurende 
productie gemaakt en opgeslagen in een goed gei"soleerd buffervat, waarbij uitgegaan wordt van de 
ideale situatie waarbij de buffer geen warmte verliest aan haar omgeving. De warmtevraag na 16.00 
uur wordt dan verdeeld over 9 uur productie(totaal 1 uur pauze). Verder zal in deze analyse uitgegaan 
warden dat de warmte voor het opstarten van de broeier geleverd wordt door de WKK, dit in 
tegenstelling water gehanteerd is bij de bepaling van de NPV waarde, waarbij voor het opstarten van 
de broeier gebruik gemaakt wordt van de back up ketel. 
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Figuur 9.5 Schatting gelijktijdigheid warmtevraag, beschikbaarheid restwarmte & WKK warmte en 
netto elektriciteitsvraag van het net voor het primaire proces 

In figuur 9.5 wordt de warmtetevering van de WKK ats constante capaciteit van 646 kW 
weergegeven. De WKK wordt gestart op tijdstip O min (5.00 uur ochtend) en loopt constant tot tijdstip 
900 min ( 20.00 uur avond). De etektriciteitsvraag is de netto vraag. Dit wil zeggen <lat de etektriciteit 
geteverd door de WKK hierin verwerkt is. In totaat zijn er drie kritische periodes, waarbij alleen de 
tijdsperiode net na de tunchpauze ( cirkel 2 in de grafiek) het proces negatief be"invtoed doordat er een 
tekort aan warmte geteverd wordt. In deze periodes dient alle beschikbare warmte inclusief warmte uit 
de buffer toegevoegd te worden aan het proces. Bij een tekort kan eventueet de back up gasketel extra 
warmte leveren. In de periode waarbij de broeiers opgestart worden ( cirkel 1 in de grafiek) is er sprake 
van een overschot aan elektriciteit. Hiervoor dient een nuttige toepassing gezocht te worden. Mogetijk 
<lat de compressoren van de diepvries hiermee aangedreven kunnen worden of <lat de etectriciteit 
verkocht kan worden aan de energieteverancier. Ats beide opties niet mogetijk zijn dan kan altijd nog 
de back up gasketet structureet ingezet worden om de broeiers op te starten. Op <lat moment is de 
WKK het back up systeem. Ats in gevat van nood de WKK operationeet is dan dient wet rekening 
gehouden te worden <lat er sprake is van energievernietiging. Aan het einde van de productie op 
tijdstip 660 min (16.00 uur) vatt de warmte behoefte weg. Vanaf <lat moment kan de warmte, geteverd 
door de WKK niet meer nuttig voor het primaire proces ingezet worden. Op <lat moment is er nog wet 
een etektriciteitsvraag. Praktijk moet uitwijzen of het economisch voordetiger is om de WKK na 
productie nog operationeet te houden en de vrijgekomen warmte te vernietigen of om de WKK te 
stoppen aan het einde van de productie. Vanaf <lat moment dient de gehete elektriciteitvraag 
afgenomen te worden van de energieleverancier. Op tijdstip 765 min is het tijdstip waarop er een 
etektriciteitsoverschot ontstaat en de WKK afgeschakeld dient te worden of in deellast moet gaan 
werken echter. Of <lit economisch voordeliger is hangt sterk af van het deellast rendement van de 
WKK. 

9.4 Milieuprestaties 

De keuze van het warmtevoorzieningsysteem is gemaakt op basis van een economische selectie. 
Daarnaast speelt ook de milieuprestatie van het systeem een belangrijke rol omdat energetische, 
economische en milieucriteria niet tos van elkaar bezien mogen worden.[17] 
Het onderwerp milieuprestaties is erg breed en loopt uiteen van energiegebruik, <lat kan leiden tot 
emissies, tot het treffen van milieuvoorzieningen, zoals waterzuiveringsinstallaties die weer aanleiding 
geven tot extra energiegebruik. 

De richting waar de Nederlandse regering de komende periode op gaat, is schoner en zuiniger 
energieverbruik.[39] In het coalitieakkoord zijn scherpe doelstellingen neergelegd voor zowel de 
reductie van broeikasgassen ats ook voor efficiency en duurzame bronnen. Dit is door het kabinet 
verder uitgewerkt in het werkprogramma "schoon en zuinig"[29]. 
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In het kader van dit programma wordt in dit onderzoek de milieuprestatie alleen beoordeeld op de 
reductie van het broeikasgas CO2• Hierbij wordt de uitstoot van een geslacht kuiken uit de bestaande 
slachterij met gasketels zonder procesintegratie vergeleken met de nieuwe slachterij met proces 
integratie en een WKK. In de analyse wordt alleen het verbruik van energiedragers voor het primaire 
proces binnen de slachterij meegenomen, dit is overigens maar een klein stukje van de keten. 
Energieverbruik, bijvoorbeeld voor het transporteren van de dieren of voor het produceren en 
onderhouden van productiemiddelen valt buiten de analyse. Tabel 9.? geeft het energieverbruik per kg 
geslacht gewicht inclusief rendementsverliezen van apparatuur weer. 

Energiedrager Eenheid Bestaande slachterij Nieuwe slachterij 
Electriciteit van het net W /kg geslacht gewicht 463,7681 68,5784 
Stookolie kJ/kg geslacht gewicht 172,0476 -
Gas kJ/kg oeslacht oewicht - 216,808 
Tabel 9.2 Energieverbruik per kg geslacht gewicht bestaande en nieuwe slachterij (primaire 

proces). 

Door de productkwaliteitsverbeteringen in de nieuwe slachterij is er naar verhouding meer energie 
nodig. Hierdoor kunnen de bestaande slachterij en de nieuwe slachterij moeilijk met elkaar vergeleken 
worden. Als dit buiten beschouwing gelaten wordt en de slachterij puur op het energieverbruik 
beoordeeld wordt dan is er een toename van het thermische vermogen per kg geslacht gewicht en een 
afname van elektrische vermogen vanuit het openbare net. 

Het protocol van Kyoto bepaalt de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 het belangrijkste is. [22] 
Voor het bepalen van de uitstoot van broeikasgassen van de bestaande slachterij en de nieuwe 
slachterij worden de CO2 emissies voor de energiedragers elektriciteit, stookolie en gas in tabel 9.3 
weergegeven. 
Energiedrager Eenheid Marktsituatie 1 Marktsituatie 2 Marktsituatie 3 Marktsituatie 4 
Electriciteit [g CO2 /kWh ,i] 834 778 374 97 
Stookolie [g CO2 /MJr.,.,l 82,5 82,5 82,5 82,5 
Gas [g CO2 /Mlruc1l 59,7 59,7 59,7 59,7 

Tabel 9.3 CO2 emissies voor verschillende energiedragers en marktsituaties 

Voor de bepaling van de CO2 emissies is gebruik gemaakt van het onderzoek van Adahl en Harvey 
[32] Hierin worden voor de vier marktsituaties de emissies voor de diverse energiedragers beschreven 
en toegelicht. Elektriciteit wordt gemaakt in een energiecentrale en vervolgens via het net 
gedistribueerd naar de afnemers zoals de industrie, kantoren en huishoudens. De CO2 emissie van de 
elektriciteit is afhankelijk van de energiedrager en technologie die gebruikt wordt om energie op te 
wekken. Vandaar de emissieverschillen per marktsituaties voor elektriciteit. In marktsituatie 4 is de 
uitstoot veel lager ten opzichte van bijvoorbeeld marktsituatie 1. Dit komt omdat in marktsituatie 4 
uitgegaan wordt van energieopwekking uit blijvende energiebronnen zoals windenergie. Voor gas en 
stookolie zijn de emissies per marktsituatie gelijk omdat dit een natuurlijk gas is en niet opgewekt 
hoeft te worden zoals elektriciteit. 

Bij de investeringskeuze in hoofdstuk 8 is aangenomen dat marktsituatie 3 representatief is voor 
huidige nationale- en intemationale klimaatbeleid. Uitgaande van de gegevens uit tabel 9.2 kan de 
uitstoot van de nieuwe slachterij in mg CO2 per kg geslacht gewicht in marktsituatie 3 berekend 
worden. De uitstoot van de bestaande slachterij zou op basis van marktsituatie 1 berekend moeten 
worden echter dit geeft in de vergelijking met de nieuwe slachterij een onzuiver beeld omdat Esbro 
BY geen invloed heeft op de strategie en milieudoelstellingen van energiecentrales. Voor een betere 
vergelijking wordt de uitstoot van de bestaande slachterij berekend met de gegevens van marktsituatie 
3. 
CO2 emiss ie per kg geslacht eindproduct Eenheid Bestaande slachterij Nieuwe slachterij 
Electriciteit [gCO,) 173,45 25,65 
Stookolie [gCO2) 14,19 X 

Gas [gCO2) X 12,95 
Totale emissie [gCO2] 187,64 38,60 

Tabel 9.4 Vergelijking CO2 emissie per kg geslacht eindproduct bestaande en nieuwe 
slachterij 
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Uit tabel 9.4 blijkt <lat de CO2 uitstoot van de nieuwe slachterij met ongeveer 80 procent afneemt ten 
opzichte van de bestaande slachterij. De milieuprestatie wordt ongeveer met een factor 4,86 verbeterd 
en voldoet daarmee ruimschoots aan de meerjaren afspraak tussen de overheid en de 
branchevereniging. 
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de conclusie en aanbevelingen die volgen uit dit 
afstudeeronderzoek. Eerst vindt er een terugkoppeling plaats met de definitieve opdrachtformulering: 

"Ontwerp op basis van bewezen technieken voor de nieuwe slachterij van Esbro BV het 
economisch aantrekkelijkste warmtevoorzieningsysteem inclusief een back up systeem 
en vergelijk de beoogde milieuprestaties van de nieuwe slachterij met de werkelijke 
milieuprestaties van de bestaande slachterij per eenheid eindproduct". 

Hiertoe is de huidige slachterij van Esbro BV op energieverbruik ge'inventariseerd en geanalyseerd. Er 
is onderzocht hoeveel thermische en hoeveel mechanische energie er gevraagd wordt. Van daaruit is 
de energiebehoefte bepaald voor de nieuwe slachterij waarbij de aanvullende wensen van de 
opdrachtgever in meegenomen zijn. De belangrijkste veranderingen zijn het slachten van zwaardere 
kuikens, verhogen van de lijnsnelheid en het realiseren van een productentemperatuur van 2.5 °C aan 
het einde van de koeltunnel. Het onderzoek concentreert zich alleen op het primaire proces inclusief 
het reinigen na productie. Het invriezen van producten wat regelmatig voorkomt en veel energie 
vraagt is niet meegenomen, hetzelfde geldt voor sanitaire voorzieningen en het verwarmen / koelen 
van kantoren. 

Verder heeft onderzoek uitgewezen dat voor de nieuwe slachterij zes technische varianten mogelijk 
zijn voor de warmtevoorziening. Op basis van een economische selectie is bepaald welke technische 
variant het meest aantrekkelijk is voor de nieuwe slachterij van Esbro BV. 
Geconcludeerd kan worden dat het integreren van processen en actieve energieterugwinning / co
generatie van restwarmte leidt tot een verlaging van het secundaire energieverbruik echter daar 
tegenover een fors hogere investering staat. Verlaging van het secundaire energieverbruik zorgt ook 
voor betere milieuprestaties van de slachterij. 

10.1 Conclusies: 

Om te kunnen beoordelen of het project technisch realiseerbaar is dan wet economisch aantrekkelijk is 
om in te investeren, worden als eerste de onderzoeksvragen beantwoord: 

1 Hoe ziet de energievraag van de bestaande slachterij zonder proces gelntegreerde benadering 
eruit? 
In hoofdstuk 3 is de theoretische energievraag (netto) bepaald voor de bestaande slachterij. 
Voor de bepaling zijn de technische gegevens van de leverancier gebruikt en daama 
gevalideerd met de werkelijke verbruikcijfers van 2007 en gegevens uit andere onderzoeken. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat iedere slachterij uniek is en er geen sprake is van een 
"standaard" energiebehoefte. De energiebehoefte kan onderverdeeld worden in thermische 
energie, opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas of stookolie en 
mechanische energie waarvoor elektriciteit gebruikt wordt. Thermische energie is gedurende 
productie nodig voor het broeien en plukken van de kuikens. Mechanische energie 
voomamelijk om elektromotoren van de transportbaan en utilities aan te drijven. 

2 Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij zonder proces geintegreerde benadering 
eruit? 
In hoofdstuk 4 is de theoretische energievraag (netto) bepaald voor de nieuwe slachterij. 
Hierbij zijn de ontwerpeisen van de nieuwe slachterij meegenomen. Geconcludeerd kan 
worden dat het zwaarder slachten, verhogen van de lijncapaciteit en het beter ontwerpen van 
de slachterij potentie heeft op het gebied van lager energieverbruik. 

3 Welke methode word! gebruikt voor de procesgeintegreerde benadering? 
In hoofdstuk 5 wordt de systematische benadering voor procesintegratie beschreven in het 
zogenaamde schillenmodel. Uit de thermodynamische en ecologische modellen is gekozen 
voor de PINCH technologie om de procesgei"ntegreerde benadering uit te voeren. 
Voomamelijk het continue karakter van de slachterij zorgt ervoor dat de PINCH technologie 
een geschikte methode is voor proces integratie. 
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4 Hoe ziet de energievraag van de nieuwe slachterij met proces gelntegreerde benadering 
er uit? 
In hoofdstuk 6 is de PINCH technologie toegepast om de hoeveelheid uitwisselbare warmte te 
bepalen voor de nieuwe slachterij. Door hergebruik van restwarmte kan er energie bespaard 
worden. Hier tegenover staat <lat er ge"investeerd moet worden in een netwerk van 
warmtewisselaars. Geconcludeerd kan worden <lat ongeveer 60 % van de totale thermische 
energie herwonnen kan worden uit restwarmte. Voor de overige 
40 % dient een warmtevoorzieningsysteem ge"installeerd te worden. Verder is er nog sprake 
van een overschot aan laagwaardige restwarmte die weggekoeld moet worden. 

5 Welke technieken komen in aanmerking voor het warmtevoorzieningsysteem en hoe ziet het 
ontwerp van de technische varianten eruit? 
In hoofdstuk 7 worden de technieken voor de warmtevoorzieningapparatuur geselecteerd die 
voldoen aan de technische ontwerpeisen. Geconcludeerd kan worden <lat er veel technieken in 
de innovatiefase zitten met een groot potentieel maar gezien de ontwerpeisen niet geselecteerd 
zijn. Voor het onderzoek zijn zes systemen ontworpen uit een combinatie van de volgende 
hoofdcomponenten: warmte wisselaars, gasgestookte ketel, warmtepomp en de warmte kracht 
koppeling (WKK). 

6 Welke technieken komen in aanmerking voor subsidie en hoeveel subsidie wordt er gegeven? 
In hoofdstuk 8 zijn de financiele aspecten behandeld waaronder de subsidie. Hieruit blijkt <lat 
een van de belangrijkste fiscale instrumenten de energie investeringsaftrek (EIA) is. Alleen de 
technieken die vermeld staan op de energielijst [29] komen in aanmerking voor een 
investeringsaftrek zoals warmtewisselaars, warmtepompen en warmte krachtkoppeling 
(WKK). Het aftrek percentage in 2008 bedraagt 44 %. 

7 Hoe groot is de benodigde investering, de operationele kosten en de kosten voor onderhoud? 
De investeringsuitgaven, de operationele kosten en de kosten voor onderhoud voor de zes 
varianten zijn als vol gt, zie paragraaf 8.2.3 .2. 

Investeringsbegrotinr voor belasting 
Eenheid Var 1 Var2 Var 3 Var4 Var 5 Var 6 

lnvesteringsuitgaven € 103.157 390.520 525.884 571.161 761.995 812.180 
Subsidie ElA € 0 43.916 65.954 75 .918 66.640 64.425 
Totale netto € I 03.157 346.604 459.930 495 .243 695.355 747.755 
investeringsuitgaven 

Exploitatiebegroting marktsituatie 3 voor belastingen 
Gasverbruik € 260.825 107.176 60.701 91.944 110.313·> 439.823 
Electraverbruik € 583.386 583.386 612 .043 583.386 458.957') 230.625 
Kosten onderhoud € 13.012 6.023 5.670 10.204 14.936 35.337 
Tot. exploitatiekosten € 857.223 696.585 678.415 685 .534 644.206 705 .786 
per iaar 

Er zijn 4 marktsituaties voor energieprijzen gedefinieerd. Bovenstaande tabel geeft 
marktsituatie 3 weer. 

8 Hoe wordt de economische aantrekkelijkheid van een technische variant bepaald? 
Gekozen is voor de nett present value (NPV) methode omdat met deze methode de tijdwaarde 
van het geld wordt meegenomen en als maatstaf dient voor de rentabiliteit van de 
investeringen, omdat de opbrengsten en kosten over de gehele doorlooptijd van het project 
worden meegenomen.(paragraaf 8.3 .1) Verder zijn voor de energiemarkt vier situaties 
bedacht. 

Variant 1 Variant2 Variant4 Variant6 
Marktsituatie 1 -5.433.369 -4.545.538 -4.618.866 -5.446.478 
Marktsituatie 2 -4.185.046 -3.491 .622 -3.584.221 -4.526.958 
Marktsituatie 3 -6.581 .895 -5.611 .267 -5.587.269 -5.676.388 -6.081 .958 
Marktsituatie 4 -8.889.990 -7.463.120 -7.376.458 -7.483.014 -7 .994.223 

De technische variant 3 en 5 zijn de economisch aantrekkelijkste warmtevoorzieningsystemen 
athankelijk van de marksituatie die gekozen wordt. 
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9 Hoe gevoelig is de economische aantrekkelijkheid van een technische variant voor 
onzekerheden? 
Tien parameters zijn er bepaald om de gevoeligheid van een technische variant te meten . 
Hierbij is spreiding gebruikt van zestig procent (paragraaf 8.3 .2). 
Geconcludeerd kan worden dat ook uit de gevoeligheidsanalyse de technische variant 3 of 5 
als meest voorkomende variant naar voren komt. Dit is afhankelijk van de marktsituatie die 
gekozen wordt. De uiteindelijke keuze is gemaakt voor marktsituatie 3 omdat deze het beste 
aansluit aan op het huidige nationale en intemationale klimaatbeleid. Hiermee wordt 
technische variant nummer 5 als financieel aantrekkelijkste warmtevoorzieningsysteem 
geadviseerd. 

10 Hoe word! de milieuprestatie gemeten en wat zijn de resultaten vergeleken met de bestaande 
slachterij? 
In hoofdstuk 9 wordt duidelijk dat de CO2 uitstootdoelstelling in het Kyoto Protocol 
maatgevend is voor het meten van de milieuprestaties. Vergeleken met de bestaande slachterij 
wordt de CO2 uitstoot met 80% gereduceerd per eenheid product 

(g/kggeslacht gewicht) -

Op basis van de onderzoeksvragen zijn er tijdens de analyse een aantal knelpunten naar voren 
gekomen. Het eerste knelpunt is de bedrijfzekerheid van het systeem en de gemiddelde tijd die nodig 
is om het systeem weer operationeel te krijgen. Doordat systemen aan elkaar gekoppeld zitten is de 
kans op een langere stilstand grater in vergelijking met de bestaande slachterij en wordt het complexer 
om storingen op te lossen. De kans dat alleen gespecialiseerde bedrijven de storing kunnen verhelpen 
is groot metals gevolg dat de reactietijd aanzienlijk !anger wordt ten opzichte van de reactiesnelheid 
van een eigen technische dienst. Door back up apparatuur te installeren wordt voorkomen dat de 
productie langdurig stil valt. 

Een tweede knelpunt is de mogelijkheid van opstarten aan het begin van de dag en na de pauzes. Bij 
procesintegratie worden processen gekoppeld. Als bij aanvang een warmtevraag ontstaat en op dat 
moment geen restwarmte beschikbaar is in hoeverre kan het proces dan goed opgestart worden. Dit is 
sterk afhankelijk of de geproduceerde elektriciteit op het moment dat dit niet nodig is voor het 
primaire proces elders afgezet kan worden. Hierbij kan gekeken worden of dit binnen de slachterij kan 
(aandrijven van de compressoren voor de diepvries) of terugleveren aan het elektriciteitsnet, wat 
tevens aanleiding is voor het derde knelpunt. 

Een derde knelpunt is het terug leveren van energie aan het net. In hoerverre is een energieleverancier 
bereid om extra elektriciteit te leveren als er downtime is en in hoeverre kan er elektriciteit 
teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet bij een overschot en welke financiele opbrengsten staan 
hier tegenover. Bij de selectie van de energieleverancier dient dit meegenomen te worden. 

Een vierde knelpunt is de selectie van het koudemiddel R717 in de koelinstallaties. Op basis van 
milieuvriendelijkheid en energetische prestaties is hiervoor gekozen. Mogelijk dat de 
overheidsinstanties geen vergunning hiervoor verlenen. Dit is afhankelijk in welk gebied de nieuwe 
slachterij gebouwd, gedurende dit onderzoek was dit niet bekend. 

Een vijfde knelpunt is de onbekende energievraag naast de het primaire proces voor onder andere 
kantoorgebouwen, het invriezen van eindproducten en sanitaire equipement. Deze vraag is niet 
meegenomen bij het ontwerpen van het systeem. Tijdens de engineering van de slachterij zal de 
energievraag duidelijk worden. Overwogen kan worden om het warmtevoorzieningsysteem van het 
primaire proces hierop te herontwerpen. Er dient dan rekening gehouden te worden dat bij een 
overschot aan warmte of elektriciteit hiervoor een nuttige toepassing gevonden wordt. 
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10.2 Aanbevelingen: 

Aan de hand van bovenstaande conclusies In de aanbevelingen van <lit onderzoek als volgt: 
1 in dit onderzoek is aangenomen dat de energievraag constant is tijdens productie. Door het primaire 
proces in de bestaande slachterij een bepaalde periode te gaan monitoren kan bevestigd worden of 
deze aanname klopt. Bij significante afwijkingen dient het ontwerp van het 
warmtevoorzieningsysteem aangepast te worden. 
2 De systeemgrenzen in dit onderzoek liggen bij het primaire proces. Verschuiving van de grenzen 
richting duurzame industrieterreinen kan interessant zijn voor Esbro BV om extra opbrengsten te 
genereren uit het overschot aan warmte en of elektriciteit. Hiervoor zou een onderzoek opgestart 
moeten worden zodra de definitieve locatie bekend is. Centraal in dit onderzoek moet komen te staan 
of de aanwezige bedrijven op dit industrieterrein kunnen profiteren van elkaars aanwezigheid. 
3 Het onderzoek concentreert zich op de schillen rondom de kem, het proces. De kem wordt als een 
vast gegeven beschouwd. Verdere energieoptimalisatie van de kem kunnen grote besparingen 
opleveren en hebben direct invloed op het ontwerp van de utilities. Bijvoorbeeld terugdringen van de 
warmteafgifte van de broeiers aan de omgeving heeft als gevolg en lagere warmtevraag waardoor er 
kleinere warmtevoorzieningapparatuur gei"nstalleerd kan worden. 
4 Op dit moment is er nog maar beperkt inzicht in subsidies en fiscale regelingen. Mogelijk dater 
naast de EIA regelingen er meer fiscale en nationale en Europese subsidiemogelijkheden zijn. 
Gespecialiseerde bedrijven kunnen hierin een adviserende rol in vervullen. 
5 Gestelde milieudoelstelling van de branchevereniging zijn ruimschoots realiseerbaar. Dit maakt het 
mogelijk,om zonder al te groot risico deel te nemen aan de meer jaren afspraak (MJA3) tussen de 
branchevereniging en de overheid. Hierbij dient in overweging genomen te worden of de kosten 
opwegen tegen de baten. Waarbij de baten niet direct in geld uit te drukken zijn maar meer gedacht 
moet worden aan het maatschappelijk verantwoord ondememen en de mogelijkheden om de naam 
Esbro BV te versterken. 
6 Nadeel van de PINCH technologie is <lat bet geen rekening houdt met krachtopwekking en 
krachtverbruik, zodat warmtepompen en warmtekrachtkoppelingen niet goed geanalyseerd kunnen 
worden. Dit gebeurt wel bij de toepassing van de zogenaamde exergieanalyse. 
Uitbreiding van het onderzoek met een exergieanalyse voor het compressiekoelsysteem en de warmte 
krachtkoppeling levert extra informatie op voor het ontwerp van een systeem met een hoog 
exergetisch rendement. [ 41] 
7 In het onderzoek is uitgegaan van bewezen technieken waarbij het gebruik van gas en elektriciteit 
centraal staan. Tijdens het slachten wordt er veel afval geproduceerd. Dit afval heeft een energetische 
waarde die met gebruikmaking van nieuwe technieken omgezet kan worden in een bruikbare 
energiedrager. Bijvoorbeeld het slachtafval omzetten in biodiesel (voor categorie III afval verboden) 
of slib van de waterzuivering omzetten in methaangas. Met dit gas kan de gasmotor van de WKK weer 
aangedreven worden. Bij een overschot aan methaangas kan overwogen worden om een van de 
compressoren van de koude-installatie aan te drijven met een gasmotor. Voordeel is dater minder 
energie ingekocht hoeft te worden en dat er minder betaald wordt voor het afvoeren van de 
restproducten bloed en veren . De restproducten, koppen, poten en darmen hebben een kleine 
opbrengst. Onderzocht dient te worden in hoeverre dit technisch en economisch haalbaar is en groot de 
risico's zijn met betrekking tot de bedrijfzekerheid. Installaties om biodiesel zelf te maken zullen voor 
kleine hoeveelheden onrendabel zijn. Mogelijk dater samengewerkt kan worden met een exteme 
organisatie, zie artikel van B Roosendaal [47] . Enkele slachterijen in Zweden zetten slachtafval om in 
energie voor eigen gebruik. [24] 
8 Niet alle restwarmte van het primaire proces kan hergebruikt worden. Er is sprake aan een overschot 
aan laagwaardige restwarmte waar op dit moment geen toepassing voor is. Onderzocht moet worden 
of deze warmte nog nuttig ingezet kan worden elders in de slachterij. Hierbij kan gedacht worden om 
de vloerverwarming van de diepvriescel op aan te sluiten of voor de verwarming van de kantoren te 
gebruiken. 
9 Het waterverbruik binnen de slachterij valt buiten het onderzoek. Water is ook een energiedrager, 
mogelijk <lat het uitvoeren van een PINCH analyse voor waterverbruik nog meer voordelen en 
besparingen opleveren.[ 43] 
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10 Een van de ontwerpeisen was Downflow plus koeling zoals geleverd door Stork BV. Op de markt 
zijn andere koelingconcepten beschikbaar met een hoger rendement zoals het afkoelen van producten 
door een ijswaterbak. [36] Onderzocht moet worden of het voor Esbro BV interessant is om te kiezen 
voor een ander koelconcept. 
11 Op dit moment heeft Esbro BV nog geen duidelijke milieustrategie ontwikkeld waarin 
doelstellingen zijn geformuleerd om op termijn energie-efficienter en duurzamer te produceren 
Overwogen moet worden of het opstellen van een milieustrategie met concrete doelstellingen helpt bij 
tot het versterken van de concurrentiepositie. 
12 Het onderzoek is vooral gericht op techniek, economie, realiseerbaarheid en milieuprestaties. De 
organisatorische aspecten, zoals bedrijfsspecifieke inpasbaarheid van het systeem is niet behandeld. 
Voordat de definitieve beslissing genomen wordt over de aanschafvan een systeem, is het belangrijk 
om te onderzoeken welke organisatorische stappen gezet moeten worden om het systeem 
bedrijfsspecifiek inpasbaar te maken. Met andere woorden: dienen de taken en werkwijzen van de 
technische dienst aangepast te worden aan het nieuwe systeem en zo ja hoe wordt hier invulling aan 
gegeven. 
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Begrippenlijst 
Batch proces Een te bewerken hoeveelheid in een proces 
Bedrij fsresultaat omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief 

financiele baten en lasten en belastingen 
Biomassa Brandstof van plantaardige of organische oorsprong. Dit kan GFT afval 

zijn maar ook slachtafval 
Blijvende energiebronnen Een verzamelnaam voor vormen van hemieuwbare energie die 

verkregen wordt uit andere energiebronnen dan de fossiele 
brandstofbronnen. Hieronder wordt onder andere begrepen de energie 
die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt 
verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij de verbranding van 
biomassa 

Broeien Onderdompelen van het kuiken in heet water waardoor de veerfollikel 
open gaat staan en de veer makkelijk verwijderd kan worden 

Broeibak Apparatuur waar het broeiproces in plaats vindt 
CFK koudemiddel Volledig gehalogeerde ChloorFluorKoolstoffen - verbinding 
Cogeneratie Het gecombineerd opwekken van warmte en kracht, het gebruik maken 

van restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit. 
COP waarde Geeft de verhouding aan tussen de nuttige uitgaande energie van de 

warmtepomp of koelinstallatie en de energie die de warmtepomp of 
koelinstallatie nodig heeft om te werken. 

Condensortemperatuur De temperatuur waarbij het gas in de condensor omgezet wordt in 
vloeistof. 

Compressie koelsysteem Compleet systeem bestaande uit een compressor, condensor, 
expansieorgaan en verdamper om koude op te wekken 

Eendagskuikens Kuikens die een dag oud zijn en vervoerd worden naar de mester 

Energiedrager De vorm waarin energie aan een systeem wordt toegevoegd. 

Energie-efficientie Een maat voor energieverlies 
HCFK koudemiddel Onvolledig gehalogeerde ChloorFluorKoolstoffen - verbinding 

Mechanische energie Dit is geordende kinetische energie, zoals translatie en rotatie 
Mester Hier groeien de eendagskuikens op totdat ze slachtrijp zijn 
Gril gewicht Het gewicht van een geslacht kuiken dat compleet schoongemaakt 

is en af gekoeld. 
Levend gewicht Het gewicht van een levend kuiken 
Moederdier Kuikens die de strenge eisen van het fokbedrijf hebben doorstaan en 

klaar zijn voor de leg, zorgen voor de vermeerdering van hun 
soortgenoten. 

Nett present value lnvesteringsselectiemethode waarbij rekening gehouden wordt 
met de tijdwaarde van geld 

Primaire energie Energie in de vorm van brandstof 
Proces integratie Reststromen van het ene deelproces worden in het andere 

deelproces ingezet 
Rentabiliteitseis Rentabiliteitseis is de kostenvoet van het eigen / vreemd 

vermogen, deze bestaat uit de risicovrije rendementseis, verhoogd 
met een risico-opslag 

Restwarmte Is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting. 

Thermische energie Dit is de energie die in de thermische beweging van de moleculen 
opgeslagen is. Deze energie is evenredig met de absolute 
temperatuur T: 
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V ariabele kosten Deze kosten fluctueren met de geleverde prestaties 
Veerfollikel Hierin komt de veer van een kuiken tot ontwikkeling en kan 

vergeleken worden met een haarzakje 
Verbrandingswarmte De energie die vrijkomt bij een verbranding van een kilogram of 

een m3 stof. 
V erdampingstemperatuur De temperatuur waarbij. in de verdamper vloeibaar koudemiddel 

omgezet wordt in gas door opname van warmte 
Vleeskuiken Dit is een kuiken <lat alleen gefokt wordt voor het vlees 
Warmtepomp Een warmtepomp is een installatie die laagwaardige warmte uit 

bijvoorbeeld de warme bronnen opneemt en deze opwaardeert naar een 
hogere temperatuur die bruikbaar is voor de verwarming. De werking 
van een warmtepomp berust op het koelkastprincipe. Een compressor 
pompt een koudemiddel rond in een systeem, <lat de warmte opneemt bij 
verdamping en deze bij een hogere temperatuur afgeeft wanneer het 
condenseert. 

W armtewisselaar Toestellen waarin thermische energie wordt overgedragen van het 
ene medium naar het andere, met behulp van passieve 
warmteoverdracht 

WKK warmte-kracht- Een WKK bestaat uit een gasgestookte verbrandingsmotor, een 
installatie met gasmotor generator, en warmtewisselaars. Een WKK wordt toegepast voor 

opwekking van warmte en elektriciteit. 
Categorie III afval Hoog risico afval dat alleen door de destructor onschadelijk 

gemaakt mag worden 
Utility de apparatuur die nodig is om het water, lucht, elektriciteit en 

brandstoffen om te zetten in het voor het proces bruikbare faciliteiten of 
(hulp)stromen zoals warmte, koude, stoom, gezuiverd water, etc. 
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Bijlage 1. Bijlage Beschrijving en gevolgen CO2 

Onderstaande beschrijving is overgenomen uit het rapport van Damon Visser (42] 

1.1 Beschrijving CO2 
CO2 
De laatste twintigjaar speelt het milieu een steeds belangrijkere rol in ons !even. Daar is alle reden 
voor. Immers, een gezond milieu is van groat belang voor onze leefomgeving. Door menselijk 
handelen wordt onze natuurlijke leefomgeving in toenemende mate bei"nvloed. Zo produceert de 
mensheid over de gehele aarde gerekend steeds meer CO2, dat is kooldioxide, en overige 
broeikasgassen. Dat versterkt het broeikaseffect: de opwarming van de aarde die het natuurlijke 
evenwicht op aarde verstoort. Aan de andere kant is kooldioxide ook noodzakelijk voor het !even op 
aarde. Hieronder enkele feiten over CO2. 

Wat is CO2 eigenlijk? 
CO2 is een chemische verbinding van een koolstofatoom (C) en twee zuurstofatomen (0). We noemen 
het ook we! kooldioxide. Kooldioxide is een gas. Als je het onder hoge druk zet wordt het vloeibaar; in 
de natuur komt dit echter eigenlijk niet voor. CO2 is kleurloos, reukloos en smaakloos. In tegenstelling 
tot wat sommige mensen denken, is kooldioxide niet giftig . Alleen bij een te hoge concentratie wordt 
de ademhaling ontregeld. 

Waar komt CO2 vandaan? 
CO2 is een gas dat de natuur zelf vormt. Het is ook een stof die uit alle organische brandstoffen bij 
verbranding ontstaat, of het nu olie, aardgas, steenkool of hout is. Wanneer deze brandstoffen 
verbranden, dan ontstaat samen met de zuurstof uit de lucht CO2. 

CO2 als bron van leven 
Bomen en planten hebben kooldioxide nodig om te groeien. Zij maken koolhydraten en zuurstof van 
CO2, water en licht. Dit proces heet fotosynthese en zorgt op deze aarde voor zuurstof. Koolhydraten 
zijn de belangrijkste voedingsstof van de mens en van veel dieren. 

Kooldioxide draagt nog op een andere manier bij tot het !even op aarde. Alles wat leeft, heeft warmte 
nodig om te kunnen bestaan. CO2 zorgt voor die warmte. CO2 hoopt zich namelijk, samen met andere 
gassen, op in de atmosfeer. Deze gaslaag in de atmosfeer (te vergelijken met een deken) zorgt ervoor 
dat de aarde niet teveel warmte uitstraalt naar het heelal. 

1.2 Gevolgen CO2 
Het broeikaseffect 
Door de uitstoot van CO2 neemt het broeikaseffect toe (versterkte broeikaseffect). De mens heeft de 
afgelopen honderd jaar veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hierdoor is er veel meer 
kooldioxide de lucht in gekomen. De ' deken van gassen' die de warmte op aarde vasthoudt, wordt 
steeds dikker. Het klimaat over de hele wereld wordt daardoor warmer en ecosystemen dreigen te 
ontsporen. De gevolgen hiervan zijn onder andere droogte en een stijging van de zeespiegel. 

Terugdringen CO2-uitstoot 
Willen we iets tegen het broeikasprobleem doen, dan moeten we nieuwe methodes bedenken om COi
uitstoot te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van duurzame energiebronnen. Zonne
energie bijvoorbeeld. Andere mogelijkheden om de COi-uitstoot te beperken, zijn het toepassen van 
brandstof besparende technieken, hergebruik van CO2 en methodes om CO2 op te slaan in de grand of 
in vaste stoffen. In Nederland en andere landen wordt hier momenteel hard aan gewerkt. Het is van 
groot belang dat we deze nieuwe technieken op grote schaal gaan gebruiken. De Nederlandse overheid 
heeft daarom de mogelijkheden van COi-opslag onderzocht. Hieruit is gebleken dat het opslaan van 
CO2 in de bodem ook voor Nederland goede mogelijkheden biedt. Hiervoor wil zij in de toekomst met 
proefprojecten starten waarbij CO2 wordt opgeslagen in de bodem 
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Bijlage 2. Werkelijk energieverbruik bestaande slachterij 

Onderstaand het energieverbruik van de bestaande slachterij over de afgelopen vier jaar met de daarbij 
behorende productieaantallen zijn aangeleverd door de opdrachtgever. 

Energieverbruik huidige pluimveeslachterij (Rembrandtweg 4 te Doetinchem) 

l Energieverbruik 

Gas (kantoor) m3 5.000 5.000 5.000 5.000 

Huisbrandolie (machines + 2 heftrucks) /tr 276.000 307.000 304.000 306.000 

Elektriciteit kWh 4 018.000 3.990.000 4.134.000 4 051000 

Leidingwater m3 2.000 2.000 2.000 2.000 

Grondwater m3 60.000 59.000 56.000 60.000 

Opwekking elektriciteit kWh 

Gas (kantoor) € 3.000 4.000 4.000 4.000 

Huisbrandolie (machines + 2 heftrucks) € 138.000 192.000 208.000 214.000 

Elektriciteit (transport + verbruik) € 250.000 327.000 439.000 432.000 

Leidingwater € 3.000 3.000 3.000 3.000 

Grondwater € 

Opwekking elektriciteit € 

Energiekosten totaal € 394.000 526.000 654.000 653.000 

2 Productietijd (incl opstarten, pauzes) 

Draai-uren per dag uur 11 11 II 11 

3 Productie-aantallen 

Aantal kuikens # 16.208.000 16.496.000 17.059.000 17.866.000 

Levend gewicht kg 36.639.000 36.564.000 37.620.000 40.798.000 

Energiekosten per geslacht kuiken €/# 0,02431 0,03189 0,03834 0,03655 

Energiekosten per kg levend gewicht €/kg 0,01075 0,01439 0,01738 0,01601 

Energiekosten totaal € 394.000 526.000 654.000 653 .000 

Tabet B2. l Werkelijke energieverbruik afgelopen vier jaar bestaande slachterij Esbro BV 

Het onderzoek richt zich op het primaire slachtproces. In het overzicht wordt het energieverbruik van 
de totale slachterij weergegeven. Het gasverbruik is alleen bestemd voor het kantoor. Stookolie wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor het opwekken van thermische energie en is bestemd voor het primaire 
proces. Het verbruik van de twee heftrucks wordt als verwaarloosd beschouwd. Het verbruik van 
aardgas voor het verwarmen van kantoorruimtes is buiten beschouwen gelaten bij het analyseren van 
het cijfermateriaal. 

Verbruik primaire energiestromen 
Specifieke verbrandingswarmte aardgas (Groningen) = 31.68 MJ/m3 

Specifieke verbrandingswarmte stookolie = 41 MJ/kg 
Soortelijk gewicht stookolie 0.8 x 103 kg/m3 

Verhouding grit gewicht I levend gewicht = 0,69 
1 kWh= 3.6xl06 Joule 
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esbrol 

Eenheid 2004 2005 2006 2007 
1 Stookolie I 276.000 307.000 304.000 306.000 
2 Energiewaarde thennisch GJ 9.053 10.070 9.971 10.037 
3 Electra kWh 4.018.000 3.990.000 4.134.000 4.051.000 
4 Energiewaarde mechanisch GJ 14.465 14.364 14.883 14.584 
5 Aantal kuikens 16.208.000 16.496.000 17.059.000 17.866.000 
6 Totaal levend gewicht kg 36.639.000 36.564.000 37.620.000 40.798.000 
7 Gemiddeld levend kg/kuiken 2,26 2,22 2,21 2,28 

gewicht 
8 Energiewaarde per kJ 559 610 585 562 

ku iken thennisch 
9 Energiewaarde per kJ 893 870 872 816 

kuiken mechanisch 
10 Energiewaarde per kg kJ 247 274 264 246 

levend gewicht thennisch 
11 Energiewaarde per kg kJ 395 391 395 358 

levend gewicht mechanisch 
Tabel B2.2 Technisch geanalyseerde cijfers energieverbruik per kuiken (bran: Esbro BV) 

Opmerkelijk is het relatief lage energieverbruik in 2007 t.o .v. de voorgaande jaren. Uit interviews 
blijkt dater geen technische verbeteringen aan het machinepark zijn uitgevoerd de afgelopen vier 
jaren. De afgelopenjaren is het gewicht van een levend kuiken toegenomen en zijn de aantallen 
verhoogd. Daarmee is het niet verklaard dat het zwaarder slachten en het verhogen van de aantallen 
leidt tot een lager energieverbruik per eenheid product. Hiervoor zijn meer gegevens nodig. 

De economische analyse 

Eenheid 2004 2005 2006 2007 
1 Stookolie € 138.000 192.000 208.000 214.000 
2 Energiewaarde thennisch GJ 9.053 10.070 9.971 10.037 
3 Electra € 250.000 327.000 439.000 432.000 
4 Energiewaarde mechanisch GJ 14.465 14.364 14.883 14.584 
5 Kosten thennisch €/GJ 15,24 19,07 20,86 21 ,32 
6 Kosten mechanisch €/GJ 17,28 22,77 29,50 29,62 
7 Aantal kuikens 16.208.000 16.496.000 17.059.000 17.866.000 
8 Totaal levend gewicht kg 36.639.000 36.564.000 37.620.000 40 .798.000 
9 Kosten thennisch €cen/kuiken 0,85 1, 16 1,22 1,20 
10 Kosten mechanisch €cen/kuiken 1,54 1,98 2,57 2,42 
11 Kosten totaal €centlkuiken 2,39 3, 14 3,79 3,62 
12 Kosten thennisch €cent/kg 0,3 76 0,523 0,552 0,526 

levend Qewicht 
13 Kosten mechanisch €cent/kg 0,681 0,892 1,163 1,061 

levend gewicht 
14 Kosten totaal €cen/kg 1,058 1,414 1,715 1,588 

levend gewicht 
Tabel B2.3 Economische geanalyseerde cijf ers energieverbruik per kuiken (bran: Es bro BV) 

Gemiddelde gemeten over de afgelopen vier jaar 
Bij een lijnsnelheid van 9000 kuikens per uur en 253 werkdagen per jaar, lag de productietijd in 2004 
op 7,11 uur per dag in 2007 op 7,85 uur per dag. Dit kan de rede zijn voor het lagere energieverbruik 
in 2007. Een argument hiervoor is dat het oppervlakte van het geslachte kuiken niet rechtevenredig 
stijgt of daalt met het gewicht. Tijdens het broeien wordt alleen de oppervlakte van het kuiken 
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verwannd waardoor een lager energieverbruik verklaarbaar wordt als het gemiddelde gewicht 
toeneemt. Voor de situatie bij Esbro BV betekent <lit een lager olieverbruik per kuiken. 

Een lager energieverbruik in relatie tot verlenging van de productietijden is mogelijk te verklaren 
doordat de energie benodigd voor het opstarten van de productie zoals het opwannen van de broeibak, 
koud draaien van de koelcel etc. over een langere productietijd uitgesmeerd kan worden. Om <lit beter 
te kunnen onderbouwen zijn meer data nodig. Esbro BV heeft deze data niet beschikbaar. De 
gemiddelde waarden over afgelopen 4 jaar staan in onderstaande tabel. 

Gemiddeld levend gewicht per kuiken kg 2,242 
Energiewaarde thenni sch per kuiken J 578 
Energiewaarde mechanisch per kuiken J 862 
Energiewaarde thenni sch per kg levend gewicht J 258 
Energiewaarde mechanisch per kg levend gewicht J 384 
Tabel B2.4 Gemiddeld energieverbruik over de afgelopen 4 jaar 

P.N.W.v.d.Heuvel 72 



TU/e 
Bijlage 3. Theoretisch energieverbruik bestaande en nieuwe slachterij 

In deze bijlage wordt op basis van de technische gegevens van de leveranciers, de theoretische 
energievraag per afdeling van de bestaande slachterij bepaald. De parameters waarop de energievraag 
bepaald wordt: 

• Gemiddeld levend gewicht 2250 gr per kuiken 
• Gemiddeld panklaargewicht is gemiddeld levend gewicht x 0,69 
• Lijnsnelheid 9000 kuikens per uur 
• Broeitemperatuur 53°C 
• Afzetmarkt vers 
• Gemiddelde kemtemperatuur geslacht kuiken uittrede koeltunnel 9°C 
• Verdampingstemperatuur koudeopwekking primaire proces -21 °C constant 
• Koudemiddel R22 
• Condensortemperatuur 35°C constant 
• Geen procesgeintegreerd proces. 

Al Aanvoer 
Voor de verschillende handelingen in de aanvoerafdeling wordt de energievraag bepaald. Ook de 
energievraag van de ondersteunende processen wordt in kaart gebracht. 

Al.1 Lossen 
De eerste stap van het slachtproces is het lossen van de containers met levende kuikens op de band. 
Dit gebeurt volledig automatisch. Kuikens worden bij de boer geladen in een container en per truck 
vervoerd naar de slachterij. Met een heftruck worden de containers geplaats op een aangedreven roller 
band. Maximaal te beladen gewicht per container is 640 kg. Bij een lijnsnelheid van 9000 kuikens per 
uur en een gewicht van 2250 gr kunnen er ongeveer 280 kuikens in een container vervoerd worden. 
Uitgaande van deze aantallen, in de praktijk zal er soms meer of minder in een container geplaatst 
worden dienen er 9000/280 = 32,14 afgerond 33 containers per uur aangevoerd te worden. Het 
energieverbruik van de heftruck voor het plaatsen van de container op het systeem wordt als 
verwaarloosbaar beschouwd. 33 containers per uur betekent gemiddelde tijdsperiode tussen twee 
containers van 60/33= 1,82 minuten het plaatsen van een container. Gemiddeld genomen wordt er een 
buffertijd tussen opzet container en kantelen container genomen van ca 5 minuten. Het aantal 
containerposities komt hiermee op 3 met ieder een eigen aandrijving van 1,5 kW geeft een totaal 
gei'nstalleerd vermogen van 4,5 kW. 

Lossen van de kuikens via een kantelaar inclusief productdetector, transportband en stofafzuiging 
hebben een aandrijfvermogen van 21 ,68 kW, koud waterverbruik 1,2 m3/uur (0-20°C). 
Verhoging van de productie naar 12000 kuikens per uur en een gemiddeld levend gewicht van 2800 gr 
betekent 640 kg/2,8 = 228 kuikens per container. 12000/228 = 52,6 afgerond 53 containers per uur als 
aanvoer. Tijdsperiode twee containers 60/53 = 1, 13 min. Een buffertijd van 5 minuten betekent 5 
posities met ieder een aandrijving van 1,5 kW geeft een totaal gei'nstalleerd vermogen van 7,5 kW. 

Al.2 Reinigen containers 
Het reinigingsproces voor containers bestaat uit het voorwassen, een inweektraject van ca 20 min per 
container en een hoofdwasser. Aandrijfvermogen hoofdwasser 24,25 kW, verbruik koud water (0-
200C) 2,5 m3/dag en perslucht 1,5 Nm3/uur. Inweektraject 20 min, bij 9000 kuikens / uur tijdsperiode 
tussen twee containers 1,82 min. Aantal posities voor 20 min inweken komt hiermee op 11 (afgerond). 
Voor <lit rekenmodel wordt aangenomen <lat iedere twee posities een aandrijfmotor heeft van 1,5 kW, 
gei'nstalleerd aandrijfvermogen is 6xl ,5KW = 9 kW 
Inweektraject 20 min, bij 12000 kuikens / uur tijdsperiode tussen twee containers 1,13 min 
Aantal posities voor 20 min inweken komt hiermee op 18 (afgerond). Voor <lit rekenmodel wordt 
aangenomen dat iedere twee posities een aandrijfmotor heeft van 1,5 kW geeft een gei'nstalleerd 
aandrijfvermogen van 9xl ,5 kW= 13,5 kW 
Verbruik hoofdwasser aandrijfvermogen 66,73 kW, verbruik koud water 6,5 m3/dag voor de vulling 
en suppletiewater 1,32 m3/uur. Perslucht 12 Nm3/uur 
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Al.3 Afvoer containers 
Na het wassen worden de containers met een heftruck van het systeem genomen en op de vrachtwagen 
geplaatst voor de volgende lading kuikens. Deze afvoer is gebaseerd op zwaartekracht. 

Overzicht energieverbruik aanvoersysteem: 

Afdeling Capaciteit Aandr verrn. Perslucht Koud water Koud water 
"aanvoer" (kuikens/uur) kW Nm3/uur m3/uur m3/dag buffer 

Lossen 9000 26,18 0 1,2 0 
12000 29,18 0 1,2 

Reinigen 9000 100 13,5 1,32 9 
12000 104,5 13,5 1,32 

Afvoer 9000 0 0 0 0 
12000 0 0 0 

Totaal 9000 126,18 13,5 2,52 9 
12000 133,68 13,5 2,52 

Tabel B3 .1 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeling aanvoef.(Leestip Links in de kolommen staan de 
waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12.000kuikens per uur.) 

0 

9 

0 

9 

Het aanvoersysteem werkt in principe discontinu. Het is te complex om de exacte energievraag voor 
een discontinu te bepalen. Een exacte bepaling heeft geringe toegevoegde waarde voor het onderzoek. 
Op basis van deze argumentatie wordt het aanvoersysteem beschouwd als een continu systeem. 

Bl Slacht en plukken 
De volgende stap in het slachtproces na het aanvoersysteem is het slachten. Tijdens dit proces worden 
de kuikens verdoofd en gedood. Daama volgt het uitbloeden, broeien, automatisch plukken van de 
veren en verwijderen van kop en poten. 

B1.1 Verdoven, doden uitbloeden 
Eerste stap van het slachtproces is het verdoven, doden en uibloeden van het kuiken. 
Aandrijfverrnogen verdoven en doden is 3,15 kW en een verbruik van koud water 
0,573 m3/uur (0-20°C). Uitbloeden is een statische bak waar de kuikens gedurende een bepaalde tijd 
bovenhangen. Het opgevangen bloed wordt verpompt met een bloedpomp waarvoor perslucht gebruikt 
wordt van 60 Nm3/uur. 

Uitbreiding naar 12000 kuikens per uur met een gemiddeld gewicht is het gei"nstalleerde vermogen in 
overeenstemming met met de 9000 kuikens per uur zijnde 3,15 kW. Het verbruik van koud water 
neemt toe naar 0,918 m3/uur 

B1.2 Broeien 
In principe is <lit en groot bassin met heet water om de oppervlaktehuid van het kuiken te verwarrnen. 
Hierdoor wordt het plukken van de veren sterk vergemakkelijkt. Het gevraagde verrnogen van de 
energiedrager heet water is afhankelijk van de lijnsnelheid en het gewicht van de kuikens. Zowel de 
leverancier als Esbro BV heeft te weinig infonnatie beschikbaar over het energieverbruik voor het 
broeien van kuikens in relatie tot het gewicht en de lijnsnelheid. Om tot een indicatieve waarde te 
komen ten aanzien van het energieverbruik voor het broeien is gekozen voor een pragmatische 
interpretatie van de beschikbare gegevens van de leverancier. Voor het broeien van een kuiken schrijft 
de leverancier een tijd voor tussen 2,5 en 3 minuten. De baansnelheid bij 9000 kuikens per uur en een 
vaste afstand tussen twee kuikens hart op hart van 6" (152,4mm) is 9000/60* 152,4 = 22,86 meter/min. 
De totale lengte in de broeibassin komt hierrnee op minimaal 2,5 x 22,86 = 57,15 meter en maximaal 
3x22,86=68,58 meter. Het gewicht van het kuiken is onafhankelijk van de broeitijd. Het 
energieverbruik is we! afhankelijk van het gewicht. Uit de gegevens van de leverancier blijkt dat 
tijdens het broeien alleen de oppervlaktehuid ca. 5 mm diep opgewarmd dient te worden. 
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De leverancier geeft aan dat door de constructie van de broeibakken ongeveer 10 % van het totale 
verrnogen door het kuiken wordt opgenomen en 90 % afgegeven wordt aan de omgeving en gebruikt 
wordt om het suppletiewater van 45°C op te warrnen naar 53 °C. Exacte metingen zijn niet 
beschikbaar, voor het onderzoek wordt aangenomen dat opgeven waarden van de leverancier kloppen. 
Laat onverlet dat een re-design van de broeibak een significante energiebesparing kan bewerkstelligen. 
Dit valt buiten de grenzen van het onderzoek. 
Bij een productie van 9000 kuikens per uur en ca 2300 gram levend gewicht is het vermogen om het 
product te verwarmen naar schatting 28 kW. Het totale verrnogen voor het broeiproces wordt geschat 
op 280 kW. Esbro BV gebruikt hiervoor lage druk stoom van 110 °C direct geYnjecteerd in de 
radiatorplaten om het water bassin op temperatuur te houden. Suppletiewater om het watemiveau 
constant te houden wordt via een warrntewisselaar opgewarmd van ca 10°C naar ca. 45°C. De 
volumestroom hiervoor is volgens opgave van de leverancier ca. 0,2 I/kg product. Voor een capaciteit 
van 9000 kuikens per uur een gemiddeld levend gewicht va 2300 gram is hiervoor een volumestroom 
nodig van 9000x2.3x0.2 = 4140 liter/ uur (4,15 m3/uur) . Komt overeen met een verrnogen van 170 
kW. De inhoud van het waterbassin dat voor aanvang productie gevuld wordt met koud water heeft 
een inhoud van 12.6 m3

, opgave leverancier. Dit water wordt gedurende 2 uur voor productie 
opgewarmd van 10°C naar 53 °C. Vermogen q=mxcpxdeltaT = 12600x4,2x43= 2275560 kJ (ca 320 
kW per uur). Gei"nstalleerd aandrijfvermogen voor ventilators etc. ca. 27,5 kW. 

Uitbreiding naar 12000 kuikens per uur met een gemiddeld levend gewicht van 2800 gr vraagt bij een 
gewenste broeilengte van 76,2 meter ( 57,15/9000xl2000) een verrnogen naar schatting 420 kW. De 
waterinhoud van de broeibak ca. 17 m3

• Opwarming 2 uur voor productie tot 53 °C vraagt een 
vermogen van l 7000x4.2x43 = 3070200 kJ (ca 430 kW per uur). Lage druk stoom is niet 
noodzakelijk. De leverancier heeft broeibakken in haar portfolio werkend op heet water van 85 tot 95 
°C. Voor de nieuwe slachterij wordt uitgegaan van een heet water broeibak ipv lage druk stoom dit uit 
exergetisch oogpunt. Suppletiewater voor het op peil houden van het watemiveau vraagt een 
verrnogen van 12000x2.8x0.2 = 6720 liter/ uur (6,72 m3/uur). Komt overeen met een vermogen van 
275 kW. GeYnstalleerd aandrijfvermogen voor ventilators etc. ca. 28,1 kW. De inhoud van het 
waterbassin is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte in de slachterij. Mogelijk dater meerdere 
kleinere bassins gei"nstalleerd dienen te worden en weer consequenties heeft voor de totale 
waterinhoud versus toegevoegd vermogen. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van bovengenoemde 
selectie. 

De inhoud van het waterbassin is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte in de slachterij. 
Mogelijk dater meerdere kleinere bassins gei"nstalleerd dienen te worden en weer consequenties heeft 
voor de totale waterinhoud versus toegevoegd vermogen. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van 
bovengenoemde selectie. 

B1.2 Plukken 
Na het broeien volgt de plukstraat waar eerst de staartpennen worden getrokken en daama de veren . 
Esbro BV beschikt over een zeer compacte plukstraat met 3 plukkers. Aandrijfverrnogen 
staartpentrekker lx 2.2 kW en aandrijfvermogen plukkers 79,2 kW. Gedurende het plukken worden 
de kuikens besproeid met warm water van 45°C. Totaal verbruik 6 m3/uur. Het verrnogen = 
6000x4.2x(45-10)/3600= 245 kW 
Uitbreiding van 12000 op basis van de richtlijnen van de leverancier van de plukkers geeft dit in totaal 
een gei"nstalleerd vermogen van 111,6 kW en warmwater consumptie van 14 m3/uur (45°C). Het 
bijbehorende verrnogen = 14000x4.2x(45-10)/3600= 571 kW. 

B1.3 Koppen en poten verwijderen + overhangen naar de panklaarlijn 
Als laatste stap in de slachtafdeling worden de kop en de poten van het kuiken verwijderd. 
Gei"nstalleerd aandrijfvennogen 2,7 kW en perslucht verbruik 0l,Nm3/uur. Dit is gelijkwaardig bij 
een snelheid van 12000 kuikens per uur. 

B1.4 ondersteunde processen 
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Aandrijvingen in de transportbaan en overige accessoires zoats kettingsmeertoestet en hakenwasser. 
Aandrijfvermogen voor de baan 8,25 kW, koud water 0,1 m3/uur en perstucht 0,6 Nm3/uur. 
Aandrijfvermogen voor het afvoeren van afvat en recircuteren van water 39,35 kW. Totaat 
aandrijfvermogen ondersteunende proces 47,6 kW. 

Uitbreiding naar 12000 geeft qua energieverbruik een getijkwaardig beetd ats voor 9000 kuikens per 
uur. 

Afdeting Capaciteit Aandrijf Perstucht Koud water warm water 45° 
"stacht en (kuikens/uur) vermogen kW Nm3/uur m3/uur m3/uur 
ptukken" 

Verdoven 9000 3,15 60 0,573 
12000 3,15 60 0,918 

Broeien 9000 Zie tabet B3 .3 
12000 Zie tabet ?? Zie tabet ?? Zie tabet ?? Zie tabel ?? 

Ptukken 9000 79,2 6 
12000 111 ,6 14 

Kop&poot 9000 2,7 0,1 
12000 2,7 0,1 

Onderst pr 9000 47,6 0,7 0,1 
12000 54,6 0,7 0,1 

Totaal 9000 132,6 60,8 0,673 6 
12000 172 60,8 1,018 14 

Tabet B3 .2 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeting stacht en ptukken exclusief broeier. (Leestip 
Links in de kolommen staan de waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 
12.000kuikens per uur.) 

Processtap Capaciteit Aandrverm. LD stoom l l 0°C LD stoom 110°C 
(kuikens/uur) kW voor prod. kW Gedur. prod. kW 

Broeien 9000 27,5 320 280 

Processtap Capaciteit Aandrverm. warmwater 85°C Warmwater 85°C 
(kuikens/uur) kW voor prod. kW* Gedur. prod. kW 

Broeien 12000 28,1 430 420 
Tabet B3.3 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeting broeiers 

Cl Panklaar & organen oogsten 

warm water 45° 
m3/uur 

4,15 

warm water 
45° m3/uur 

6,72 

Na het stachtproces votgt het panktaarproces waar de ingewanden van het kuiken automatisch 
verwijderd worden en gereinigd wordt. Over het atgemeen zijn dit carrousetmachines die door de 
transportbaan worden aangedreven. Alie machines in het panktaar proces worden niet specifiek 
genoemd maar het totate energieverbruik wordt bij etkaar opgetetd inclusief het vacuUmsysteem, in dit 
gevat is dat een functioneet vacuum voor de optimate werking van de machines. Het ondersteunende 
vacuum wordt toegepast om afvallen af te voeren echter dit kan ook op een andere wijze. Het 
vermogen van de hoge druk water pomp is eveneens meegenomen in de vermogensberekening van de 
panktaarafdeling. Voor het oogsten van de organen zijn zoals in de panklaar afdeling alle vermogens 
bij elkaar opgeteld inclusief het functioneel vacuum. Ondersteunende processen zijn: 
Het vacuUmsysteem voor het afvoeren van afvallen uit de panklaar- en organenafdeting 
en transportbanden voor organen. 

Uitbreiding naar 12000 zal qua energieverbruik een qua bewerkingsmachines een gelijkwaardig beeld 
opleveren als voor 9000 kuikens per uur alleen het vacuUmsysteem voor het afvoeren van de afvallen 
zal iets zwaarder uitgevoerd worden en dus meer vermogen vragen. 
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Afdeling Capaciteit Aandr Perslucht Koud water Warm water Koud water 
Panklaar (kuikens/uur) verrn. Nm3/uur m3/uur 60° C m3/dag High 

kW buffer pressure 
m3/uur 

Panklaar 9000 69 31,5 13 0,5 
12000 69 31,5 13 0,5 

Organen 9000 18 2 14 3 
12000 18 2 14 

Ondersteun 9000 56 9 1 
d proces 

12000 76 9 1 
Totaal 9000 143 42,5 28 0,5 3 

12000 163 42,5 28 0,5 
Tabel B3 .4 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeling panklaar. (Leestip : Links in de kolommen staan de 
waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12.000kuikens per uur.) 

D1 Koelen 

3 

3 

Koelen is een specifiek proces binnen de slachterij. Na de panklaarafdeling wordt het kuiken 
overgehangen in de koellijn. De koeltunnel bestaat uit een lange baan met ketting en een aantal haken, 
ieder op een afstand van 6"(152,4 mm). Bovenin de koeltunnel staan verdampers waar het 
koudemiddel verdampt en warrnte afvoert van het product en de aanwezig motoren in de koeltunnel. 
(verdamperventilatoren en motoren van de transportbaan). Voor de berekening van de koeltunnel zijn 
diverse factoren bepalend zoals: 

• Gemiddeld grilgewicht van het kuiken 
• Gewenste temperatuur 
• Condensatietemperatuur 
• Type koeling 

Voor het berekenen van het koelvermogen bij een capaciteit van 9000 kuikens per uur wordt de 
huidige situatie bij Esbro BV zo goed mogelijk gesimuleerd. Dit wil zeggen het eerste gedeelte is een 
infrachil tunnel waarbij koude lucht met een relatief hoge snelheid haaks en zeer gericht op het 
product wordt geblazen. De tweede fase is een downtlow koeling, waarbij de koude lucht met een 
lagere snelheid tangs de producten geblazen wordt. De condensatietemperatuur wordt beschouwd als 
een constante temperatuur van 35°C. Gewenste temperatuur van Esbro BV is 2.5 °C in de kem van de 
borstfilet. Uit metingen blijkt dat de kuikens met een veel hogere temperatuur uit de koeltunnel komen 
dan gewenst. Uit een meting komt een gemiddelde kemtemperatuur van ongeveer 9 °C bij uittrede 
koeltunnel. Volgens, een door de leverancier uitgevoerde berekening correspondeert dit met een 
koelvermogen van 861 kW inclusief245 kW aan ventilatorvermogen voor de geforceerde lucht. De 
gemiddelde luchttemperatuur in de koeltunnel is -2°C. 

In totaal zijn er 3 compressoren ge"installeerd voor het opwekken van de koude. Fabrikaat 
compressoren lx Grasso 612E + lx Grasso 412E en lx Grasso 411. Gemeten verdampingstemperatuur 
-21 °C en condensatietemperatuur +35°C, koudemiddel R22, pompsysteem. Volgens het 
selectieprogramma van de leverancier leveren de compressoren een totale koelcapaciteit ca 864 kW 
met een bijbehorend asverrnogen van 337,9 kW. De gemiddelde COP komt hierrnee op 
864/337,9=2,55. Door enkele procenten hierbij op te tellen voor de motoren van de condensor, zal het 
opgenomen vermogen naar schatting 360 kW bedragen. Dit verrnogen wordt geleverd de 
elektromotoren. Hier komt nag bij het vermogen van de aandrijvingen voor de baan (transporteren van 
de geslachte kuikens door de koeltunnel) Het totale aandrijfvermogen in de huidige tunnel is 17,6 kW 
geleverd door 8 motoren van 2,2 kW. 

Om de exacte verrnogens te bepalen zullen er metingen uitgevoerd moeten warden. 
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Voor dit onderzoek is het niet zo relevant om exacte opgenomen vermogen te kennen. Een 
onderbouwde richtinggevende waarde is voor dit onderzoek toereikend. De richtingswaarde voor het 
aandrijfvermogen van de afdeling koeling komt op 245 (verdamperventilator) 
+360(aandrijving compresosoren)+ 17,6 (baanmotoren) = 622 kW in vollasbedrijf. 

Uitbreiding naar 12000 kuikens per uur is niet vergelijkbaar met de bestaande situatie. In de nieuwe 
situatie wordt uitgegaan van een ander type koeling zijnde Down Flow+. Hierbij wordt in de eerste 
fase van het koelproces het kuiken diverse keren besprenkeld met koud water om uitdroging van het 
kuiken te minimaliseren. Door verdamping van de opgebrachte waterfilm zal warmte onttrokken 
worden aan het kuiken. De luchtsnelheid langs het kuiken zal aanzienlijk lager liggen als bij de 
huidige infrachill koeling (kleiner gei"nstalleerd ventilatorvermogen voor circuleren van de koude 
kucht). Daarentegen dient er extra koelcapaciteit gei"nstalleerd te worden om het water voor de 
besprenkeling van het kuiken naar ca l cc te brengen. 

Zoals hierboven aangegeven ligt de kemtemperatuur van het kuiken bij uittrede koeltunnel ver boven 
de gewenste kemtemperatuur van 2.5 cc. Om dit te realiseren zal het kuiken langer 
in de koeltunnel dienen te verblijven en een hoger energieverbruik. 

De huidige verdampingstemperatuur van ca -21 cc (gemeten aan compressorzijde) is aan de lage kant 
tov modeme koeltunnels. Nieuwe koeltunnels worden ontworpen op een verdampingstemperatuur van 
-12,5 tot-14,5 cc (2K drukverlies tussen verdamper en compressor) afhankelijk van de beschikbare 
ruimte. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een verdampingstemperatuur aan compressorzijde 
van -13 cc dat een positieve invloed heeft op de COP in vergelijk met de huidige situatie. Het huidige 
koudemiddel R22 wordt per 2010 verboden als maagdelijk koudemiddel. Voor de nieuwe 
koelinstallatie wordt uitgegaan van het natuurlijke koudemiddel NH3. 

Verder zal er in de nieuwe situatie rekening gehouden worden met een gemiddeld zwaarder 
grilgewicht van het kuiken (1932 gr) en een capaciteit van 12000 kuikens per uur. Volgens opgave van 
de leverancier is hiervoor nodig (indicatief): 

Koelvermogen Schatting gei"nstalleerd 
kW aandrijfvermogen 

kW 
Koelcapaciteit inclusief ventilatorvermogen + 1200 (-13cC) 360 
aandrijfvermogen 
Ven ti latorvermogen 224 
Aandrijfvermogen 27 
Koelvermogen voor besprenkelen kuikens 22,5 (-13cC) 7 

Totaal 618 
Tabel B3.5 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeling panklaarafdeling nieuwe slachterij 

Totaal overzicht energieverbruik koeltunnel huidige situatie versus nieuwe situatie 

Processtap Capaciteit Aandr verm. Koud water 
(kuikens/uur) kW (1 cq m3 /uur 

Koelen 9000 622 0 
12000 618 2,15 

Totaal 9000 622 0 
12000 618 2,15 

Tabel B3 .5 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeling koeling . (Leestip Links in de kolommen staan de 
waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12.000kuikens per uur.) 
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El Wegen en delen 
Wegen en delen volgen na het koelen. Binnen deze afdeling wordt voomamelijk geselecteerd op 
gewicht. Via intelligente besturingssoftware worden afhankelijk van de vraag, hele kuikens uit de lijn 
gestoten of de kuikens worden opgedeeld in verschillende producten zoals losse vleugels, borst 
kappen, drumstick etc. Hierin zijn veel varianten mogelijk gezien de uitgebreide productportfolio's 
van leveranciers. Voor de berekening van het energieverbruik zal de huidige situatie nagebootst 
worden. Voor de nieuwe situatie zal van dezelfde opzet uitgegaan worden. Wijzigingen in de opzet 
zullen van verwaarloosbare invloed hebben op het aandrijfvermogen vermogen gezien het kleine 
absolute vermogen per module. Voor de berekening van het vermogen benodigd voor de 
transportbanden wordt een inschatting gemaakt van 10 kW omdat <lit sterk afhankelijk van de indeling 
is. 
Processtap Capaciteit Aandr Perslucht Koud water Warm water Koud water 

(kuikens/uur) verm. Nm3/uur m3/uur 60° C m3/dag 
kW m3/dag buffer 

Wegen 9000 2 0,5 0,1 
12000 2 0,6 0,1 

Delen 9000 30 26 0,1 
12000 30 26 0,1 

Onderst pr 9000 22 
12000 22 

Totaal 9000 54 26,5 0,2 
12000 54 26,6 0,2 

Tabel B3.5 Overzicht theoretisch energieverbruik afdeling wegen en delen. (Leestip: Links in de kolommen 
staan de waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12 .000kuikens per uur.) 

Fl Ondersteunende processen 
Enkele ondersteunende processen zijn meegenomen in de afdelingen zelf. Wat overblijft, zijn de 
ondersteunde processen als reinigen, waterzuivering, schoorsteen en diverse pompen. Voor deze 
ondersteunende processen wordt een inschatting gemaakt van het aandrijfvermogen, omdat de 
beschikbare data beperkt zijn. 

Fl.2 Reinigen krattenwasser 
Producten worden in de delenafdeling verzameld in een krat en naar de klant vervoerd. De lege kratten 
komen retour van de klant en dienen gewassen te worden. Dit is een 4 fase krattenwasser van vuil naar 
schoon. Het water verbruik is geschat op 11 m3/dag voor een productietijd van ca 9 uur continu. 
Gemiddeld waterverbruik 1,22 m3/uur. Intrede temperatuur van het water 50°C. Ge"installeerd 
motorvermogen geschat op 10 kW. 

Uitbreiding van de productie naar 12000 kuikens per uur zal het water verbruik lineair toenemen 
zijnde 11 x 12000/9000 = ca. 14,5 m3 /<lag ( 1,62 m3 /uur). Het ge"installeerde vermogen wordt geschat 
op 10 kW. 

Fl.3 Reinigen na productie 
Na de productie worden de machines gereinigd met heet water van ca. 50 °C. Een hogere temperatuur 
is niet wenselijk ivm het stollen van de aanwezige eiwitten op de machines bij temperaturen > 55°C. 
Geschat waterverbruik voor het reinigen van de complete productie ca. 61 m3/dag. 

Fl.4 Waterzuivering 
Voordat het water uit de productie geloosd mag worden dient het gereinigd te worden. Esbro BV 
beschikt over een eigen waterzuivering. Het aandrijfvermogen van de waterzuivering is geschat op 75 
kW. 

Fl.5 Schoorsteen 
Esbro BV beschikt over een schoorsteen om de slachtlucht beter te kunnen verspreiden op een grotere 
hoogte. Via een aandrijfmotor van 45 kW wordt de slachtlucht door de schoorsteen getransporteerd. 
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Bedrijfstijd per dag is ca. 11 uur per dag op 90% capaciteit en ca. 2 uur uitloop op 30%. Gedurende 
productie wordt het aandrijfvermogen geschat op 40 kW. 

Fl.6 U tiliteit 
Hieronder vallen alle voorzieningen zoals verwarming, licht, heet water voor de douche etc. 
Exacte gegevens ontbreken en de vraag naar energie is erg afhankelijk van de buitentemperatuur(in de 
zomer is er geen warmtevraag voor de verwarming). Voor de berekening zal een schatting gemaakt 
worden wat de gemiddelde energievraag is gebaseerd op een jaarverbruik. 

Geschat verbruik lampen, computer printer 30 kW gedurende productie 

Verwarming kantoor en bedrijfsruimtes 140 kW /dag zijnde warmwater van 70°C invoer en 60°C 
uitvoer, uitgaande van een bedrijftijd van 20 uur wordt het massadebiet 0,6 m3/uur). Handen wassen 
en douchen. Voor handen wassen dient warmwater beschikbaar te zijn en na productie douchen een 
aantal medewerkers zichzelf. Uitgaande dat 15 medewerkers douchen en het voltallige personeel 
zijnde 60 mensen met handenwassen een verbruik hebben van 10 liter water temperatuur 38°C. Per 
douchebeurt is het gemiddelde verbruik 60 liter. Per dag 15x60 is ca. 1, 1 m3 /dag heet water van 50°C 
na productie. 

Koude opslag diepvries. Niet verkochte verse producten worden ingevroren. Hiervoor staat 
ge"installeerd een Grasso compressor type RC4211 toerental 965 rpm, koudemiddel R22, systeem A op 
de vriesbunker en een DWM compressor op de bewaarvriescel. Na productie worden de compressoren 
gestart. Geschatte bedrijfstijd is ca. 12 uur per dag. 
Geschat ge"installeerd vermogen van de compressor voor de invriestunnel 90 kW, 
ge"installeerd aandrijfvermogen en voor de bewaarcel 22 kW. 

Process tap Capaciteit Aandr Warm water Koud water Warm water 
"onderst. (kuikens/uur) verm. 70° C m3/uur m3/uur 50° C 
proces" kW m3/uur 

Reinigen 9000 10 1,22 
12000 10 1,62 

Schoorsteen 9000 45 
12000 45 

Waterzuiver 9000 75 
12000 90 

Utiliteit 9000 30 0,6 1 
12000 30 0,6 1 

Diepvries 9000 112 
12000 132 

Perslucht 9000 45 
12000 45 

Totaal 9000 317 0,6 1 1,22 
12000 352 0,6 1 1,62 

Warm water 
50° C 
m3/dag buffer 
60 

60 

1,1 
1,1 

31,1 
31,1 

Tabel B3.6 Overzicht theoretisch energieverbruik ondersteunende processen. (Leestip: Links in de kolommen 
staan de waarden behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12.000kuikens per uur. ) 
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Hieronder volgt het overzicht per afdeling 

Afdeling Capaciteit Aandrverm. Perslucht Koud water Koud water 
"aanvoer" (kuikens/uur) kW Nm3/uur m3/uur m3/dag buffer 

Totaal 9000 126,18 13,5 2,52 9 
12000 133,68 13,5 2,52 9 

Afdeling Capaciteit Aandr verm. Perslucht Koud water warm water 45° 
"slacht (kuikens/uur) kW Nm3/uur m3/uur m3/uur 

plukken" 
Totaal 9000 132,6 60,8 0,673 6 

12000 172 60,8 1,018 14 

processtap Capaciteit Aandrverm. LD stoom l l 0°C LD stoom l l 0°C warm water 
"Broeien" (kuikens/uur) kW voor prod. kW * Gedurende 45° 

productie kW* m3/uur 
Broeien 9000 27,5 320 280 4,15 

Processtap Capaciteit Aandr warmwater Warmwater 85°C warm water 45° 
"Broeien" (kuikens/uur) verm. 85°C Gedur. prod.kW* m3/uur 

kW voor prod. kW* 
Broeien 12000 28,1 430 420 6,72 
*) gesloten systeem 

Afdeling Capaciteit Aandr Perslucht Koud water Warm water Koud water 
"panklaar" (kuikens/uur) verm. Nm3/uur m3/uur 60° C High pressure 

kW m3/dag buffer m3/uur 
Totaal 9000 143 42,5 28 0,5 3 

12000 163 42,5 28 0,5 3 

Afdeling Capaciteit Aandr verm. Koud water 
"koelen" (kuikens/uur) kW (1 °C) m3/uur 

Totaal 9000 622 0 
12000 618 2,15 

Afdeling Capaciteit Aandr Perslucht Koud water Warm water Koud water 
"delen (kuikens/uur) verm. Nm3/uur m3/uur 60° C m3/dag 
wegen" kW m3/dag buffer 

Totaal 9000 54 26,5 0,2 
12000 54 26,6 0,2 

"ondersteund Capaciteit Aandr Warm water Koud Warm water Warm water 
proces" (kuikens/uur) verm. 70° C m3/uur water 50° C 50° C 

kW m3/uur m3/uur m3/dag buffer 
Totaal 9000 317 0,6 niet 1 1,22 61,1 

meen 
12000 352 0,6 1 1,62 61,1 

Tabel B3.8 Overzicht theoretisch energieverbruik per afdeling. (Leestip : Links in de kolommen staan de waarden 
behorende bij een lijncapaciteit van 9.000 kuikens per uur en rechts de waarden behorende bij 12.000kuikens per uur.) 
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esbrol 

Mechanische energie 
Hieronder volgt het totale overzicht aan aandrijfvermogen voor de gehele slachterij 

Energiedrager Eenheid 9000 kuikens per uur 
Aandrijfvermogen gedurende kW 13 10 af gerond 
productie 
Aandrijfvermogen diepvries kW 112 
Avond en weekend bedrijf 
Perslucht Nm5/uur 143,3 meegenomen in aandrijfvermogen 
Koud water grondwater mj/uur 35,3 alleen informatief 
Koud water buffer m3/dag 9 alleen informatief 
Koud water leidingwater m3/dag 4 alleen informatief 
Warm water 45°C m3/uur 10, 15 
Warm water 50°C mj/uur 1,22 
Warmwater 50 °C buffer mj/dag 61, 1 
Warmwater 60 °C buffer m3/dag 0,5 
LD stoom l l 0°C 2 uur voor prod kW 320 
LD stoom l l 0°C tijdens productie kW 280 
Koud water 1 °C mj/uur 0 
Tabet B3.9 Totaaloverzicht theoretisch aandrijfvermogens bestaande slachterij 

Het theoretische aandrijfvermogen gedurende productie is afgerond 1310 kW. Als er een uur productie 
gedraaid wordt dan is het verbruik 1310 kWh. In 2007 lag het verbruik op 4.051.000 kWh. 
Als uitgegaan wordt van 11 uur elektriciteitsvraag op een dag en 253 slachtdagen dan ligt het verbruik 
theoretisch op 3.645.730 kWh. Het resterende, 405.270 kWh is voor gebruikt van overige apparatuur 
waarvan de diepvries naar verhouding veel energie vraagt. 

Yergelijk met de praktijk: 
Bovengenoemde cijfers worden vergeleken met het huidige energieverbruik van Esbro BY 
Yolgens opgave verbruikt Esbro BY onderstaande hoeveelheden stookolie en elektra. Het verbruik aan 
leidingwater en grondwater wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten gezien de doelstelling 
van het onderzoek. 

Eenheid 2004 2005 2006 2007 
Gas (alleen voor kantoor) mj 5000 5000 5000 5000 
Huisbrandolie I 276000 307000 304000 306000 
Elektriciteit kWh 4018000 3990000 4134000 4051000 
Aantal Kuikens 16208000 16496000 17059000 17866000 
Tabel B3.10 Werkelijke energieverbruik bestaande slachterij van de afgelopen vier jaar en aantal 

geslachte kuikens 

Om te vergelijken wordt allereerst het theoretische jaarverbruik bepaald. Aan de hand van tabel B3 .9 
wordt bepaald wat het energieverbruik op een slachtdag is. Hierbij wordt uitgegaan van een constante 
aanvoer van kuikens of te we) iedere slachtdag worden een gelijke hoeveelheid kuikens geslacht. 
Esbro BY slacht het hele jaar door m.u.v. de weekenden en feestdagen. Het aantal slachtdagen per jaar 
komt uit op 253 dagen. In 2007 zijn 17.866.000 kuikens geslacht. Het gemiddelde per slachtdag is 
17.866.000/253 = 70.617 kuikens. 
Lijnsnelheid is 9000 kuikens per uur. Gemiddelde effectieve slachttijd is 7,85 uur per dag. 
Inclusief pauze, opstarten en reinigen van de lijn wordt er gerekend met een draaitijd van 11 uur per 
dag. In de praktijk zal een volle lijn meer energie vragen dan een lege lijn. Door het ontbreken van 
praktijkgegevens wordt in dit onderzoek uitgegaan van een constante energievraag gedurende de lijn 
draait. 
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De totale energievraag gedurende productie is 11 [uur] x 1310 [kW]= 14.410 kWh. Gemiddelde 
energievraag per kuiken 14.410 [kWh]/ 70.617 [kuikens] = 0,204 kWh/ kuiken. 

Gemiddelde energievraag per kg levend gewicht 0.204 [kWh]/ 2,3 [kg] = 88, 7 Wh/ kg Ievend gewicht. 

Omgerekend naar kJ is <lit 319 kJ / kg levend gewicht. 

De energievraag voor het invriezen en bewaren van ingevroren producten is erg afhankelijk van het 
aanbod aan overproductie en opslag. Naar schatting is het verbruik op jaarbasis 371 .200 kWh (gesprek 
Joop ). Het onderzoek concentreert zich op het primaire proces. Invriezen valt buiten het primaire 
proces. 

Vergeleken met het werkelijkejaarverbruik in 2007 is het verschil 4.051.000 [kWh] -
(253 [slachtdagen] x 14.410 [kWh]+ 371.200 [kWh])= 34.070 kWh. Dit kan toegeschreven worden 
aan verbruik van randapparatuur zoals computers. Het aandrijfvermogen kan als richtwaarde genomen 
worden om de energiebehoefte te bepalen. Het rendement van de motoren kan met de berekening niet 
gemeten worden. 

Het gemiddelde jaarverbruik van de afgelopen 4 jaar is 4.048.250 kWh per jaar. De gemiddelde 
productietijd per slachtdag berekend over de afgelopen 4 jaar is 27 minuten korter dan alleen over 
2007. Het energieverbruik voor het invriezen van producten wordt gelijk gesteld aan de eerste 
berekening. Het energieverbruik op een gemiddelde slachtdag ligt op 1.310 kW x 10.55 uur = 13.820 
kWh/ slachtdag. Aantal slachtdagen 253 / jaar. Totaaljaarverbruik voor productie 253 x 13.820 = 
3.496.586 kWh+ invriezen en bewaren 371.200 kWh= 3.867.786 kWh. De overige 180.463 kWh 
wordt verbruikt door de overige randapparatuur. Dit is ongeveer een vervijfvoudiging ten opzichte van 
de berekening alleen over 2007. De grote onbekende in deze berekening is de gemiddelde 
energievraag van de diepvriestunnel. Dit maakt de berekening onnauwkeurig en daarom is gekozen 
om de verbruikcijfers van 2007 aan te houden voor <lit onderzoek. 

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik, inclusiefrandapparatuur en invriezen, lag in 2007 op 0,227 
kWh per kuiken en het gemiddelde over de afgelopen 4 jaar lag op 0,239 kWh. Dit is een verschil van 
5,3 % terwijl het gemiddelde gewicht per kuiken in 2007 op 2,28 kg lag en het gemiddelde over de 
afgelopen 4 jaar op 2.24 kg. Verwacht wordt <lat een lichter kuiken minder energie vraagt. Door het 
ontbreken van meetresultaten is het onrnogelijk om het verschil te verklaren . Voor het onderzoek 
worden de gegevens van 2007 aangehouden omdat <lit een representatiever beeld geeft van de praktijk. 
Omgerekend is er gemiddeld 358 kJ/ kg Ievend gewicht aan elektriciteit nodig, inclusiefverbruik van 
randapparatuur. 

In de nieuwe slachterij ligt de schatting van het elektriciteitsverbruik op een gemiddelde slachtdag op 
1396 kWxl 1 uur = 15.356 kWh en op jaarbasis 253 dagen x 15.356 kWh= 3.885.068 kWh. Het 
verbruik voor invriezen en bewaren wordt geschat op huidig verbruik * verhoging capaciteit * 
gewichtstoename geeft 371.200 kWh* 12.000/9.000 * 2.8/2 .24 = 618.666 kWh. Het geschatte 
jaarverbruik inclusief 10 % onvoorzien (3.885.068 kWh+ 618.666 kWh)/0.9 = 5.004.149 kWh. 
Aangenomen wordt <lat 68.006.400 kg levend gewicht per jaar geslacht wordt. Omgerekend naar 
energiebehoefte per kg levend gewicht is <lat 0.073 kWh* 3600 = 265 kJ. Dit geeft een besparing van 
32%. Hierbij wordt opgemerkt <lat de nieuwe slachterij voorzien wordt van een downflow + 
koeltunnel terwijl de bestaande slachterij een gecombineerde infrachill en downflow koeltunnel heeft. 
Tevens wordt in de bestaande koeltunnel de gewenste kemtemperaturen in het kuiken aan het einde 
van de koeltunnel niet bereikt. Infrachil vraagt in verhouding aanzienlijk meer energie dan een 
downflow + systeem vanwege de hoge luchtsnelheid, in de literatuur wordt <lit concept ook wel 
verdampingskoeling genoemd. De oppervlakte van het karkas wordt tijdens het koelen besproeid met 
koud water waardoor de warmteoverdracht sneller verloopt. Door de snelle warmteoverdracht is het 
vochtverlies geringer en de door <lit vochtverlies optredende afname van de vleesopbrengst geringer. 
Met de verdampingskoeling kan vergeleken met een traditionele luchtkoeling ongeveer 50% op de 
benodigde koelenergie bespaard worden. [ 44]. 
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Thermische energie 
Lage druk stoom van 110 °C wordt gebruikt voor het primaire proces. De stoom wordt gemaakt door 
een stoomketel, werkend op stookolie. Esbro BV heeft twee stoomketels ge"installeerd om lage druk 
stoom van 110 °C op te wekken, een stoomketel wordt gebruikt als back up. Stoom vervult twee 
functies, opwarmen van water naar de gewenste temperatuur en voor het verwarmingssysteem van de 
broeier. Warm water wordt gebruikt voor het op peil houden van de broeier, tijdens het plukken van de 
kuikens en voor bet reinigenvan de apparatuur na productie. Het verwarmingssysteem van de broeier 
is voorzien van radiatorplaten. Deze zijn direct aangesloten op het lage druk stoomnet. 

Het werkelijke verbruik aan stookolie in 2007 was 306.000 liter, komt overeen met 244.800 kg. 
De specifieke verbrandingswarmte van stookolie is in <lit onderzoek gesteld op 41 MJ/kg. Hiermee 
komt de totale verbrandingswarmte op jaarbasis uit op 41 [MJ/kg]x244800 [kg] = 10.036.800 MJ en 
wordt volledig gebruikt voor het primaire proces. In 2007 zijn er 253 slachtdagen geweest en daarmee 
komt het gemiddelde verbruik per slachtdag op 39.671 MJ. Omgerekend naar een geslacht kuiken 
komt <lit op 562 kJ en per kg levend gewicht op 246 kJ inclusief rendementsverliezen van apparatuur. 

Aan het begin van deze bijlage zijn aan de hand van leveranciersgegevens, de warmtestromen voor de 
huidige en toekomstige slachterij bepaalt met de gewenste temperatuumiveaus. In onderstaand 
overzicht zijn de warmtestromen voor de huidige slachterij omgerekend naar de energievraag op een 

.dd Id I h d gem1 e es ac t ag. 
Tiidens productie 

9000 bph Water**) LD stoom Temp [OC] tijdsduur Energie [MJ] 
2,24 kgLW [m3/uur] [kW] [uur] 
Broeien 4, 15 45 8 35 *) 

' 
5094 

Broeien 280 110 7,85 7913 
Plukken 6,00 45 7,85 6924 
Krattenwassen 1,22 50 7,85 1609 
Subtotaa/ tijdens productie 21540 

Voor en na productie 
Water**) LD stoom Temp [0C] tijdsduur Energie [MJ] 
[m3/dag] [kW] [uur] 

Broeien 320 110 2 2304 
Reinigen 0,5 60 105 
Reinigen 61 , 1 50 10265 
Subtotaal voor en na productie 12674 
Totale verbruik thermische energie 34214 
*) gedurende pauzes wordt de broe1bak weer op pe1I gebracht waardoor er gerekend wordt 

met 8,5 bedrij fstijd 
**) water intredetemperatuur I 0°C 

Tabel B3.11 Theoretische thermische energievraag op een gemiddelde slachtdag in 2007 

Uit tabel B3 .11 blijkt <lat op een gemiddelde slachtdag 34.214 MJ aan thermische energie gevraagd 
wordt. Het gemiddelde werkelijke verbruik in 2007 lag op 39.671 MJ inclusiefrendementsverliezen 
van apparatuur. Op basis van deze berekening betekent <lit een stoomketelrendement van 34.214 (MJ] 
I 39.671 [MJ] = 0,86 of we) 86% rendement. 

Een andere berekening is op basis van het werkelijke verbruik van de afgelopen 4 jaar het verbruik te 
berekenen op een gemiddelde slachtdag. Hierbij wordt uitgegaan van 253 slachtdagen per jaar. Het 
werkelijke verbruik ligt dan op 1179 liter stookolie per slachtdag. De energiewaarde hiervan is 
41[MJ/kg]x944 [kg]= 38.704 MJ. De gemiddelde effectieve productietijd op slachtdag over de 
afgelopen 4 jaar ligt op 7,4 uur terwijl <lit 7,85 uur was over 2007. Onderstaande een kopie van tabel 
B3.11 met een gecorrigeerde gemiddelde productietijd . 
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Ti.idens productie 
9000 bph Water .. J LD stoom Temp [QC] 
2,3 kgLW [m3/uur] [kW] 
Broeien 4,15 45 
Broeien 280 110 
Plukken 6,00 45 
Krattenwassen 1,22 50 
Subtotaal tijdens productie 

Voor en na productie 
Water**) LD stoom Temp [QC] 
[m3/dag] [kW] 

Broeien 320 110 
Reinigen 0,5 60 
Reinigen 61 , 1 50 
Subtotaal voor en na productie 
Totale verbruik thermische ener2ie 
*) gedurende pauzes wordt de broe1bak weer op pe1I gebracht waardoor er gerekend wordt 

met 8,5 bedrijfstijd 
* *) water intredetemperatuur I 0°C 

tijdsduur Energie [MJ] 
[uur] 

7,9 ·1 4820 
7,4 7460 
7,4 6527 
7,4 1516 

20323 

tijdsduur Energie [MJ] 
[uurl 

2 2304 
105 

10265 
12674 
32997 

Tabel B3.12 Theoretische thermische energievraag energie op een gemiddelde slachtdag over 
de afgelopen 4 jaar 

De energiebehoefte op basis van het gemiddelde over de afgelopen 4 jaar bedraagt 32.997 MJ. 
Het gemiddelde werkelijke verbruik over de afgelopen 4 jaar per slachtdag lag op 40.274 MJ inclusief 
rendementsverliezen van apparatuur. Op basis van deze berekening betekent dit een 
stoomketelrendement van 32.997 [MJ] / 38.704 [MJ] = 0,85 ofwel 85%. De afwijking in vergelijking 
met de berekening alleen over 2007 is dus 1 %. Diverse factoren bei"nvloeden het rendement. Door het 
ontbreken van gedetailleerde metingen is het niet mogelijk om het verschil te verklaren. Voor het 
onderzoek kan volstaan worden met een verklaarbare richtwaarde. 

Uit de literatuur over stoomketels blijkt [11] dat 10% aan energie verloren gaat aan rookgasverlies. 
Het resterende verlies is toe te schrijven aan spuiverlies, wandverlies en inwendige verliezen. De 
laatste twee verliezen zijn afbankelijk van de be lasting, zie figuur B3 .1 
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esbrol 

Figuur B3.1 Rendement van een stoomketel met brander 

Volgens de grafiek ligt bij een rendement van 86% de belasting op ongeveer 70%. Esbro BV beschikt 
niet over verbruiks- en vermogenmetingen van de stoomketels. Waardoor het onmogelijk is om te 
controleren of dit klopt met de werkelijkheid. Op basis van gesprekken [interview joop] is een 
gemiddelde belasting van 70% met het daarbij behorend rendement van 86 % aannemelijk. In het 
onderzoek zal de richtwaarde van 86 % aangehouden worden. 

Conclusie: Op basis van de verstrekte gegevens van de leverancier is de energievraag van de 
verschillende afdelingen binnen een slachterij bepaald en daama getotaliseerd. De energiebehoefte is 
vergelijken met het werkelijke jaarverbruik aan primaire energie in 2007 en over de afgelopen 4 jaar. 
Het verschil tussen energiebehoefte en verbruik heeft hoofdzakelijk te maken met 
rendementsverliezen van apparatuur. De berekende rendementen zijn verklaarbaar met de gegevens uit 
de literatuur over stoomketels en daarmee is aangetoond dat de leveranciergegevens representatief zijn 
en toegepast mogen worden om de energiebehoefte van het primaire proces te bepalen. Uit gesprekken 
met de leverancier blijkt dat de informatie proefondervindelijk bepaald is. Op basis van deze 
informatie wordt voor dit onderzoek aangenomen dat de gegevens ook representatief zijn voor de 
nieuwe slachterij. 

Thermische energiebehoefte primaire proces nieuwe slachterij: 
In de voorgaande paragraaf zijn de gegevens van de leverancier gevalideerd met de gegevens uit de 
praktijk. Op basis hiervan kunnen de gegevens van de leverancier gebruikt worden om de 
energiebehoefte van het primaire proces in nieuwe slachterij te bepalen, zie tabel B3 .13. 

Tijdens productie 
12000 bph Water .. J Warm water Temp [OC] tijdsduur Energie [MJ] 
2,8 kg LW [m3/uur] [kW] [uur] 
Broeien 6,72 45 8,5 ·1 8397 
Broeien 420 90 8 12096 
Plukken ... J 14,00 45 8 16464 
Krattenwassen 1,62 50 8 2177 
Subtotaal tijdens productie 39134 

Voor en na productie 
Water**) Warm water Temp [0C] tijdsduur Energie [MJ] 
[m3/dag] [kW] [uur] 

Broeien 430 90 2 3096 
Reinigen 0,5 60 105 
Reinigen 61 , 1 50 10265 
Subtotaal voor en na productie 13466 
Totale verbruik thermische ener2ie 52600 
*) gedurende pauzes wordt de broeibak weer op pe1l gebracht waardoor er gerekend wordt 

met 8,5 bedrij fstijd 
**) water intredetemperatuur I 0°C 
***) plukkerconfiguratie op bas is advies leverancier 

Tabel B3.13 Theoretische thermische energievraag primair proces nieuwe slachterij op een 
gemiddelde slachtdag 

Bovengenoemde tabel laat zien dat de thermische energiebehoefte op een gemiddelde slachtdag in de 
nieuwe slachterij uitkomt op 52.600 MJ. De energiebehoefte per kuiken komt hiermee op 52.600 [MJ] 
I 96.000 [kuikens] = 548 kJ/kuiken exclusiefrendementsverliezen. In de huidige slachterij ligt het 
energieverbruik per geslacht kuiken van gemiddeld 2,24 kg levend gewicht op 484 kJ exclusief 
rendementsverliezen. Omgerekend naar kg levend gewicht is het energieverbruik 212 kJ/kg. In de 
nieuwe slachterij ligt de energiebehoefte op 196 kJ/kg levend gewicht. Dit is een besparing van 
ongeveer 8%. Uitgaande van hetzelfde ketelrendement als in de bestaande slachterij wordt de 
thermische energiebehoefte per kg levend gewicht 196 kJ/0.86 = 228 kJ. 
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In de nieuwe slachterij is 64 kJ/kuiken meer thermische energie nodig dan in de huidige situatie, 
exclusief rendementsverliezen. Dit komt voornamelijk door de selectie van de hoeveelheid plukkers in 
de plukstraat. Iedere plukker verbruikt een hoeveelheid water van 40°C tijdens productie. Hoe meer 
plukkers er gei"nstalleerd worden des te hoger het warm water verbruik en de vraag aan thermische 
energie. In de huidige slachterij heeft Esbro BV zelf de plukstraat samengesteld waarbij standaard 
verkrijgbare plukkers zijn gemodificeerd. 

Minder plukkers zijn er ge"installeerd dan geadviseerd wordt door de leverancier, wat weer 
consequenties heeft op het warmwaterverbruik. Extrapoleren van de bestaande plukconfiguratie naar 
de nieuwe situatie is te onbetrouwbaar door het ontbreken van praktijkervaring bij een hogere 
lijnsnelheid. Voor de nieuwe slachterij is het advies van de leverancier overgenomen met in 
verhouding meer plukkers. De vraag naar thermische energie is dus relatief gezien hoger. Het 
leveranciersadvies is afgeleid van ervaringen in andere slachterijen met een lijnsnelheid van 12.000 
kuikens per uur. 

Mechanische energie. 
Op vergelijkbare wijze kan de berekening gemaakt worden om de behoefte aan mechanische energie 
te bepalen (elektriciteit). Iedere afdeling in een slachterij vraagt een hoeveelheid mechanische energie. 
Hiervoor wordt elektriciteit geleverd om elektromotoren aan te drijven. Elektromotoren worden 
gebruikt voor de transportbaan, de bewerkingsmachines en voor de procesondersteunende apparatuur. 
E . ht d d .. fv .. t t . d . t b I B3 14 en overz1c van e aan nJ ermogens ZLJn erug e vm en m a e 
Energiedrager Eenheid 12000 kuikens per uur gemiddeld levend 

gewicht 2800 gr 
Aandrijfvermogen gedurende productie kW 1390 afgerond 
Aandrijfvermogen o.a. diepvries kW 132 
avond & weekend bedrijf 
Perslucht Nm3/uur 143,3 meegenomen in aandrijfvermogen 
Warm water 45°C m3/uur 20,72 
Warm water 50°C mj/uur 1,62 
Warmwater 50 °C buffer m3/dag 61 , 1 
Warmwater 60 °C buffer m3/dag 0,5 
Warm water 85°C voor prod kW 430 
Warm water 85°C tijdens product kW 420 
Koud water 1 °C koeltunnel m3/uur 2,15 (ca 7,5 kW aandrijfvermogen) 
Tabet BJ.14 Totaaloverzicht theoretisch aandrijfvermogens nieuwe slachterij 

Voor de bepaling van het totale energieverbruik worden de parameters van de bestaande slachterij 
gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van 11 uur productie om de mechanische energiebehoefte 
(elektriciteitsverbruik) te bepalen en 253 slachtdagen per jaar. De totale vraag voor het primaire proces 
komt op l lxl390 = 15.290 kWh/dag vergelijkbar met een energiewaarde van 55.044 MJ. De 
geschatte vraag voor de diepvries wordt niet meegenomen omdat dit buiten het onderzoek valt. 
Gemiddeld worden 96.000 kuiken geslacht op een dag. Het theoretische energiewaarde komt op 573 
kJ en per kg levend gewicht 205 kJ. 
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Bijlage 4. Revised Technology Adoption Life Cycle 

Is het bedrijf innovatief en ge"interesseerd in het ontwikkelen van nieuwe technologieen, of gaat het 
bedrijf voor zekerheid en zet het alleen in op technieken die al op grote schaal toegepast worden? 
Deze innovatiebereidheid kan getypeerd worden met behulp van de Technologie Adaptatie 
Levenscyclus (Moore 1991) [20] . Deze verdeelt gebruikers in vijf categorieen die aanduiden in 
hoeverre deze openstaat voor nieuwe technologie. Dit wordt weergegeven in figuur B4. l . Het aantal 
nieuwe gebruikers van een technologie is afgezet tegen de tijd. 

Aantal 
gebruiker 

The 
Chasm 

The Chasm 

Figuur B4.1 Revised Technolgy Adoption Life Cycle opgedeeld in 5 categorieen 

Tiid 

In dit geval is het bedrijf de gebruiker van de techniek en kan in een van de categorieen ingedeeld 
worden . Innovators zijn de bedrijven die van nieuwe technologie houden en altijd willen vernieuwen. 
Early adopters zijn bedrijven met visie, die een technologie als een belangrijke kans zien. De early 
majority is pragmatischer, ze houden niet van te veel risico, maar zien we! de voordelen van de nieuwe 
technologie. Zij zijn het begin van een grootschalige toepassing. De late majority is conservatief en 
pessimistisch over het voordeel dat een nieuwe technologie kan bieden. Laggards zijn de sceptici die 
niets met technologie te maken willen hebben. 

De originele Technolgy Adoption Life Cycle is een aaneengesloten grafiek met dezelfde categorieen 
als in de grafiek B4. l. In de Revised Technology Adoption Life Cycle is de grafiek tussen visionairs 
en pragmatisten een beetje uit elkaar getrokken. Dit wordt, "The Chasm" ook wel kloof genoemd. 
Voor fabrikanten is dit een belangrijke processtap. Als om welke rede dan ook de technologie niet 
over de kloof gebracht wordt dan zal het in de early market blijven steken en blijft het aantal 
gebruikers(afzet) beperkt. Gevolg de verwachte geldstroom stagneert en het verder uitontwikkelen van 
de technologie uitblijft. Overbrugging van de kloof is niet relevant voor het onderzoek omdat het over 
de aanschaf van een techniek gaat (gebruiker) en niet over de afzet van een techniek (producent). Wei 
relevant is in welke categorie een technologie valt en dit aansluit op de bedrijfscultuur van Esbro NV. 
Voor de kloof zijn er twee categorieen waarin de eerste categorie de "technology enthusiasts" ook wel 
innovators genoemd onder vallen. Zoals in de grafiek staat aangegeven gaat het hierbij om een gering 
aantal gebruikers. De volgende categorie zijn de visionairs ook we! early adaptors genoemd. Uniform 
met de technology enthusiasts is dat bij type gebruikers de technologie als eerste willen toepassen 
echter daar waar het bij de enthusiasts puur om het verkennen van de technologie gaat, gaat het bij de 
early adaptors meer om het exploiteren van de technologie. Na de kloof begint "the mainstream 
market" waar het aantal gebruikers exponentieel toenemen in de tijd . In deze markt bevinden zich de 
pragmatisten ook we! early majority genoemd en de conservatieven ook wel late majority genoemd. 
Gebruikers die bij deze categorie horen zijn meer pragmatisch ingesteld. De voordelen van een 
bepaalde techniek worden vaak we! gezien echter eventuele risico ' s die daaraan verbonden zitten 
spelen ook een belangrijke rol in het beslissingsproces. De "late majority" daarentegen is vrij 
conservatief en pessimistisch ingesteld aangaande de voordelen van een bepaalde technologie. De 
laatste categorie zijn de sceptici ook wel laggards genoemd die niets met de nieuwe technolgie te 
maken willen hebben. 
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Bijlage 5. Beschrijving componenten warmtevoorzieningsysteem 

Er zijn diverse technieken beschikbaar waarrnee water opgewarrnd kan worden. De technieken kunnen 
onderverdeeld worden in nieuwe technieken, bewezen technieken en achterhaalde technieken. 
De nieuwe technieken zitten in de innovatiefase metals afnemersgroep de Innovators en Early 
adopters, zie bijlage 4. De bewezen technieken komen op de mainstreet market, zoals de gasketel, 
warrntewisselaar, warrntepompen, warrnte kracht koppeling (WKK) en goedge"isoleerde bovengrondse 
warrntebuffers worden hier behandeld waarbij de gasketel en bovengronds warrntebuuffer 
vanzelfsprekend zijn en hier niet beschreven worden. 

Beschrijving warmtewisselaar (WW) 
Onder warrntewisselaars worden gewoonlijk toestellen verstaan, waarin therrnische energie wordt 
overgedragen van het ene medium naar het andere, met behulp van passieve warrnteoverdracht. De 
drijvende kracht is hierbij dus een temperatuurverschil, hetgeen betekent dat beide media een 
verschillende temperatuur moeten hebben. In het algemeen worden de media gescheiden door een 
vaste wand. Doordat in een warrntewisselaar warmte van een hoger naar een lagere temperatuur 
stroomt, treedt onverrnijdelijk een exergieverlies op, dat soms aanzienlijk kan zijn. Omdat bij de 
warmteoverdracht het ene medium opwarmt en het andere afkoelt, is het ' product' van de 
warrntewisselaar, afhankelijk van de plaats die dit toestel in het productieproces inneemt, een 
verwarmd dan wel een gekoeld medium, ofwel een combinatie van beide. Het beginsel van de 
warmtewisselaar wordt in de industrie niet alleen in afzonderlijke toestellen toegepast, maar is 
daarnaast ook, gei"ntegreerd in technische systemen, in vele varianten aanwezig, zoals in ketels, 
koelinstallaties, enzovoort. 

Aangezien in ieder proces, conform de Tweede Hoofdwet van de therrnodynamica, exergieverlies 
optreedt, zal de restenergie die het proces verlaat, niet zonder meer opnieuw kunnen inzetten voor 
hetzelfde proces. Wei kan geprobeerd worden om deze restenergie zoveel mogelijk opnieuw in te 
zetten voor dit proces. Lukt dat niet, dan kan deze restenergie eventueel bij andere processen toegepast 
worden. Zowel vanuit economisch, energetisch als milieuoogpunt zijn hierrnee vaak aanzienlijke 
voordelen te behalen. Dit wordt ook wel proces integratie genoemd. 

Beschrijving warmtepomp (WP) 
Een warrntepomp is een installatie die laagwaardige warmte uit bijvoorbeeld de warme bronnen 
opneemt en deze opwaardeert naar een hogere temperatuur die bruikbaar is voor verwarrning. De 
werking van de warrntepomp berust op het koelkastprincipe. Een compressor pompt een koudemiddel 
rond in een systeem, dat warmte opneemt bij verdamping en deze bij een hogere temperatuur afgeeft 
wanneer het condenseert. In de winter produceert de warmtepomp als hoofdproduct warrnte. 
Tegelijkertijd komt als nevenproduct koude vrij. In de zomer produceert de warrntepomp koude en 
geeft als nevenproduct warrnte. Dankzij energieopslag kunnen koude en warmte in een buffer worden 
opgeslagen en op een later tijdstip effectief worden benut. De prestatie van een warmtepomp wordt 
uitgedrukt in COP-waarde (Coefficient Of Performance). De COP-waarde geeft de verhouding aan 
tussen de nuttige uitgaande energie van de warmtepomp en de energie die de warmtepomp nodig heeft 
om te werken. Het verschil tussen de temperatuurniveaus van de omgevingswarrnte en de warmte voor 
verwarming van de het proces is hierbij essentieel. Hoe kleiner het verschil tussen bronwarmte en de 
gewenste warmte voor het proces, hoe groter de COP-waarde [ 42]. In de nieuwe slachterij wordt de 
warmtepomp gebruikt voor het opwarmen van water tot maximaal 65 °C. In de regel betekent dit dat 
het temperatuurniveau van de condensor wat hoger moet worden gekozen ( ongeveer 70°C). Dit gaat 
enigszins ten koste van de COP, maar daar staat tegenover dat de warrnte die bij de warmtepomp 
vrijkomt dan we! kan worden benut. Het is ook mogelijk om een warmtepomp uit te voeren met een 
gasmotor. Gasmotoren zijn verbrandingsmotoren die aardgas als brandstof gebruiken en omzetten in 
arbeid om de compressor van de warmtepomp mee aan te drijven. Bij de verbranding van het aardas 
komt een hoeveelheid warrnte vrij met hoge temperaturen ( ongeveer 450°C). Deze warmte kan weer 
nuttig gebruikt worden voor het proces. 
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Beschrijving warmtekrachtinstallatie (WKK) 
Bij een warmtekrachtinstallatie is sprake van een gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. 
Modeme warmtekrachtinstallaties bestaan over het algemeen uit aardgasmotoren die een generator 
aandrijven. Gasmotoren zijn verbrandingsmotoren die aardgas als brandstof gebruiken en door de 
aandrijving van een generator elektriciteit opwekken. In feite is een WKK een generator. De warmte 
uit de rookgassen en uit de verschillende koelsystemen (cilinder- en oliekoeling) wordt gebruikt als 
warmtevoorzieningsysteem om water op te warmen. Door de gecombineerde productie van warmte en 
elektriciteit halen modeme warmtekrachtinstallaties gemiddeld een hoog totaal rendement: circa 88%. 
Dit gemiddelde totale rendement is de som van het gemiddelde elektrisch rendement (circa 39%) en 
het gemiddelde thermisch rendement (49%). [42] . 

Over het algemeen wordt een WKK ingezet om in de elektriciteit- of warmtevraag te voorzien. Dit 
betekent dat de regeling van een WKK gestuurd wordt door de elektriciteit- of de warmtevraag op het 
bedrijf. Door het aansluiten van een warmteopslagtank op een WKK kan het aantal starts en stops van 
de WKK beperkt worden. Dit heeft in de eerste plaats een gunstig effect op de onderhoudskosten van 
de WKK. Daamaast kan met de WKK, afhankelijk van de omstandigheden, een hogere dekkingsgraad 
en/of meer draaiuren gerealiseerd worden. Voor het energieopslagsysteem wordt gebruik gemaakt van 
warmteopslagtanks (buffers) om de warmte op te slaan. De warmte kan dan later ingezet worden 
tijdens een piekvraag om zo in de warmtebehoefte te voorzien. De gebruiker bespaart hiermee op zijn 
gasinkoop en heeft de mogelijkheid zijn afname voor gas zo regelmatig mogelijk te laten verlopen. 
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Bijlage 6. Investeringsbeslissingmethode 

Een beslissing van een ondememing om te investeren leidt tot een afweging tussen de uitgaven aan het 
project die nu gedaan zullen worden, de initiele investering en de toekomstige kasstromen die het 
project zal genereren. Omdat bij deze afweging elementen als onzekerheid en risico een belangrijke 
rol spelen, is deze beslissing niet eenvoudig. Voor iedere investering geldt dat de uitgaven moeten 
worden gedaan voordat de ontvangsten binnenkomen of besparingen gerealiseerd kunnen worden. Om 
een beslissing te nemen over een investering zijn er een aantal investeringsselectiemethoden 
beschikbaar, die in te delen zijn in twee categorieen: [33) 

1) een groep waarbij uitsluitend rekening gehouden wordt met de operationele geldstromen 
van de projecten en waarbij de vermogenskosten worden genegeerd. 

2) Een groep waarbij behalve de operationele geldstromen ook rekening wordt gehouden met 
de vermogenskosten 

De vermogenskosten zijn gebaseerd op het principe dat investeringen rendement op leveren en dat een 
bedrag daardoor op dit moment meer waard is dan hetzelfde bedrag in e toekomst. Dit waarde verschil 
wordt rente genoemd. Door inflatie zal de huidige waarde van een toekomstig bedrag nog verder 
verminderen. In de rente is daarom naast een vergoeding voor de tijdsvoorkeur van geld een 
vergoeding voor inflatie opgenomen(Damen 2004). Deze vermogenskosten worden wel meegenomen 
in de methoden van de tweede groep. 

Tot de eerste groep behoren: 
Return On Investment (ROI) 
Het beslissingscriterium dat bij deze methode gebruikt wordt is het gemiddelde 
periodieke overschot tussen opbrengsten (besparingen) en kosten (exclusief 
vermogenskosten), uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld over de looptijd 
van het project ge"investeerde vermogen 

- Terugverdientijd (TVT) 
Het project wordt beoordeeld op de tijd die verstrijkt alvorens de initiele 
uitgaven via de operationele ontvangsten of besparingen zijn teruggedrongen 

Tot de tweede groep behoren: 
Net Present Value (NPV) 
Beslissingscriterium is hierbij de contante waarde van de geldstromen, die over de 
vooraf geschatte levensduur van het project te verwachten zijn 

- Internal Rate of Return (IRR) 
Hierbij wordt de surplus van de toekomstige ontvangsten of besparingen boven de 
initiele investeringsuitgaven uitgedrukt in een gemiddelde rentabiliteitspercentage van 
het gemiddeld gei"nvesteerd vermogen en vervolgens vergeleken met het gewenste 
rentabiliteitspercentage. 

Hieronder worden bovengenoemde rekenmethodes uitgewerkt. 

Return on Investment (ROI) 
De berekening van de ROI is als volgt: 

n 

Og =IG1/n 
J =I 

Ag= (Go-Rn)/n 

Jg= (Go-Rn)/2 

ROI = (Wg 1 ]g.XI00%) 

P.N.W.v.d.Heuvel 91 



TU/e 
waarbij: 

Ag: gemiddeld afschrijvingsbedrag per periode over de periode l tot en met n [€/jaar] 
Gi: geldstroom van periode J [€] 
lg: gemiddelde investering per periode over de periode 1 tot en met n [€/jaar] 
Og: Gemiddelde kostenbesparing per periode over de periode 1 tot en met n [€/jaar] 
Rn: Restwaarde van de activa aan het einde van de looptijd van de looptijd van een periode 

(periode n) [€] 
Wg: gemiddelde periodewinst over de periode 1 tot en met n [€/jaar] 
N: looptijd van een project uaren] 

Kantekening die gemaakt moet worden bij deze methode is dat het project met de hoogste ROI niet de 
hoogste absolute winst hoeft te geven. 

Terugverdientijd (TVT): 
Bij de berekening wordt de periode bepaald vanaf het investeringsmoment tot het moment dat het 
investeringsbedrag weer volledig is terugontvangen. De berekening is buitengewoon eenvoudig. 

Payback Period 

Co s t s o F Proj ect / Investrne nt 
pp -

Annual Cas h InfloV\l's 

Figuur B6.1 Schematische weergave TVT methode Bron 12manage.com 

Aan de hand van een voorbeeld wordt de berekening toegelicht: 
Ste! dat een investering € 600.000,= kost en na 5 jaar de restwaarde nihil is. Aan het einde van elkjaar 
wordt uit deze investering een bedrag van€ 200.000,= ontvangen. Na 3 jaar zijn de ontvangsten 
€ 600.000,=. Aan het einde van het derde jaar zijn de uitgaven terug verdiend. De terugverdientijd 
voor dit project is 3 jaar. 

De terugverdientijd methode kent twee bezwaren: 
de tijdswaarde van geld wordt verwaarloosd; 
de methode is geen maatstaf voor de rentabiliteit van de investering, omdat 
ontvangsten die na het verstrijken van de terugverdientijd optreden, volledig worden 
verwaarloosd. 

Niettemin kan aan de TVT methode, als aanvullende informatie, enig nut worden toegekend; met 
name bij investeringen met veel risico en als snel aflossingsverplichtingen bestaan. Een kleine TVT 
zorgt er dan voor dat althans het investeringsbedrag weer snel wordt terugontvangen. De investering bj 
Esbro BV valt hier niet onder. 

Net Present Value (NPV): 
Een investering heeft veelal gevolgen voor een reeks vanjaren: de looptijd van de investering. Tijdens 
deze looptijd worden op gezette tijde geldbedragen betaald en ontvangen. Om de aantrekkelijkheid 
van een investering te meten kunnen uitgaven en ontvangsten die zich op verschillende momenten in 
de tijd voordoen niet zonder meer worden vergeleken; men moet rekening houden met de tijdwaarde 
van geld(rente). De NPV methode is een traditionele waarde vaststellingsmethode waarbij alle 
uitgaven en ontvangsten die met de investeringen verband houden in een contante waarde omgezet 
worden. 
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Figuur B6.2 Schematische weergave NPV methode Bron 12manage.com 

In fonnule vorm: 

NPV= t G1 
J=O (1 + r) 

W aarbij geldt: 
NPV = Nett present value 
Gi = Netto geldstroom in periode j [€] = ingaande geldstroom - uitgaande geldstroom = 

besparing of meeropbrengsten. Het gaat hier om het verschil tussen de 
exploitatie-inkomsten en exploitatie-uitgaven. In jaar O vindt de investering plaats. In 
jaar 1 tot en met 10 vinden de exploitatieverbeteringen plaats. Zoals al eerder 
aangegeven zijn de exploitatie-inkomsten moeilijk te bepalen en staat los van de 
technische variant die gekozen wordt. Het onderzoek richt zich alleen op de 
exploitatie-uitgaven. 

r = Minimate gewenste rentabiliteit [%] 
J = Levenscyclus van de investering. In <lit onderzoek wordt een periode van 10 jaar 

gehanteerd <lat gebruikelijk is voor slachterijen. 

Een project is in beginsel aanvaardbaar als wordt voldaan aan de voorwaarde: 
Ats NPV > 0, -> investering accepteren 
Als NPV < 0, -> investering afwijzen 
Ats NPV = 0, -> grensgeval 

In <lit geval zijn de geldstromen van het project niet alleen toereikend om de operationele uitgaven te 
dekken, maar ook om het door de vermogensverschaffers gewenste rendement op te leveren. Een 
kanttekening die bij de NPV methode gemaakt dient te worden, is <lat de NPV's van projecten met 
verschillende levensduur niet zondenneer met elkaar vergeleken kunnen worden. Om deze projecten 
toch te kunnen vergelijken, zal de NPV door de annuYteit gedeeld moeten worden zodat de jaarlijkse 
equivalente opbrengsten van beide projecten verkregen worden. De annuYteit wordt als votgt berekend: 

n l I j 
)=I (1 + r) 

r = Minimate gewenste rentabititeit [%] 

Internal Rate of Return (IRR) 
Bij de toepassing van de IRR wordt berekend tegen welke rentevoet de toekomstige getdstromen 
moeten worden gedisconteerd om de NPV waarde over de looptijd van het project te krijgen die nihil 
is. In fonnule vorm: 

~ G ~--J-=0 
) =0 (1 + r;) 1 

Gi = geldstroom van periode J [€] 
r; = inteme rentevoet, uitgedrukt in een perunage. 

De keuze zal vallen op het project waarvoor geldt: 
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ri - r = maximaal 

In tegenstelling tot ROI methode en de TVT methode houdt de NPV en IRR methode rekening met de 
tijdwaarde van het geld. De NPV of IRR methode is bij een investeringsselectie dan oak te prefereren, 
deze methode wordt oak we! de "discounted cash flow" methode genoemd. 
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Bijlage 7. Investeringsraming 

Deze bijlage wordt gebruikt voor het rekenmodel <lat in Microsoft Excel is ontwikkeld. Het 
rekenmodel geeft onder andere inzicht in de orde grootte van de verschillende 
warmtevoorzieningsystemen. Daamaast biedt het model mogelijkheden om uitspraken te doen met 
betrekking tot de economie van het project. Met het rekenmodel kan men verschillende scenario' s 
doorrekenen. Hiervoor kunnen eenvoudig de parameters worden gewijzigd. Enige kennis is nodig om 
de resultaten te kunnen interpreteren. 

Het rekenmodel bestaat uit de volgende werkbladen: 
1) Basis ontwerpparameters; 
2) Raming investeringen; 
3) Resultaten per technische variant; 
4) Overzicht NPV waarde per marktsituatie; 

De werkbladen zullen hieronder worden toegelicht. 

1) Basis ontwerpparameters 
In <lit werkblad worden alle parameters weergegeven die benodigd zijn voor de berekeningen 
in het werkbladen "Ramingen investeringen en resultaten per technische variant". In de basis 
ontwerpparamters zijn opgenomen: 

• Investeringskentallen van de apparatuur opgenomen 
• Vermogensbehoefte per eenheid product 
• Parameters van de slachterij 
• Energieprijzen 
• lnflatiefactor 
• Rentabiliteitseis 
• Rendement van apparatuur 
• Subsidie 
• Levensduur 
• Onderhoudskosten 

Het basis ontwerp blad is voorzien van een veld waarbij procentueel bovengenoemd ontwerpgegevens 
aan te passen. Hiermee wordt de economische gevoeligheid bepaald van een technische variant bij 
onzekerheden. Het basis ontwerp blad kan tevens gebruikt worden om parameters aan te passen. 

2) Raming investeringen 
Werkblad "Basis ontwerpparameters" vormt de basis voor <lit werkblad. Met behulp van de 
investeringskengetallen, vermogensbehoefte per eenheid product, parameters van de slachterij en 
subsidie wordt per variant een raming van de investeringsuitgaven gedaan. Zie tabel B7. l 

3) Weergave resultaten 
De belangrijkste berekende resultaten uit werkblad "Basis ontwerpparameters" worden in <lit werkblad 
weergegeven. De belangrijkste volgende resultaten die worden weergegeven zijn 

Investeringsraming overgenomen uit het werkblad Raming investering 
Gegrote elektriciteits- en gasverbruik 
Geschatte onderhoudskosten 
Geraamde energiekosten voor gas en elektriciteit voor vier marktsituaties 
Berekende NPV waarde 

4) Overzicht NPV waarde per marktsituatie 
In <lit werkblad worden de NPV waardes van alle technische varianten per marktsituatie overzichtelijk 
weergegeven. 
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In totaal zijn er voor zes verschillende technische varianten de investeringskosten begroot. 
Deze investeringen zijn afgeleid van richtprijzen uit literatuuronderzoek, zie tabel B7.1 

Onderdeel Vermogen / Eenheid lnvesterings- Eenheid Onderhoud in Eenheid Bron Opmerking 
Dimen- kengetal % van 
sionering investeringen 

per jaar 

Warmte- I [kW] 270 *) €/kW 0% **) lnvestering [38) 
wisselaar /jaar 

Gasketel 1900 [kW] 32 *) €/kW 3 €/MWh [25) Onderhoud op 
thermisch vermogen 

Elektrische 2000 [kWth] 217 *) €/kWth 2% Investering [24) 
warmtepomp /jaar 

Gasaangedreven 100 [kWth) 636 *) €/kWth 22 €/MWh [27) 
warmtepomp 

WKKmet 200 [kWe] 1272 *) €/kWe 14 €/MWh [22) Onderhoud op 
gasmoter elektrisch vermogen 

Wamtebuffer 200-300 [m' ] 227 *) €/ m' 2% Investering [28] lnclusief 
/j aar aansluiting,regeling,e 

xpansie-uitbreiding 
en isolatie 

*) gecomgeerd naar pnJsmveau met mtlat1efactor van 3 % per Jaar 
**) Warmtewisselaars zijn niet onderhoudsvrij , voor het onderzoek worden deze kosten als verwaarloosbaar beschouwd. 

Tabet B7. l Investeringskengetallen en schattingen onderhoudspercentage. 

Met deze investeringskengetallen is er een investeringsraming gemaakt voor de zes technische 
varianten. Hierbij is gebruik gemaakt van de six- tenths rule van Sinnott [26] om de kosten voor het 
specifiek benodigde vermogen af te leiden van de kengetallen. In formulevorm ziet de six- tenths rule 
van Sinnott als volgt uit: 

c = c (S2 Jn 
2 I S 

I 

C2 = kosten van het nieuwe project 
C1 = kosten van het bestaande project 
S2 = capaciteit van het nieuwe project 
S1 = capaciteit van het bestaande project 
n = correctiefactor op basis van de six tenths regel is dit 0.6 

De six tenths rule van Sinnott wordt niet gebruikt om de investeringskosten van de warmtewisselaars 
voor de technische varianten te bepalen. Omdat het netwerk uit meerdere warmtewisselaars bestaat is 
ervoor gekozen om de capaciteiten van alle warmtewisselaars bij elkaar op te tellen en dit te 
vermenigvuldigen met het investeringskengetal van 270 €/kW. 

De capaciteit van het bestaande project worden aangeduid met S1. Dit zijn de capaciteiten die horen 
bij de investeringskengetallen van tabel B7. l. De capaciteit van het nieuwe project worden aangeduid 
met S2 • Dit zijn de capaciteiten die horen bij de technische varianten. De capaciteiten worden in 
onderstaande tabel B7.2 

Overzicht ca aciteiten er variant S2 

Warmte wisselaa 
Warmtebuffe 

eenheid variant 1 variant 2 variant 
kW 1.080 1.08 
m3 

10 10 

variant 6 
0 

100 
gasketel kW 1.36 64 32 0 

Warmte pomp elektromoto kW 32 0 
Warmte pomp gasmoto kW 0 

WKK gasmoto kWelectrisch 1.151 
Gasketel als back up systeem kW 1.36 64 64 1.367 

Tabet B 7. 2 Overzicht capaciteiten apparatuur voor zes technisch warmtevoorzieningsysteem varianten 
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Onderstaand tabel B7.3 geeft een overzicht van de investeringsramingen voor de zes verschillende 
technische varianten. 

Ramin 
eenheid variant 1 variant 2 variant variant 4 variant 

Warmte wisselaa E 291.600 291.60 291.600 291 .60 
Warmtebuffe E 3.36 35.227 35.227 35.22 

gasketel E 49.89 31.846 0 
Warmte pomp elektromoto E 0 0 

Warmte pomp gasmoto E 0 212.487 
WKK gasmoto E 0 403.32 

Gasketel als back up systeem E 49.89 31 .846 31.846 31 .84 

Totaal be rote investerin € 103.15 571.161 761.99 
Tabet B7.3 Overzicht ramingen investeringen voor zes technische warmtevoorzieningsysteem 
variant en 

Naast de warmtevoorzieningapparatuur dient nog een infrastructuur aangelegd te worden naar de 
verbruikers, en is er een gebouw nodig om het geheel op te stellen. Deze investeringen warden in het 
onderzoek niet meegenomen, omdat in dit stadium niet exact bekend is hoe groot het gebouw dient te 
worden en waar het geplaatst wordt. Leidingafstanden kunnen daardoor niet berekend worden. 
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Bijlage 8. Investeringsbegroting en exploitatiebegroting 

Eenheid variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6 
Investeringsbegroting € 103.15 390.52 525.88 571.161 761.99 812.180 
Subsidie ElA voor belasting € 43.91 65.95 75.91 66.64 64.425 

otale netto € 103.15 346.60 459.93 495.24 695.35 747.755 
investeringsbegroting 

asverbruik € 158.17 408.464 
Electraverbruik € 450.01 354.03 177.901 

€ 13.01 10.20 14.93 35.337 
ot. Exploitatiebegroting per € 

aar 705.25 545.61 527.14 621 .703 

lnvesterin voor belastin 
Eenheid variant 1 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6 

lnvesteringsbegroting € 103.15 525.88 571 .161 761 .99 812.180 
Subsidie EIA voor belasting € 65.95 75.91 66.64 64.425 

otale netto € 103.15 459.93 495.24 695.35 747.755 
investeringsbegroting 

asverbruik € 129.65 334.833 
Electraverbruik € 344.65 258.44 129.868 

nderhoud € 5.67 14.93 35.337 
ot. Exploitatiebegroting per € 

540.08 396.531 408.71 403.03 500.039 

lnvesterin voor belastin 
Eenheid variant 1 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6 

lnvesteringsbegroting € 103.15 525.88 571 .161 761 .99 812.180 
Subsidie EIA voor belasting € 65.95 75.91 66.64 64.425 

otale netto € 103.15 459.93 495.24 695.35 747.755 
investeringsbegroting 

asverbrui k € 170.31 439.823 
Electraverbruik € 458.95 230.625 

nderhoud € 14.936 35.337 
ot. Exploitatiebegroting per € 

685.53 644.20 705.786 

Eenheid variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6 
lnvesteringsbegroting € 103.15 390.52 525.88 571 .161 761 .99 812.180 
Subsidie ElA voor belasting € 43.91 65.95 75.91 66.64 64.425 

otale netto € 103.15 346.60 459.93 495.24 695.35 747.755 
investeringsbegroting 

asverbruik € 237.22 612.624 
Electraverbruik € 786.30 618.59 310.842 

nderhoud € 13.01 14.93 35.337 
ot. Exploitatiebegroting per € 

1.162.61 924.57 870.75 958.804 
Tabel B8. l Overzicht investerings- en exploitatiebegroting per marktsituatie en per technisch 

warmtevoorzieningsysteem varianten 
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Bijlage 9. Gevoeligheidsanalyse 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ENERGIEPRIJZEN marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -3.863.807 -4.386.994 -4.910.181 -5.433.369 -5.956.556 -6.479.743 -7.002.931 

Variant 2 -3.299.515 -3.714.856 -4.130.197 -4.545.538 -4.960.879 -5.376.220 -5.791 .561 

Variant 3 -3.298.783 -3.698.211 -4.097.640 -4.497.068 -4.896.496 -5.295.924 -5.695.353 

Variant 4 -3.404.915 -3.809.565 -4.214.215 -4.618.866 -5.023.516 -5.428.166 -5.832.817 

Variant 5 -3. 518.040 -3 .905.155 -4.292.270 -4.679.385 -5.066.500 -5.453.615 -5.840.730 

Variant 6 -4.116.983 -4.560.148 -5.003.313 -5.446.478 -5 .889.643 -6.332.808 -6.775.973 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RICHTPRIJS APPARATUUR marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -5.402.269 -5.412.635 -5.423.002 -5.433.369 -5.443.735 -5.454.102 -5.464.469 

Variant 2 -4.439.959 -4.475.152 -4.510.345 -4.545.538 -4.580.730 -4.615.923 -4 .651 .116 

Variant 3 -4.357.491 -4.404.017 -4.450.542 -4.497.068 -4.543.593 -4.590.119 -4.636.644 

Variant 4 -4.468.695 -4 .518.752 -4.568.809 -4.618.866 -4.668.922 -4.718.979 -4.769.036 

Variant 5 -4.462.364 -4.534.704 -4 .607.045 -4.679.385 -4.751.725 -4.824.066 -4.896.406 

Variant 6 -5.201.227 -5 .282.977 -5 .364.728 -5.446.478 -5.528.229 -5.609.979 -5.691 .730 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENODIGD VERMOGEN marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -3.815.233 -4.354.924 -4.894.286 -5.433.369 -5 .972.212 -6 .510.845 -7.049.292 

Variant 2 -3.200.879 -3.649.298 -4.097.507 -4.545.538 -4 .993.415 -5.441 .159 -5.888.784 

Variant 3 -3.179.115 -3.618.986 -4.058.274 -4.497.068 -4.935.436 -5.373.431 -5.811 .096 

Variant 4 -3.268.164 -3.719.062 -4 .169.260 -4.618.866 -5.067 960 -5.516.608 -5.964.860 

Variant 5 -3.334.448 -3.784.121 -4.232.360 -4.679.385 -5.125.362 -5.570.424 -6 .014.674 

Variant 6 -3.908.102 -4.423.323 -4.935.985 -5.446.478 -5.955.102 -6.462.089 -6.967.630 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENTABILITEITSEIS marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.129.144 -5.882.886 -5.651.316 -5.433.369 -5.228.069 -5.034.521 -4.851 .900 

Variant 2 -5.093.642 -4.899.650 -4.717.228 -4.545.538 -4.383.811 -4.231 .341 -4.087.479 

Variant 3 -5.024.053 -4.837.535 -4.662.142 -4.497.068 -4.341 .573 -4.194.978 -4.056.659 

Variant 4 -5 .157.140 -4.966.626 -4.787.476 -4.618.866 -4.460.039 -4.310.304 -4.169.023 

Variant 5 -5.199.437 -5.015.373 -4.842.288 -4.679.385 -4.525.935 -4.381 .269 -4.244.770 

Variant 6 -6.059.823 -5.842.740 -5 .638.604 -5.446.478 -5.265.501 -5.094.883 -4 .933.898 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse INFLATIEFACTOR marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -5.216.260 -5.287.385 -5.359.748 -5.433.369 -5.508.271 -5.584.476 -5.662.008 

Variant 2 -4.374.508 -4.430.537 -4.487.542 -4.545.538 -4 .604.543 -4.664.574 -4.725.650 

Variant 3 -4.332.629 -4.386.499 -4.441.307 -4.497.068 -4.553.799 -4.611.518 -4.670.240 

Variant 4 -4.450.904 -4.505.928 -4.561 .910 -4.618.866 -4.676.812 -4.735.767 -4.795.748 

Variant 5 -4.517.109 -4 .570.271 -4.624.357 -4.679.385 -4.735.370 -4.792.329 -4.850.280 

Variant 6 -5.255.092 -5.317.790 -5.381 .579 -5.446.478 -5.512.507 -5.579.684 -5.648.030 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENUTTINGGRAAD marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -3.834.458 -4.367.428 -4.900.399 -5.433.369 -5.966.339 -6.499.309 -7.032.279 

Variant 2 -3.287.455 -3 .706.816 -4.126.177 -4.545.538 -4.964.899 -5.384.259 -5.803.620 

Variant 3 -3.287.524 -3.690.705 -4.093.887 -4.497.068 -4.900.249 -5.303.430 -5.706.612 

Variant 4 -3.383.376 -3.795.206 -4.207.036 -4.618.866 -5.030.695 -5.442.525 -5 .854.355 

Variant 5 -3.485.774 -3.883.644 -4.281.515 -4.679.385 -5.077.256 -5.475.126 -5.872.997 

Variant 6 -4.038.459 -4.507.799 -4.977.138 -5.446.478 -5.915.818 -6.385.158 -6.854.498 
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NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENDEMENT APPARATUUR marktsitualie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -7.717.527 -6.765.794 -6.025.558 -5.433.369 -4.948.850 -4.545.085 -4.203.437 

Variant 2 -6.342.799 -5.593.940 -5.011.494 -4 .545.538 -4.164.300 -3.846.603 -3.577.782 

Variant 3 -6.320.951 -5.553.541 -4.964.033 -4.497.068 -4.118.074 -3.804.355 -3.540.398 

Variant 4 -6.318.310 -5.607.875 -5.057.421 -4.618.866 -4.261 .624 -3.965.313 -3.715.827 

Variant 5 -6.649.343 -5.828.527 -5.190.115 -4.679.385 -4.261 .515 -3.913.290 -3.618.638 

Variant 6 -8 .227.157 -7.068.541 -6.167.395 -5.446.478 -4.856.637 -4.365.103 -3.949.190 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse SUBSIDIE marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -5.433.369 -5.433.369 -5.433.369 -5.433.369 -5.433.369 -5.433.369 -5.433.369 

Variant 2 -4.558.712 -4.554.321 -4.549.929 -4.545.538 -4.541 .146 -4.536.754 -4.532.363 

Variant 3 -4.516.854 -4.510.259 -4.503.663 -4.497.068 -4.490.472 -4.483.877 -4.477.282 

Variant 4 -4.641.641 -4.634.049 -4.626.457 -4.618.866 -4.611 .274 -4.603.682 -4.596.090 

Variant 5 -4.699.377 -4.692.713 -4.686.049 -4.679.385 -4.672.721 -4.666.057 -4.659.393 

Variant 6 -5.465.806 -5.459.363 -5.452.921 -5.446.478 -5.440.036 -5.433.593 -5.427.151 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ONDERHOUDSKOSTEN marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -5.403.867 -5.413.701 -5.423.535 -5.433.369 -5.443.203 -5.453.037 -5.462.870 

Variant 2 -4.531 .880 -4.536.433 -4.540.985 -4.545.538 -4.550.090 -4.554.642 -4.559.195 

Variant 3 -4.484.211 -4.488.497 -4.492.782 -4.497.068 -4.501.353 -4.505.639 -4.509.924 

Variant 4 -4.617.268 -4.617.801 -4.618.333 -4.618.866 -4.619.398 -4.619.931 -4.620.463 

Variant 5 -4.645.521 -4.656.809 -4.668.097 -4.679.385 -4.690.673 -4.701 .961 -4.713.249 

Variant 6 -5.366.356 -5.393.064 -5.419. 771 -5.446.478 -5.473.186 -5.499.893 -5.526.601 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse LEVENSDUUR marktsituatie 1 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.084.288 -4.554.936 -5.004.309 -5.433.369 -5.843.034 -6.234.181 -6.607.647 

Variant 2 -3.482.784 -3.853.542 -4.207.541 -4.545.538 -4 .868.256 -5.176.387 -5.470.589 

Variant 3 -3.475.265 -3.831 .737 -4.172.095 -4.497.068 -4.807.351 -5.103.608 -5.386.474 

Variant 4 -3.575.174 -3.939.282 -4.286.931 -4.618.866 -4.935.796 -5.238.400 -5.527.325 

Variant 5 -3.671.024 -4.022.806 -4.358.687 -4.679.385 -4.985.586 -5.277.947 -5.557.091 

Variant 6 -4.257.228 -4.672.116 -5.068.251 -5.446.478 -5.807.609 -6.152.416 -6.481 .636 

Tabet B9. 1 NPVwaarde gevoeligheidsanalyse voor marktsituatie 1 
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NPV waarde gevoeligheidsanalyse ENERGIEPRIJZEN marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -2.989.981 -3.388.336 -3.786.691 -4.185.046 -4.583.401 -4.981.756 -5.380.110 

Variant 2 -2.561.774 -2.871.723 -3.181 .673 -3.491 .622 -3.801 .571 -4 .111 .521 -4.421.470 

Variant 3 -2.570.627 -2.866.033 -3.161 .439 -3.456.845 -3.752.250 -4.047.656 -4.343.062 

Variant 4 -2.680.664 -2 .981 .850 -3.283.035 -3.584.221 -3 .885.407 -4.186.593 -4.487.779 

Variant 5 -2.861.484 -3.154.805 -3.448.126 -3.741.447 -4.034.768 -4.328.090 -4.621.411 

Variant 6 -3.473.319 -3.824.532 -4.175.745 -4.526.958 -4.878.171 -5.229.384 -5.580.597 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RICHTPRIJS APPARATUUR marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.153.946 -4.164.312 -4 .174.679 -4.185.046 -4.195.412 -4.205.779 -4.216.146 

Variant 2 -3.386.044 -3.421 .236 -3.456.429 -3.491 .622 -3.526.815 -3.562.008 -3.597.200 

Variant 3 -3.317.268 -3.363.794 -3.410.319 -3.456.845 -3.503.370 -3.549.896 -3.596.421 

Variant 4 -3.434.051 -3.484.108 -3.534.165 -3 .584.221 -3.634.278 -3 .684.335 -3.734.392 

Variant 5 -3.524.426 -3.596.766 -3.669.107 -3.741.447 -3.813.788 -3.886.128 -3.958.469 

Variant 6 -4.281.707 -4.363.457 -4.445.208 -4.526.958 -4.608.709 -4.690.459 -4.772.210 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENODIGD VERMOGEN marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -2.941.407 -3.356.265 -3.770.795 -4.185.046 -4.599.056 -5.012.857 -5.426.472 

Variant 2 -2.463.138 -2.806.165 -3.148.982 -3.491.622 -3.834.108 -4.176.460 -4.518.694 

Variant 3 -2.450.959 -2.786.807 -3.122.073 -3.456.845 -3.791.190 -4.125.163 -4.458.806 

Variant 4 -2.543.913 -2.891 .347 -3.238.080 -3.584.221 -3.929.852 -4.275.035 -4.619.822 

Variant 5 -2.677.892 -3 .033.771 -3.388.216 -3 .741.447 -4.093.631 -4.444.898 -4.795.355 

Variant 6 -3.264.438 -3.687.707 -4.108.417 -4.526.958 -4.943.630 -5 .358.665 -5.772.254 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENTABILITEITSEIS marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.717.872 -4.529.287 -4.351.950 -4.185.046 -4.027.827 -3.879.607 -3.739.755 

Variant 2 -3.902.155 -3.756.853 -3.620.219 -3.491.622 -3.370.488 -3.256.287 -3.148.534 

Variant 3 -3.848.045 -3.709.586 -3.579.385 -3.456.845 -3.341.415 -3.232.592 -3.129.913 

Variant 4 -3.987.439 -3.844.727 -3.710.527 -3.584.221 -3.465.246 -3.353.080 -3.247.247 

Variant 5 -4.139.067 -3 .998.336 -3.865.999 -3.741.447 -3.624.123 -3.513.515 -3.409.151 

Variant 6 -5.020.274 -4 .845.673 -4.681.486 -4.526.958 -4.381 .398 -4.244.169 -4.114.688 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse INFLATIEFACTOR marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.018.783 -4.073.251 -4.128.666 -4.185.046 -4.242.406 -4.300.764 -4.360.138 

Variant 2 -3.363.520 -3.405.486 -3.448.183 -3.491.622 -3.535.817 -3.580.781 -3.626.527 

Variant 3 -3.334.775 -3.374.765 -3.415.451 -3.456.845 -3.498.958 -3.541.805 -3.585.397 

Variant 4 -3.458.402 -3.499.621 -3.541 .556 -3.584.221 -3.627.629 -3.671 .792 -3.716.723 

Variant 5 -3.617.375 -3.658.021 -3.699.374 -3.741.447 -3.784.252 -3.827.802 -3.872.109 

Variant 6 -4.373.025 -4.423.454 -4.474.760 -4.526.958 -4 .580.065 -4 .634.096 -4.689.067 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENUTTINGGRAAD marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -2.960.632 -3.368.770 -3.776.908 -4.185.046 -4.593.184 -5.001.321 -5.409.459 

Variant 2 -2.549.714 -2.863.683 -3.177.653 -3.491 .622 -3.805.591 -4.119.561 -4.433.530 

Variant 3 -2.559.368 -2.858.527 -3.157.686 -3.456.845 -3.756.004 -4.055.162 -4.354.321 

Variant 4 -2 .659.125 -2.967.491 -3 .275.856 -3.584.221 -3 .892.587 -4.200.952 -4.509.318 

Variant 5 -2 .829.217 -3.133.294 -3.437.371 -3.741.447 -4 .045.524 -4.349.601 -4.653.677 

Variant 6 -3.394.795 -3.772.182 -4.149.570 -4.526.958 -4.904.346 -5.281 .734 -5 .659.122 

P .N. W. v.d.Heuvel 101 



TU/e ti 
es6rol 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENDEMENT APPARATUUR marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -5.934.208 -5.205.390 -4.638.532 -4.185.046 -3 .814.011 -3.504.816 -3.243.189 

Variant 2 -4.837.205 -4.276.545 -3.840.477 -3.491.622 -3 .206.195 -2.968.340 -2 .767.077 

Variant 3 -4.807.299 -4.239.165 -3.802.660 -3.456.845 -3.176.144 -2.943.767 -2.748.234 

Variant 4 -4.840.247 -4.314.570 -3.907.816 -3.584.221 -3.321 .038 -3.103.1 09 -2.919.947 

Variant 5 -5.225.491 -4 .607.139 -4.126.199 -3.741.447 -3.426.650 -3.164.319 -2 .942.347 

Variant 6 -6.675.579 -5.780.320 -5.084.008 -4.526.958 -4.071.190 -3.691 .383 -3.370.009 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse SUBSIDIE marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.185.046 -4.185.046 -4.185.046 -4.185.046 -4.185.046 -4.185.046 -4.185.046 

Variant 2 -3.504.797 -3.500.405 -3.496.014 -3.491 .622 -3.487.230 -3.482.839 -3.478.447 

Variant 3 -3.476.631 -3.470.035 -3.463.440 -3.456.845 -3.450.249 -3.443.654 -3.437.058 

Variant 4 -3 .606.997 -3.599.405 -3.591.813 -3.584.221 -3.576.630 -3.569.038 -3.561.446 

Variant 5 -3.761.439 -3.754.775 -3.748.111 -3.741.447 -3.734.783 -3.728.119 -3.721.455 

Variant 6 -4.546.286 -4.539.843 -4.533.401 -4.526.958 -4.520.516 -4.514.073 -4.507.631 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ONDERHOUDSKOSTEN marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.155.544 -4.165.378 -4.175.212 -4.185.046 -4.194.880 -4.204.713 -4.214.547 

Variant 2 -3.477.965 -3.482.517 -3.487.070 -3.491 .622 -3.496.174 -3.500.727 -3.505.279 

Variant 3 -3.443.988 -3.448.274 -3.452.559 -3.456.845 -3.461.130 -3.465.416 -3.469.701 

Variant 4 -3.582.624 -3.583.156 -3.583.689 -3 .584.221 -3 .584.754 -3.585.286 -3.585.819 

Variant 5 -3.707.583 -3.718.871 -3.730.159 -3.741.447 -3.752.735 -3.764.023 -3.775.311 

Variant 6 -4.446.836 -4.473.543 -4.500.251 -4.526.958 -4.553.666 -4.580.373 -4.607.080 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse LEVENSDUUR marktsituatie 2 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -3.151 .917 -3 .512.340 -3 .856.470 -4.185.046 -4.498.768 -4.798.310 -5.084.311 

Variant 2 -2.695.615 -2.973.315 -3.238.461 -3.491 .622 -3.733.339 -3.964.1 30 -4.184.489 

Variant 3 -2.698.323 -2.962.945 -3.215.605 -3.456.845 -3.687.179 -3.907.102 -4.117.083 

Variant 4 -2 .802.399 -3.075.150 -3.335.571 -3.584.221 -3.821 .632 -4.048.310 -4.264.742 

Variant 5 -2 .970.479 -3.239.443 -3.496.249 -3.741.447 -3.975.561 -4.199.093 -4.412.520 

Variant 6 -3.570.439 -3.904.136 -4.222.748 -4.526.958 -4.817.417 -5.094.747 -5.359.540 

Tabet B9.2 NPV waarde gevoeligheidsanalyse voor marktsituatie 2 

P.N.W.v.d.Heuvel 102 



TU/e 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ENERGIEPRIJZEN marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.667.775 -5.305.815 -5.943.855 -6.581 .895 -7.219.935 -7.857.974 -8.496.014 

Variant 2 -4.045.525 -4.567.439 -5.089.353 -5.611 .267 -6.133.181 -6.655.095 -7.177.009 

Variant 3 -4.061 .924 -4.570.372 -5.078.821 -5.587.269 -6.095.717 -6.604.166 -7.112.614 

Variant 4 -4.145.180 -4.655.583 -5.165.985 -5 .676.388 -6.186.791 -6.697.193 -7.207.596 

Variant 5 -4.137.375 -4.612.966 -5.088.558 -5.564.149 -6.039.741 -6.515.332 -6.990.923 

Variant 6 -4.561 .819 -5.068.532 -5.575.245 -6.081.958 -6.588.670 -7.095.383 -7.602.096 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RICHTPRIJS APPARATUUR marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.550.795 -6.561 .161 -6.571 .528 -6.581 .895 -6.592.261 -6.602.628 -6.612.995 

Variant 2 -5.505.689 -5.540.882 -5.576.075 -5.611 .267 -5.646.460 -5.681 .653 -5.716.846 

Variant 3 -5.447.693 -5.494.218 -5.540.744 -5.587.269 -5.633.795 -5.680.320 -5.726.846 

Variant 4 -5.526.218 -5.576.275 -5.626.331 -5.676.388 -5.726.445 -5.776.502 -5.826.558 

Variant 5 -5.347.128 -5.419.468 -5.491.809 -5.564.149 -5.636.490 -5.708.830 -5.781 .171 

Variant 6 -5.836.706 -5.918.457 -6.000.207 -6.081.958 -6.163.708 -6.245.458 -6.327.209 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENODIGD VERMOGEN marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.619.201 -5.273.745 -5.927.959 -6.581 .895 -7 .235.590 -7.889.076 -8.542.376 

Variant 2 -3.946.890 -4 .501 .881 -5.056.663 -5.611 .267 -6.165.718 -6.720.035 -7.274.233 

Variant 3 -3.942.256 -4.491 .147 -5.039.455 -5.587.269 -6 .134.657 -6.681 .672 -7.228.358 

Variant 4 -4.008.430 -4.565.080 -5.121.030 -5.676.388 -6.231 .235 -6.785.635 -7.339.639 

Variant 5 -3.953.783 -4.491 .932 -5.028.648 -5.564.149 -6.098.603 -6.632.141 -7.164.868 

Variant 6 -4 .352.937 -4.931 .707 -5.507.916 -6.081 .958 -6.654.129 -7.224.664 -7.793.753 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENTABILITEITSEIS marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -7.427.592 -7.128.271 -6.846.803 -6.581.895 -6.332.358 -6.097.105 -5.875.134 

Variant 2 -6.298.486 -6.055.257 -5 .826.534 -5.611 .267 -5.408.493 -5 .217.324 -5 .036.949 

Variant 3 -6.256.562 -6.019.677 -5.796.921 -5.587.269 -5.389.783 -5.203.602 -5.027.931 

Variant 4 -6.352.705 -6.113.334 -5.888.240 -5.676.388 -5.476.830 -5.288.694 -5.111.181 

Variant 5 -6.199.694 -5.974.753 -5.763.229 -5.564.149 -5.376.622 -5.199.828 -5.033.016 

Variant 6 -6 .778.254 -6.531 .811 -6.300.068 -6.081 .958 -5.876.504 -5.682.811 -5.500.053 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse INFLATIEFACTOR marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.318.005 -6.404.455 -6.492.410 -6.581 .895 -6.672.936 -6 .765.562 -6.859.799 

Variant 2 -5.396.829 -5.467.079 -5.538.552 -5 .611 .267 -5.685.249 -5.760.517 -5 .837.095 

Variant 3 -5.378.424 -5.446.842 -5.516.450 -5.587.269 -5.659.320 -5.732.625 -5.807.206 

Variant 4 -5.465.351 -5.534.487 -5.604.826 -5.676.388 -5.749.195 -5.823.270 -5.898.633 

Variant 5 -5.365.835 -5.430.803 -5.496.901 -5.564.149 -5.632.567 -5.702.176 -5.772.996 

Variant 6 -5.864.687 -5.935.865 -6.008.281 -6.081 .958 -6.156.916 -6.233.178 -6.310.768 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENUTTINGGRAAD marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.638.426 -5.286.249 -5.934.072 -6.581.895 -7.229.718 -7.877.540 -8.525.363 

Variant 2 -4.033.466 -4.559.400 -5.085.334 -5.611 .267 -6.137.201 -6.663.135 -7.189.069 

Variant 3 -4 .050.665 -4 .562.866 -5.075.068 -5.587.269 -6.099.471 -6.611 .672 -7.123.873 

Variant 4 -4.123.642 -4 .641 .224 -5.158.806 -5.676.388 -6.193.970 -6.711 .552 -7.229.134 

Variant 5 -4.105.109 -4.591.455 -5.077.802 -5.564.149 -6.050.496 -6.536.843 -7.023.190 

Variant 6 -4.483.294 -5.016.182 -5.549.070 -6.081 .958 -6.614.845 -7 .147.733 -7.680.621 

P.N.W.v.d.Heuvel 103 



TU/e " es6roi 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENDEMENT APPARATUUR marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -9.358.278 -8.201.452 -7.301 .698 -6.581.895 -5.992.965 -5.502.190 -5.086.919 

Variant 2 -7.865.270 -6.926.102 -6.195.638 -5.611 .267 -5.133.146 -4.734.711 -4.397.574 

Variant 3 -7.908.696 -6.931 .766 -6.181.481 -5.587.269 -5.105.074 -4.705.979 -4.370.225 

Variant 4 -7.829.056 -6.929.778 -6.232.446 -5.676.388 -5.223.008 -4.846.581 -4.529.306 

Variant 5 -8.005.430 -6.988.230 -6.197.074 -5.564.149 -5.046.302 -4.614.762 -4.249.614 

Variant 6 -9.396.200 -8.015.266 -6.941.206 -6 .081.958 -5.378.936 -4 .793.086 -4.297.365 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse SUBSIDIE marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.581 .895 -6.581 .895 -6.581.895 -6.581.895 -6.581 .895 -6.581 .895 -6.581 .895 

Variant 2 -5.624.442 -5.620.051 -5.615.659 -5.611 .267 -5.606.876 -5.602.484 -5.598.093 

Variant 3 -5.607.055 -5.600.460 -5.593.864 -5.587.269 -5.580.674 -5.574.078 -5.567.483 

Variant 4 -5.699.163 -5.691 .572 -5.683.980 -5.676.388 -5.668.796 -5.661 .205 -5.653.613 

Variant 5 -5.584.1 41 -5.577.477 -5.570.813 -5.564.149 -5.557.485 -5.550.821 -5.544.157 

Variant 6 -6 .1 01 .285 -6.094.843 -6.088.400 -6.081 .958 -6 .075.515 -6.069.073 -6.062.630 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ONDERHOUDSKOSTEN marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.552.393 -6.562.227 -6.572.061 -6.581 .895 -6.591 .729 -6.601.563 -6 .611 .396 

Variant 2 -5.597.610 -5.602.163 -5.606.715 -5.611 .267 -5.615.820 -5.620.372 -5.624.925 

Variant 3 -5.574.413 -5.578.698 -5.582.984 -5.587.269 -5.591 .555 -5.595.840 -5.600.126 

Variant 4 -5.674.791 -5.675.323 -5.675.856 -5.676.388 -5.676.921 -5.677.453 -5.677.986 

Variant 5 -5.530.285 -5.541.573 -5.552.861 -5.564.149 -5.575.437 -5.586.725 -5.598.013 

Variant 6 -6.001.835 -6.028.543 -6.055.250 -6.081 .958 -6.1 08.665 -6.135.372 -6.162.080 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse LEVENSDUUR marktsituatie 3 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -4.942.121 -5 .514.182 -6 060.383 -6.581 .895 -7.079.832 -7.555.262 -8.009.200 

Variant 2 -4.278.777 -4 .743.637 -5.187.484 -5.611.267 -6.015.895 -6.402.232 -6.771 .105 

Variant 3 -4.289.536 -4.742.270 -5.174.540 -5.587.269 -5.981 .342 -6.357.602 -6.716.853 

Variant 4 -4.365 036 -4 .822.522 -5.259.327 -5.676.388 -6.074.596 -6.454.805 -6.817.826 

Variant 5 -4.331.854 -4 .761.759 -5.172.232 -5.564.149 -5.938.351 -6.295.638 -6.636.775 

Variant 6 -4.731 .867 -5.202.867 -5.652.576 -6.081.958 -6.491 .930 -6.883.370 -7.257.115 

Tabet B9.3 NPVwaarde gevoeligheidsanalyse voor marktsituatie 3 

P.N.W.v.d.Heuvel 104 



TU/e 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ENERGIEPRIJZEN marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.283.442 -7.152.292 -8 .021 .141 -8.889.990 -9.758.840 -10.627.689 -11 .496.539 

Variant 2 -5.341 .822 -6.048.922 -6.756.021 -7.463.120 -8.170.219 -8.877.319 -9.584.418 

Variant 3 -5.314.356 -6.001 .723 -6.689.090 -7.376.458 -8.063.825 -8.751.192 -9.438.559 

Variant 4 -5.409.818 -6.100.884 -6.791 .949 -7.483.014 -8.174.079 -8.865.145 -9.556.210 

Variant 5 -5.335.938 -5.982.753 -6.629.567 -7.276.382 -7.923.197 -8.570.011 -9.216.826 

Variant 6 -5.900.405 -6.598.344 -7.296.284 -7.994.223 -8.692.163 -9.390.102 -10.088.042 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RICHTPRIJS APPARATUUR marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -8.858.891 -8.869.257 -8.879.624 -8.889.990 -8.900.357 -8.910.724 -8.921.090 

Variant 2 -7.357.542 -7.392.735 -7.427.927 -7.463.120 -7.498.313 -7.533.506 -7.568.699 

Variant 3 -7.236.881 -7.283.407 -7.329.932 -7.376.458 -7.422.983 -7.469.509 -7.516.034 

Variant 4 -7.332.844 -7.382.901 -7.432.957 -7.483.014 -7.533.071 -7.583.128 -7.633.184 

Variant 5 -7.059.361 -7.131.701 -7.204.042 -7.276.382 -7.348.722 -7.421.063 -7.493.403 

Variant 6 -7.748.972 -7.830.722 -7.912.473 -7.994.223 -8.075.974 -8.157.724 -8.239.475 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENODIGD VERMOGEN marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.234.868 -7.120.221 -8.005.245 -8.889.990 -9.774.496 -10.658. 791 -11.542.900 

Variant 2 -5.243.187 -5.983.364 -6 .723.331 -7.463.120 -8.202.756 -8.942.258 -9 .681 .642 

Variant 3 -5.194.688 -5 .922.498 -6.649.725 -7.376.458 -8 .102.764 -8.828.698 -9.554.303 

Variant 4 -5.273.068 -6.010.381 -6.746.994 -7.483.014 -8.218.524 -8.953.586 -9.688.253 

Variant 5 -5.152.346 -5.861.719 -6.569.658 -7.276.382 -7.982.059 -8.686.820 -9.390.770 

Variant 6 -5.691 .523 -6.461 .519 -7.228.956 -7.994.223 -8.757.621 -9.519.383 -10.279.698 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENTABILITEITSEIS marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -10.036.973 -9.631.018 -9.249.275 -8 .889.990 -8.551 .555 -8.232.491 -7.931.441 

Variant 2 -8.392.069 -8.063.283 -7.754.107 -7.463.120 -7.189.019 -6.930.607 -6.686.785 

Variant 3 -8.279.301 -7.959.755 -7.659.267 -7 .376.458 -7.1 10 059 -6.858.909 -6.621.939 

Variant 4 -8.395.158 -8.072.319 -7.768.737 -7.483.014 -7.213.872 -6.960.135 -6.720.723 

Variant 5 -8.135.431 -7.831.385 -7.545.473 -7.276.382 -7.022.906 -6.783.938 -6.558.463 

Variant 6 -8.940.136 -8 .605.346 -8.290.524 -7.994.223 -7 .715.117 -7.451 .986 -7.203.711 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse INFLATIEFACTOR marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -8.532.088 -8.649.337 -8.768.626 -8.889.990 -9.013.466 -9.139.091 -9.266.901 

Variant 2 -7.173.253 -7.268.214 -7. 364.826 -7.463.120 -7.563.124 -7.664.868 -7 .768.382 

Variant 3 -7.094.736 -7.187.028 -7.280.926 -7 .376.458 -7.473.651 -7.572.536 -7 .673.141 

Variant 4 -7.198.391 -7.291 .634 -7.386.499 -7.483.014 -7.581.209 -7.681.112 -7.782.754 

Variant 5 -7.008.326 -7.096.141 -7.185.484 -7.276.382 -7.368.861 -7.462.949 -7.558.674 

Variant 6 -7.699.063 -7.795.758 -7.894.135 -7.994.223 -8.096.053 -8.199.655 -8.305.060 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse BENUTTINGGRAAD marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.254.093 -7.132.726 -8.011.358 -8.889.990 -9.768.623 -10.647.255 -11 .525.888 

Variant 2 -5.329.763 -6.040.882 -6.752.001 -7.463.120 -8.174.239 -8.885.359 -9.596.478 

Variant 3 -5.303.097 -5.994.217 -6.685.337 -7.376.458 -8.067.578 -8.758.698 -9.449.818 

Variant 4 -5.388.280 -6.086.525 -6.784.770 -7.483.014 -8.181 .259 -8.879.503 -9.577.748 

Variant 5 -5.303.671 -5.961.242 -6.618.812 -7.276.382 -7.933.952 -8.591.522 -9.249.093 

Variant 6 -5.821 .880 -6.545.995 -7.270.109 -7.994.223 -8.718.338 -9.442.452 -10.166.567 
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NPV waarde gevoeligheidsanalyse RENDEMENT APPARATUUR marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -12.655.558 -11 086.571 -9.866.249 -8.889.990 -8.091.234 -7.425.603 -6.862.377 

Variant 2 -10.510.774 -9.240.918 -8.253.253 -7.463.120 -6.816.648 -6.277.922 -5 .822.076 

Variant 3 -10.510.804 -9.191 .794 -8.178.769 -7.376.458 -6.725.383 -6.186.506 -5 .733.151 

Variant 4 -10.409.951 -9.188.060 -8.239.808 -7.483.014 -6.865.395 -6.352.103 -5.919.018 

Variant 5 -10.591.662 -9.210.295 -8.135.899 -7.276.382 -6.573.141 -5.987.107 -5.491.231 

Variant 6 -12.525.440 -10.637.433 -9.168.983 -7.994.223 -7.033.056 -6.232.084 -5.554.338 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse SUBSIDIE marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -8.889.990 -8.889.990 -8.889.990 -8.889.990 -8.889.990 -8.889.990 -8.889.990 

Variant 2 -7.476.295 -7.471 .903 -7.467.512 -7.463.120 -7.458.729 -7.454.337 -7.449.945 

Variant 3 -7.396.244 -7.389.648 -7.383.053 -7.376.458 -7.369.862 -7.363.267 -7.356.671 

Variant 4 -7.505.789 -7.498.198 -7.490.606 -7.483.014 -7.475.422 -7.467.831 -7.460.239 

Variant 5 -7.296.374 -7.289.710 -7.283.046 -7.276.382 -7.269.718 -7.263.054 -7.256.390 

Variant 6 -8.013.551 -8.007.108 -8.000.666 -7.994.223 -7.987.781 -7 .981 .338 -7.974.896 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse ONDERHOUDSKOSTEN marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -8.860.489 -8.870.323 -8.880.157 -8.889.990 -8.899.824 -8.909.658 -8.919.492 

Variant 2 -7.449.463 -7.454.015 -7.458.568 -7.463.120 -7.467.673 -7.472.225 -7.476.777 

Variant 3 -7.363.601 -7.367.887 -7.372.172 -7.376.458 -7.380.743 -7.385.029 -7.389.314 

Variant 4 -7.481.417 -7.481 .949 -7.482.482 -7.483.014 -7.483.547 -7.484.079 -7.484.612 

Variant 5 -7.242.518 -7.253.806 -7.265.094 -7.276.382 -7.287.670 -7.298.958 -7.310.246 

Variant 6 -7.914.101 -7.940.809 -7.967.516 -7.994.223 -8.020.931 -8.047.638 -8.074.346 

NPV waarde gevoeligheidsanalyse LEVENSDUUR marktsituatie 4 

Factor 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

Variant 1 -6.666.036 -7.441.897 -8.182.687 -8.889.990 -9.565.322 -10.210.126 -10.825.784 

Variant 2 -5.661.924 -6.290.299 -6.890.270 -7.463.120 -8.010.076 -8.532.307 -9.030.933 

Variant 3 -5.625.879 -6.236.596 -6.819.706 -7.376.458 -7 908 043 -8.415.598 -8.900.211 

Variant 4 -5.714.404 -6.331.411 -6.920.527 -7.483.014 -8 .020 075 -8 .532.859 -9.022.463 

Variant 5 -5.610.719 -6.191.811 -6.746.637 -7.276.382 -7.782.181 -8.265.117 -8.726.223 

Variant 6 -6.160.137 -6.799.986 -7.410.913 -7.994.223 -8.551 .167 -9 .082.935 -9.590.665 

Tabel B9.4 NPV waarde gevoeligheidsanalyse voor marktsituatie 4 
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Bijlage 10. Methode voor bepaling gewenste rentabiliteit 

In het boek van Wallenburg [49] wordt gemiddelde rentabiliteit omschreven als: 

Gemiddelde winst 
gemiddelde investering 

De gemiddelde winst is nader te omschrijven als: 

Som van de kasstromen - a(schriiving gedurende de levensduur 
Aantal jaren van de levensduur 

De gemiddelde investering is: 

Begininvestering + restwaarde 
2 

Soms wordt door de aandeelhouders of organisaties gesteld dat de rentabiliteitseis, die aan 
investeringen moeten worden gesteld, niet lager mag liggen dan de rente voor tang vreemd vermogen, 
hiermee wordt bedoeld de rente op de kapitaalmarkt. Andere aandeelhouders en organisaties menen 
dat deze rente nog moet worden verhoogd met een risico-opslag, omdat een investering in 
bedrijfsmiddelen riskanter is dan het op lange termijn uitlenen van geld. Ook zou kunnen worden 
gesteld dat een investeringsalternatief zinvol is als de rentabiliteit hoger ligt dan die van andere 
alternatieven, de rentabiliteit van het beste niet gekozen alternatief wordt dan als rentabiliteitseis 
gehanteerd. Bij een investering moet de ondememing nieuw vermogen aantrekken om de investering 
te financieren. De investering is dan zinvol als de rentabiliteit ligt boven de vermogenskostenvoet; 
men heeft immers altijd het alternatief van niet investeren, waarbij men deze vermogenskosten 
vermijdt. Daarom wordt vaak de gemiddelde vennogenskostenvoet gehanteerd als (minimale) 
rentabiliteitseis. 

In dit stadium van het onderzoek is het nog niet bekend hoe Esbro BV de nieuwe slachterij gaat 
financieren. Een methode die Esbro BV kan gebruiken voor het bepalen van de minimale 
rentabiliteitseis is de gemiddelde vermogenskostenvoet methode. Aan de hand van een voorbeeld 
wordt deze methode onderstaand beschreven. De kosten van zowel het eigen vermogen als het 
vreemde vermogen bepalen gezamenlijk de totale vermogenskosten van een onderneming. In dit 
verband wordt gesproken over de kosten van de vermogensstructuur. De kosten die verbonden zijn aan 
de verschillende vormen van vermogen zijn afhankelijk van het rendement dat daarop door de 
vermogenverschaffers wordt geeist. De kostenvoet van een vermogen wordt bepaald door de geeiste 
vergoedingen van de vermogensverschaffers te relateren aan de ontvangsten van die vermogens
verschaffers. Door de verschillende kostenvoeten van de vermogensvormen samen te voegen wordt de 
gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet bepaald. 

De gewogen gemiddelde vermogensvoet (kt) voor belasting wordt verkregen door de kostenvoet van 
de afzonderlijke vermogenscomponenten te wegen met het aantal van de betreffende componenten in 
het totale vermogen van de onderneming. [35] 

k = VV * k + EV * k 
1 TV v TV e 

Waarbij geldt: 
kt Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belasting 
VV Vreemd vermogen 
EV Eigen vermogen 
TV EV + VV= totale vermogen 
kv Gemiddelde kostenvoet van het vreemde vermogen 
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k,, Gemiddelde kostenvoet van het eigenverrnogen 

Voor het bepalen van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet kan gekozen voor een 
verrnogensstructuur waarbij het totale verrnogen is opgedeeld in 40% vreemd en 60% eigenvermogen 
Als rendementseis voor het vreemde vermogen kan gekozen voor 6% voor belastingen en voor het 
eigenvermogen 10%. Omdat geen inzicht bestaat in de fiscale geldstromen wordt daarom gerekend 
met het gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen. Invullen in de bovengenoemde 
forrnule levert de gewogen gemiddelde verrnogenskostenvoet op: 
k1 = (0,4 *0.06+0,6*0, 1)*100% = 8,4% 

Een opmerking hierop is dat naarmate de schuldenlast van de ondememing groeit (verhoging van het 
vreemde vermogen op het totale verrnogen) de interest betalingen toenemen. Verrnogensverschaffers 
zien dan dat de financiele risico ' s toenemen en eisen derhalve een steeds hogere premie (toenemende 
hefboomfactor **). 

•• Naarmate de schuldenlast ven een ondememing toeneemt, zal door de vennogensverschaffers een hoger rendement op het eigen vermogen warden geeist. Dit 
is wat de hefboomwerking impliceert : door de omvang van het vreemde vermogen in het totale vennogen te vergroten en dus de solvabiliteit te verkleinen, zal de 
rentabili te it van het eigen vennogen toenemen. 
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