Pralinart

Verleiding begint met
de juiste temperatuur

Dubbelwandig leidingwerk in de tankenzaal

De productie van chocolade is een proces van verwarmen en afkoelen om tot de perfect glanzende
lekkernij te komen waar België zo vermaard om is. Om dat op een zo duurzaam mogelijke manier
te doen, koos Pralinart bij zijn nieuwbouw voor een CO2-warmtepomp als hart voor een energieefficiënte site. Die zorgt niet alleen voor de ideale temperatuur in de productie- en kantoorruimtes,
maar houdt ook de chocolade in elke productiestap perfect op temperatuur. Een prachtig
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georkestreerd samenspel van technieken, getekend ATS.
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Wie langs de E17 passeert en een zwak heeft voor chocolade kan zo rond Lokeren zijn hartje helemaal
ophalen bij het passeren van Hamlet. Een familiebedrijf met een lange traditie in chocolade die teruggaat
tot 1956 wanneer Alfred Geltmeyer vanuit zijn garage een zoetwarengroothandel begint. Die passie voor
heerlijke chocolade is vandaag nog steeds wat alle werknemers delen, ook bij zusterbedrijven Pralinart
(pralines) en A&A chocolaterie (holle chocoladefiguren). Technical Manager Tom Lybeer: “Pralinart legt zich
binnen de groep toe op het maken en verpakken van pralines, o.a. voor de private label markt. De kwaliteit
van onze chocolade en de mogelijkheden in verpakking op maat van de klant is waarmee we ons echt
onderscheiden op de markt.” Duidelijk een succesrecept want met nationale en internationale retailketens
als klant groeit Pralinart stevig verder. Een bedrijf met een mooie toekomst dus, dat op zoek is naar extra
mensen in alle geledingen om die verder vorm te geven.

Koelmiddel van de toekomst

Ook familie Geltmeyer blijft geloven in de toekomstkansen van Belgische chocolade en haar
bedrijven en investeerde daarom in een nieuwe productiehal voor Pralinart. De nieuwbouw,
op een boogscheut van de bestaande productie, deed de capaciteit stijgen. Momenteel
is de Pralinart fabriek nog in opstartfase. “Maar we komen stilaan op kruissnelheid”, aldus
Lybeer. “Naar een blauwdruk hoefden we niet ver te zoeken. Maar dit gaf ons wel de kans
om het nog beter te doen. Om de schoonheidsfoutjes van de eerste site niet te kopiëren.”
Een zo CO2-neutraal mogelijke productie realiseren vormde de rode draad doorheen deze
optimaliseringen. “De weg van duurzaamheid is voor ons en voor onze klanten
belangrijk. We hebben daarom eerst onze energiebalans in kaart gebracht. Aangezien we
in de productie op hetzelfde moment zowel koeling als verwarming nodig hebben, was een
CO2-warmtepomp de meest milieuvriendelijke optie. Bij CO2 denken we misschien aan
uitstoot. Maar wat koeling betreft is het net het koelmiddel van een groene toekomst.”

Energie-efficiënt koelen en verwarmen tegelijk

Een CO2-warmtepomp zorgt eigenlijk in eerste instantie voor koeling. De warmte die de
pomp onttrekt aan de omgeving wordt echter niet afgegeven aan de buitenlucht, maar
wordt gerecupereerd om dan op andere punten in de productie te zorgen voor de juiste
verwarming. Zo worden de productieruimtes op 19 °C gehouden. “Een complexe installatie
omdat je ervoor moet zorgen dat er ook op de momenten dat er geen koeling nodig is,
voldoende verwarming is en vice versa”, vertelt Gino Van Gucht, projectleider voor HVACspecialist Gezel. “In eerste instantie voor de productie en dat op elk moment. Daarom werd
er voldoende back-up ingebouwd met elektrische weerstanden in de buffervaten en vier
extra koelers voor de productie. Een energieverbruik dat door de zonnepanelen op het dak
opgevangen kan worden.” De warmtepomp werd geleverd door Tewis (een van de merken
onder het Daikin label). “Weinig fabrikanten konden realiseren wat er nodig was. Zij leverden
de pomp, wij zorgden voor de berekeningen om alles te dimensioneren.”

CO2-warmtepomp, geïntegreerd en geïnstalleerd door Gezel

“Dit is een complexe
installatie omdat je ervoor
moet zorgen dat er ook op
de momenten dat er geen
koeling nodig is, voldoende
verwarming is en vice versa.”
Gino Van Gucht,
Projectleider Gezel

Alain De Bleser (ATS Groep), Wim Van Honacker (ATS Groep) en Tom Lybeer (Pralinart)

Luchtvochtigheid onder controle

Een tweede aandachtspunt in het HVAC-gebeuren was de vochtigheid
in de productieruimte. Te veel vocht is immers nefast voor de kwaliteit
van de pralines en leidt tot productieverlies. Dat vroeg dus om onder
meer een doordachte ventilatie die tegelijk rekening houdt met het
comfort van de medewerkers. Van Gucht: “Een uitdaging die vooral
in de zomer speelt, wanneer de vochtigheid buiten het grootste is en
we lucht naar binnen blazen om voor het perfecte klimaat te zorgen.
Daarvoor hangen in de grote productiehal textielluchtkanalen. Op basis
van de eisen van de klant zijn we op zoek gegaan naar oplossingen
om de luchtvochtigheid perfect te beheersen in elk seizoen.” Een
installatie die in nauwe samenwerking tussen Pralinart en ATS tot stand
kwam. “Noem het gerust co-creatie waarbij we samen gestreefd hebben
naar een zo efficiënt mogelijke fabriek die de best mogelijke kwaliteit
aan chocolade aflevert”, aldus Lybeer.

Dubbelwandig leidingwerk
volgens de regels van de kunst

Een van de belangrijkste taken van de CO2-warmtepomp is het op
temperatuur houden van de chocolade die door de procesleidingen
vloeit. Het dubbelwandige leidingwerk vertrekt vanaf een collector
waarvan het water opgewarmd wordt door de CO2-installatie.
Alain De Bleser, projectleider Divisie Technics vertelt: “Een traject dat
goed is voor 2.600 m leidingen, 450 flexibels op warm water, 200
aseptische koppelingen, 600 buisbeugels en 850 bochten. Het voordeel
van een nieuwbouw is dat je de leidingen nog netjes kan inplannen,
mits een goed overleg met andere partijen. Waar er wel veel tijd naar
ging, dat was een hygiënische afwerking aangezien we hier in een
voedingsomgeving zijn. Wat dat betreft legt Pralinart de lat bijzonder
hoog. Alle leidingen werden door middel van orbitaal lassen voorbereid

en gedesinfecteerd in het atelier in Hamme, vervolgens afgesloten
getransporteerd en dan hier gemonteerd volgens de regels van de
kunst.” Een steekproef bewees dat de kwaliteit van het leidingwerk was
zoals het hoorde. “Wereldwijde export vraagt om audits en certificaten
die bevestigen dat we aan de hoogste kwaliteitsstandaarden
voldoen. Het leidingwerk dat we nodig hebben is bijzonder complex,
maar ATS is met glans geslaagd.”

Gesynchroniseerd geheel
van gebouw- en procestechnieken

Maar om alles perfect binnen de parameters te laten functioneren,
was er ook een flink laagje automatisering nodig. “Naar energie toe,
maar ook naar communicatie”, vat Van Gucht het belang samen.
“Een CO2-centrale heeft veel opvolging en onderhoud nodig, een
intensiever traject dan de klassieke verwarming- en koelingssystemen.
Door middel van automatisering kan het gebruik voortdurend van op
afstand geoptimaliseerd worden.” Het mooie aan dit project is dat net
zoals de HVAC-installatie zowel de productie als de kantoorruimte
bedient, de automatisering van de productie en het gebouw ook
naadloos met elkaar kunnen communiceren. De BU Automation van
ATS leverde een zelfregelend systeem af, waarnaar de operatoren geen
omkijken naar hebben. Senior Account Manager Wim Van Honacker:
“Door de koppeling tussen gebouwtechnieken en het proces te leggen
weet het systeem altijd wat er moet gebeuren om overal voldoende
energie te krijgen. In plaats van twee stand-alone systemen krijg je
een geïntegreerde oplossing die door één persoon beheerd
kan worden.”

Één partij, geen kopzorgen

Gerealiseerde technieken:
- HVAC/S-installatie met CO2-warmtepomp
- Ventilatie
- Alle dubbelwandig leidingwerk
- Procesautomatisering
- Gebouwenautomatisering met
gebouwbeheersysteem Desigo van Siemens
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In dit project ging het om een hele boterham aan technieken en
parameters (ventilatie, geluid, temperatuur …) die op elkaar afgestemd
moesten worden. “We doen dat in Desigo, het uitgebreide
gebouwbeheersysteem van Siemens voorzien van de nodige
visualisering, logging en alarmering. Dat zowel de technieken als de
automatisering onder dezelfde paraplu gebeurden, zorgde voor een
enorme meerwaarde. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden in
nieuwbouwprojecten. Maar door de rechtstreekse communicatie tussen
alle ATS partijen kwamen we soepel tot oplossingen voor de klant. Alles
is op die manier verweven en lokaal mooi regelbaar om tot een zo
energieneutraal werkend gebouw te komen”, aldus Van Honacker.
Een samenvatting die ook Lybeer toejuicht. “De samenwerking is
bijzonder vlot verlopen door de open dialoog die er ontstaan is tussen
alle partijen. Bovendien wist ATS door zijn mankracht gas te geven
wanneer het nodig was om alles op tijd af te leveren”, besluit hij.
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