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Energiebesparing in de textielveredelings-industrie 

Bij een textielveredelings-bedrijf, zijn in het kader van een afstudeeronderzoek de 
noodzaak en de mogelijkheden ten aanzien van energiebesparing onderzocht. De direkte 
aanleiding tot het onderzoek is de "Meerjarenafspraak energiebesparing", afgesloten door 
het Ministerie van Economische Zaken met de textielvereniging Katoen-,· Rayon-, en 
Linnenindustrie (KRL). De consequenties van de meerjarenafspraak zijn voor het bedrijf 
in kaart gebracht en aangegeven is hoe in de toekomst op systematische wijze aan 
energiebesparing gewerkt kan worden. 

Inleiding 

De produktieprocessen in de textiel-verwerkende industrie zoals wassen:; drogen en drukken 
zijn energie-intensief. De belangrijkste energiedragers die bij de verschillende processen 
worden verbruikt zijn stoom, electriciteit en gas. De benodigde stoom en de electriciteit, 
wordt geleverd door een Warmte/Kracht centrale, opgesteld op het bedrijfsterrein. Aange
zien de vraag naar electriciteit de capaciteit van de Warmte/Krachtinstallatie overtreft, wordt 
tevens electriciteit ingekocht bij het provinciaal electriciteitsbedrijf. " . 

De aanleiding tot het energiebesparingsonderzoek is tweeledig: >.n 

Dalende warmte/kracht-verhouding als gevolg van een aantal veranderingen in de 
produktieprocessen met als resultaat capaciteitsproblemen in de Warmte/Kracht 
centrale. 

De "Meerjarenafspraak energiebesparing" afgesloten door het Mini·sterie van Economi
sche Zaken met de textielvereniging Katoen-, Rayon en Linnenindttstrie (KAL). 

De opdrachtformulering van het onderzoek luidt als volgt: 
In kaart brengen van de gevolgen van de meerjarenafspraak voor het bedrijf. 
Opstellen van een energiebesparingsdoelstelling aan de hand van de rr'lèêrjarenafspraak en 
de huidige bedrijfsvoering. 
Aangeven hoe op systematische wijze aan energiebesparing gewerkt kan worden teneinde 
aan de geformuleerde doelstelling te gaan voldoen. 
Aangeven en uitwerken van enkele energiebesparingsmaatregelen. " 

De uitvoering van het onderzoek valt uiteen in drie onderdelen: Jr 

1 Consequenties van de "Meerjarenafspraak energiebesparing KRL - EZ"'"aangeven, 
2 Inventarisatie van de aanwezige energiebesparingsmogelijkheden, ' :c 
3 Implementatie van energiebeheer in het milieuzorgsysteem. ~ 

In figuur 1 wordt het model gegeven volgens welk het onderzoek uitgevoerd is. 
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Figuur 1: Onderzoeksmodel afstudeerprojekt "Energiebesparing" 

Meerjarenafspraak energiebesparing KRL - EZ 

In 1992 is de "Meerjarenafspraak tussen Textielvereniging KRL en het Ministerie van 
Economische Zaken over verbetering van de energie-efficiency bij de textielindustrie" 
ondertekend. De belangrijkste doelstelling van de meerjarenafspraak is dat de leden van de 
KRL zicht ten doel hebben gesteld in het jaar 2000 een verbetering in de energie-efficiency 
van 20 % ten opzichte 1989 bereikt te hebben, en in 1995 een energie-efficiencyverbete
ring van 10 % ten opzichte van 1989. 

Berekeningsmodel 
Om de verbetering van de energie-efficiency te kunnen meten, wordt gebruik gemaakt van 
een energie-efficiency-index (eei). Deze index (voor 1992) is als volgt gedefinieerd: 

Totaal energiegebruik 1992 [MJ] eei (1992): 
Produktie 1992 [m] x Specifiek energiegebruik 1989 [MJ/m] 

Voor 1989 is de index 100. 

In de meerjarenafspraak worden enkele correctiemogelijkheden gegeven op de indexbereke
ning, te weten: 
- extra energiegebruik van milieu-installaties, geplaatst ná 1989, 
- extra energiegebruik als gevolg van klimaatinvloeden, 
- wijzigingen in de samenstelling van het produktiepakket, 
- wijzigingen in de bezettingsgraad van bestaande machines. 



Het berekeningsmodel van de energie-efficiency-index komt er dan als volgt uit te zien: 

1 ongecorrigeerde index: 
EEl(l 992) : Energie-Efficiency-Index 1992 [-) 

E(1992) : Energiegebruik 1992 [J) 
P(l 992) : Produktie 1992 [m) 
SE(1989) : Specifiek energiegebruik 1989 [J/m) 

EEI (1992) 
E11992) 

= P119921 x SEl1989) 

2 inclusief correctie voor het extra energiegebruik van milieu-installaties 
CIMl/1992) : Correctie voor het extra energiegebruik van milieu-installaties in 1992. [J) 

EEI 119921 
E(19921- C(Ml/19921 

= P(19921 x SE(19891 

3 inclusief correctie voor het extra energiegebruik als gevolg van klimaatinvloeden 
C(KL/1992) : Correctie voor het extra energiegebruik als gevolg van klimaatinvloeden in 1992. [JJ 

EEI (19921 = 
El19921- C(Ml/1992) - C(KL/19921 
Pl1992) x SEl19891 

4 inclusief correctie voor wijzigingen in de samenstelling van het produktiepakket 
P;(19921: Produktie 1992 voor produkt i. [m) 
SE;( 1989) : Specifiek energiegebruik 1989 voor produktie i. [J/ml 
i = 1 ... n : Er worden n hoofdroutingen onderscheiden. 

EEI 119921 = 
E11992) - C(Ml/19921 - CIKL/19921 
P1119921 x SE1119891 + ". + P.119921 x SE.119891 

5 inclusief correctie voor wijziging van de bezettingsgraad van bestaande machines 
CIBZ/1992) : Correctie voor wijziging van de bezettingsgraad van bestaande machines in 1992. [J) 

EEI 119921 
El1992) - CIMl/19921 - CIKL/1992) - CIBZ/19921 = P1119921 x SE,119891 + ". + P.119921 x SE.119891 

.. 
tabel 1 : Berekeningsmodel energ1e-efflc1ency-1ndex 

Resultaten van de berekeningen 
De berekening van de energie-efficiency index is uitgevoerd zoals aangeven in tabel 1 . 
Allereerst is de ongecorrigeerde index berekend. Vervolgens zijn de correcties voor het extra 
energiegebruik van milieu-installaties ( 1991 en 1992) en het extra energiegebruik als gevolg 
van klimaatinvloeden toegepast (1986 tot en met 1992). De correcties voor wijzigingen in 
de samenstelling van het produktiepakket en de bezettingsgraad van bestaande machines 
zijn vooralsnog niet meegenomen in de berekening. 



In de onderstaande grafieken wordt het verloop van de energie-efficiency-index van 1986 
tot en met 1992 gegeven. In figuur 2 is alleen de correctie voor milieu-installaties toegepast. 
In figuur 3 is ook de correctie voor klimaatinvloeden opgenomen. 
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Figuur 2: eei 1986 -1992, incl. milieucorrectie Figuur 3: eei 1986 - 1992, incl. milieu- en klimaatcorrectie 

De correctie voor het extra energiegebruik van milieu-installaties is voor 1991 gedeeltelijk en 
voor 1992 geheel toegepast. Duidelijk te zien is de grote invloed van deze correctie op de 
index in 1992. 
De invloed van de correctie voor extra energiegebruik als gevolg van klimaatinvloeden, 
toegepast voor 1986 tot en met 1992, is beduidend kleiner. 



Energiebesparingsmogelijkheden 

Teneinde de doelstellingen ten aanzien van de verbetering van de energie-efficiency te reali
seren, zal aan energiebesparing gewerkt moeten worden. 
Alvorens konkrete energiebesparingsmogelijkheden aan te geven en uit te werken is het 
energiegebruik geanalyseerd van 1986 tot en met 1992. Uit de analyse blijkt dat er steeds 
meer electriciteit ingekocht moet worden. Ten einde de vraag naar de verschillende energie
dragers beter af te stemmen op de Warmte/Kracht verhouding van de eigen centrale, moet 
de aandacht vooral gevestigd worden op de reductie van het electriciteitsverbruik. 

Vervolgens is een uitsplitsing gemaakt van het totale energiegebruik naar de verschillende 
energiedragers, waarbij aan bod kwamen: electriciteit, stoom, gas(direkt), perslucht en ook 
water. Het bleek dat stoom veruit het grootste aandeel heeft in het totale energiegebruik. 
Reductie van het stoomverbruik zal een essentiële bijdrage leveren aan vermindering van het 
totale energiegebruik. Onderstaande figuur illustreerd het bovenstaande: 

Gudirakt 

Ve111es 

Ketelhuis 

Gaslnkoop Stoom 

ElectrlciteltsQPWekking . 
; ____________________ ~ ____ : Electrtcltelt 

Figuur 4: Sankeydiagram energievoorziening 

Energiebesparing zal gerealiseerd moeten worden door een aantal besparingsprojekten op te 
starten. Om dit op een gestruktureerde wijze te doen is een inventarisatie gehouden van 
projekten, opgesteld door buitenfirma's, afstudeerders en het bedrijf zelf. Uit de inventarisa
tie kwam naar voren dat er een aantal interessante energiebesparingsmogelijkheden zijn. Uit 
elk van de drie informatiebronnen kon één konkreet besparingsprojekt aangewezen worden. 
Teneinde de realisatie van de projekten een goede kans van slagen te geven, lijkt een 
strukturele aanpak onontbeerlijk (energiemanagement). 



Energiemanagement 

Door het invoeren van energiemanagement en energiebeheer worden de energiekosten en 
het energiegebruik beter beheerst. 
De Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (Sven) geeft de volgende definities van 
resp. energiemanagement en energiebeheer1

): 

Energiemanagement: 
"Volgens een vooropgezet plan en op systematische wijze beheersen van energiestromen, met als 
doel om tegen minimale energiekosten de bedrijfs- of organisatiedoelen te realiseren" 

Energiebeheer is de systematische bewaking van energiegebruik en is te beschouwen als een 
"Management Tool". In een stappenplan wordt aangegeven op welke manier het energiegebruik en 
de energiekosten kunnen worden beheerst. 

Om energiebeheer op een snelle en gestruktureerde wijze in te kunnen voeren is besloten om 
dit via het bestaande milieuzorgsysteem te doen: 

Begin 1990 is men begonnen met de implementatie van het milieuzorgsysteem (mzs). Een 
mzs is een systematische toepassing van het geheel van voorzieningen, gericht op het 
inzicht krijgen in, het beheersen en het, waar mogelijk beperken, van de beïnvloeding van 
het milieu door de bedrijfsactiviteiten. De afdeling milieubeheer heeft een aantal voorlich
tingsronden gehouden voor de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Vervolgens zijn er 
stuur- en werkgroepen samengesteld per afdeling. De stuurgroep was bedoeld om per 
afdeling de voortgang van de implementatie van het mzs te bewaken en eventueel bij te 
sturen. De taak van de werkgroepen was het inventariseren van knelpunten, het formuleren 
van acties en later ook de uitvoering van de aangegeven acties. 

De struktuur die gehanteerd is bij de implementatie van het milieuzorgsysteem heeft geleid 
tot het afdelingsgewijs genereren van acties, opgenomen in een Milieu-Actie-Plan. Door 
energiebeheer onder te brengen in het bestaande mzs wordt het één van de items naast 
onder meer geluidshinder, luchtverontreiniging, etc. Dit levert een aantal voordelen op: 

Door de participatie van de medewerkers in de werkgroepen wordt een energiebewust 
gedrag gestimuleerd, 
De invoering van energiebeheer zal sneller plaats kunnen vinden wegens de bestaande 
struktuur, 
De medewerkers worden niet geconfronteerd met "iets nieuws", maar eerder met de 
uitbreiding van iets wat al bestaat, 
Alle procedures (rapportage, goedkeuring van plannen etc.) zijn al bekend en beproefd. 

Voor de implementatie van energiebeheer is een "stappenplan energiebeheer" opgesteld 
(figuur 5). 

Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN): Handboek energiebesparing deel B Energiemanagement. 
81030-2, mei 1990. 



STAPPENPLAN INVOERING ENERGIEBEHEER VLISCO BV 

1 Oriëntatie 
Energiebeheer j/n 1 

a 

2 Inventarisatie 
Energiehuishouding 

3 Energieregistratie 
Opzetten/onderhouden 

4 Interpretatie 
Energiegebruikcijfers 

5 Voorlichting fabriek & 
Opzetten/onderhouden 
Energlebeheersstruktuur 

6 Genereren van acties 

7 

8 Goedkeuringsronde 
actieplannen 

9 Uitwerken acties 

11 Opstellen/beWaken 
meerjarenprogramma's 

12 Continuering 
energiebeheer 

Ja Nee 

Figuur 5: Stappenplan energiebeheer 

Nee 

1 O Realiseren 
concrete besparingen 

Van de verschillende stappen in het plan is het doel, de tijdsduur, de verantwoordelijkheid, 
de uitvoering, de inhoud en de realisatie besproken. 

Er zijn een aantal randvoorwaarden te noemen voor het slagen van het plan. De twee 
belangrijkste zijn: 
1 Er moet een goed meetnetwerk aanwezig zijn en een energieregistratie bijgehouden 

worden. 
2 Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden ten aanzien van taken, verantwoorde

lijkheden en bevoegdheden voor de uitvoering van de verschillende stappen uit het 
plan. 



Zoals aangegeven in het stappenplan zijn er twee manieren om energiebesparing te 
realiseren: 
1 Voorlichting, bewustwording en participatie in de produktie-afdelingen. 
2 Voor de hand liggende projekten snel en resultaatgericht uitvoeren, bij voorkeur door 

een team van experts. 
Beide aanpakken moeten (simultaan) gehanteerd worden om maximale energiebesparing te 
realiseren. 

Conclusies 

De "Meerjarenafspraak energiebesparing KRL - EZ" heeft geleid tot de noodzaak van 
energiebesparing. Teneinde grote besparingen te realiseren moet gekeken worden naar 
reductie van het stoomverbruik. 

Er zijn een aantal projekten gedefinieerd die aanzienlijke besparingspotentiëlen te zien geven. 
Deze projekten moeten op systematische wijze uitgevoerd gaan worden teneinde succesvol 
te gaan besparen. Het invoeren van energiebeheer lijkt hierbij een goede aanpak. 

Energiebeheer kan geïmplementeerd worden via het bestaande milieuzorgsysteem. Energie
besparingen zullen daarbij enerzijds gerealiseerd moeten worden door voorlichting, bewust
wording en participatie in de produktie-afdelingen. Anderzijds moeten voor de hand liggende 
projekten snel, resultaatgericht doorgevoerd worden door een team van experts. 




