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Extended Abstract 
LCC analysis is a method to identify all costs of an installation during its lifetime. The 

analysis is executed in eight steps. 

First step defines the context of the analysis.  

Second step is to define the purchases involved in the LCC analyses. Different LCC analyses 

can be made in one project to evaluate different alternatives. 

Third step is to put together an LCC team, these are experts who can create an added value in 

the team. 

Fourth step identifies all the costs in the twelve different cost centers. The sum of all the costs 

is the lifetime cost of the installation. 

Fifth step builts the LCC calculator for each LCC analysis. In the model the Net Present value 

and the Internal Rate of Return is calculated. 

Sixth step verifies and evaluates the LCC calculator. 

Seventh step there is made a sensitive analyses. Different  

Eight step updates and maintains the model according the actual needs. 

In this master thesis LCC analysis is used in three cases.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Door het uitwerken van de masterproef willen we de opgedane kennis tijdens de 2- jarige BIR 

(Bedrijfskundig Ingenieur) opleiding toepassen in de praktijk. Als onderwerp heb ik gekozen 

om de levensduurkosten te bepalen bij investeringen. Ik zal toelichten op welke manier we 

deze kosten kunnen identificeren en dit toepassen op 3 cases bij StoraEnso Langerbrugge. 

Verder in dit hoofdstuk zullen deze 3 cases toegelicht worden. 

1.1. StoraEnso Langerbrugge 
Stora Enso Langerbrugge te Gent (Figuur 1) produceert jaarlijks 550.000 ton Krantenpapier 

en Magazinepapier. Er zijn twee grote productie-eenheden in onze fabriek: 

magazinepapiermachine 3 en krantenpapiermachine 4.  

Men streeft ernaar continu de producten te verbeteren met een sterke focus op recyclage en 

hernieuwbare energie. Het papier wordt geproduceerd uit 100% recyclage papier. Oud papier 

wordt verzameld in containerparken, straat ophaling,… en verder gesorteerd in de fabriek. 

Daarna wordt het oud papier ontdaan van de inkt. De verkregen vezels worden opnieuw 

gebruikt voor de productie van papier.  

Energie wordt opgewekt in 2 energiecentrales op basis van biomassa. Het slib van de 

waterzuivering en de-ïnking samen met biomassa worden gebruikt als energie voor de 

energiecentrales. De energiecentrales leveren een deel van de elektriciteit en stoom voor de 

fabriek. Het geproduceerde papier wordt verkocht aan de drukkerijen. Nadien worden de 

kranten opnieuw ingezameld en verkrijgen we een gesloten ecologisch systeem. 

 

Figuur 1: Inplantingsplan StoraEnso Langerbrugge 

In 2002 werd gestart met de bouw van papiermachine 4. Om deze hoog technologische 

machine operationeel te houden werden verschillende Ingenieurs aangeworven. Ik startte mijn 

loopbaan bij StoraEnso als Lijningenieur van papiermachine 4 en was verantwoordelijk voor 

het elektrisch onderhoud, samen met een team van 7 onderhoudsmensen. In 2009 werd de 

energiecentrale 2 gebouwd en was ik als project manager automation verantwoordelijk voor 

de integratie van de automatisatie. Vanaf 2011 ben ik verantwoordelijk voor de integratie van 

automatisatie projecten in de fabriek.  
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1.2. De papierfabriek 
Alles begint bij u en ik. We kopen kranten en tijdschriften of we lezen de reclamefolders. 

Hierop volgt de inzameling. Dit kan gebeuren via het containerpark of via de 

intercommunales die het oud papier ophalen aan onze deur. Vervolgens wordt dit oud papier 

gesorteerd in een papiersorteercentrum. Hier wordt karton en papier gesorteerd en gezuiverd. 

Belangrijk is om bij het sorteren van papier, tijdschriften & kranten, het karton apart te 

sorteren en vooral niet te scheuren. Indien karton in ons productieproces terecht komt dan 

zorgt dit voor vuilstippen, grijze en bruine vezels in ons papier. Gesorteerd karton wordt terug 

verwerkt tot karton in de kartonfabriek. 

Het gesorteerde papier komt dan in het oud papiermagazijn terecht. Het oud papier wordt door 

de bulls op een transportband gestort (Figuur 2). De volgende stap in het proces is het 

ontinkten van het oud papier in DIP2 (De-inking 2). 

 

Figuur 2: Productieschema DIP2 StoraEnso Langerbrugge 

Het oud papier komt via de transportband in onze drumpulper terecht. Dit is een gigantische 

cilinder van 35 meter lang en 4 meter doorsnede, waar de oude kranten en tijdschriften 

verpulpt worden met water en chemicaliën tot papierpulp. Het oud papier krijgt hier als het 

ware een eerste wasbeurt. De drumpulper haalt meteen het niet-verpulpbare materiaal uit de 

papiermassa zoals textiel, cd’tjes, nietjes, … Per ton oud papier wordt ongeveer 20-25 kg grof 

afval verwijderd.  

Vervolgens gaat deze nog niet ontinkte papierpulp naar de de-inking waar de inkt en de rest 

van de onzuiverheden eruit gewassen worden. Het ontinkten van het papier is een proces dat 

in verschillende stappen gebeurt. Na nog een extra cleaning blijft schone, witte pulp achter als 

grondstof voor de papiermachine (Figuur 3). 

 

Figuur 3: Productieschema PM4 StoraEnso Langerbrugge 
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Aan deze pulp wordt water toegevoegd voor een gelijke verdeling over de volle breedte van 

de machine: verhouding 2% vezel en 98% water. De papierpulp die verdund wordt tot 1% 

papiervezels op 1 liter water wordt in de papiermachine stap voor stap ontwaterd en gedroogd.  

Dit gebeurt door zwaarte- en zuigkracht, door persing en vervolgens in de drogerij op 35 

droogcilinders. In het papier blijft steeds een kleine hoeveelheid vocht aanwezig, anders zou 

het scheuren of breken en wordt de verdere verwerking onmogelijk. Wanneer het papier uit de 

drogerij komt, wordt de oppervlakte van het papier lichtjes online gekalanderd of 

gladgestreken tussen 2 rollen. Het papier is zelfdragend na de drogerij. 

Aan de bobineuses of rollensnijmachines wordt de moederrol vervolgens afgewikkeld, 

versneden en nadien gewikkeld op kartonnen kokers met specifieke rolbreedte volgens de 

wens van de klant. De op maat gesneden bobijnen worden zorgvuldig ingepakt in onze 

inpakmachine en krijgen een identificatie-etiket en barcode.  

Afgewerkte papierrollen worden zorgvuldig gestapeld in ons papiermagazijn waar ze wachten 

om naar de klant getransporteerd te worden. Onze afgewerkte producten komen terecht bij 

onze klanten, de drukkers. 

De gedrukte kranten en tijdschriften komen in de winkels terecht en van zodra deze verkocht 

worden, begint onze papiercyclus opnieuw (Figuur 4). 

 

Figuur 4: De papiercyclus, een gesloten ecologisch systeem 
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1.3. Fijnsorteerders DIP2 
In deze paragraaf verduidelijken we waar de fijnsorteerders DIP2 zich bevinden in het 

productieproces. De Dip2 productielijn is opgesplitst in 2 identieke lijnen. Er is dus een 

mogelijkheid om één van de twee lijnen uit dienst te nemen voor onderhoudswerken. De 

belangrijkste DIP2 onderdelen per lijn volgens het productieproces zijn (Figuur 2): 

- De Drumpulper: Grote stukken ongewenste stoffen zoals CD’s, stenen, metalen,… 

worden in de drumpulper gescheiden van de pulp. 

- De High Density cleaners: Hier worden vooral de zware verontreinigingen zoals 

nietjes, glas en zand verwijderd. 

- De Grofsortering: In de drukzeven worden lichte verontreinigingen zoals kleine 

plastics verwijderd.  

- De mengtoren en zweltoren: Deze torens zorgen ervoor dat de chemische reactie in 

stand blijft gehouden vóór de verdere behandeling. 

- De Voorflotatie: In de flotatiecellen wordt de inkt die van de vezels gescheiden is 

verwijderd. 

- De Fijnsorteerders: De pulp wordt naar drukzeven met fijne sleuven in drie zones 

geleid. Zeven met korven die voorzien zijn van sleuven verwijderen alle 

vezelklompjes die nog aan elkaar zijn met vast geworden inkt of samenklonteren door 

vulstofdeeltjes.  

- De Schijffilter LOOP 1, de Schroefpers 1 en de Disperger: Door het indikken tot 

een hoge consistentie en het verdunnen met water uit de volgende waterloop 

minimaliseert men de hoeveelheid opgeloste onzuiverheden en ontinktingschemicaliën 

die met de pulp meekomen. De partikelgrootte van de resterende inkt en 

onzuiverheden wordt verminderd door dispersie tot een formaat dat onzichtbaar is 

voor het menselijk oog. 

- De Naflotatie: Het doel van naflotatie is het verwijderen van resterende onzichtbare 

onzuiverheden en inktdeeltjes, evenals flexo-inkt (aniline-inkt), waarvan het formaat 

tijdens de dispersie is verminderd. 

- De Schijffilter LOOP2 en de DIP Stockeertorens : Pulp uit de naflotatie wordt met 

een consistentie van 1% naar de schijffilter gepompt, waar hij wordt ingedikt tot een 

consistentie van 12 %. en met een MC pomp naar de DIP opslagsilo van 2500 m3 

wordt gepompt. 
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Eenmaal de bovenstaande stappen doorlopen zijn, is de pulp beschikbaar voor de 

krantenpapiermachine 4. Elk van deze stappen in het de-inking proces is cruciaal voor een 

stabiele productie. Indien er zich verontreinigingen bevinden in de pulp zal dit papierbreuken 

veroorzaken op de papiermachine. Bepaalde verontreinigingen kunnen zichtbaar blijven tot op 

het afgewerkte krantenpapier. 

Een goede werking van de fijnsorteerders is van uitermate groot belang om papierbreuken te 

vermijden op de papiermachine. Het maximaal verwijderen van de vuildeeltjes zal een 

positieve invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct. Er werd beslist om de huidige 

fijnsorteerders te vervangen door een nieuwe type welke zorgt voor een nog betere 

afscheiding van de fijne vuildeeltjes. 
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1.4. Camerabreuksysteem PM4 
Een van de grootste problemen bij de productie van papier is de vervuiling van de 

papiermachine door papierpulp. Daarom wordt een 3-wekelijkse stilstand gepland om onder 

andere de installatie te reinigen onder hoge waterdruk. Wanneer een verontreiniging zich 

vormt en op het papierblad valt dan kan dit een breuk veroorzaken. Een belangrijk hulpmiddel 

om een vervuiling of andere oorzaak van de breuk te detecteren is het camerabreuksysteem.  

Het camerabreuksysteem helpt de operatoren van de papiermachine PM4 (Figuur 5) om de 

oorzaak van de papierbreuken te achterhalen tijdens het productieproces. Op de 

papiermachine bevinden zich 14 camera’s welke continu beelden registreren. Wanneer een 

breuk wordt gedetecteerd dan worden de beelden opgeslagen voor, tijdens en na de breuk. Dit 

geeft de operatoren de mogelijkheid om de breuken in detail te analyseren en de oorzaak terug 

te vinden. De breuk is meestal een gevolg van vuil of stickies (plakkerige stoffen in de 

papierpulp).  

 

Figuur 5: Krantenpapiermachine PM4  
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1.5. Bobineuse PM3 
Aan de bobineuse wordt de moederrol welke geproduceerd werd aan de papiermachine PM3 

(Figuur 6 & Figuur 7) afgewikkeld, versneden en nadien gewikkeld op kartonnen kokers met 

specifieke rolbreedte en diameter volgens de wens van de klant. Het afgewerkt product 

noemen wij de bobijnen.  

Bij deze installatie zijn veel activiteiten vereist door de operatoren. Deze installatie werd 

gebouwd in 1987, de sturing werd omgebouwd in 2011 door een gebrek aan reserve 

onderdelen. Er werd bijkomend een risicoanalyse gemaakt door PILZ om te bepalen of deze 

installatie voldoet aan de huidige arbeidsmiddelen richtlijn. Er werden een paar 

tekortkomingen vastgesteld die een aanpassing van de installatie vereisen. Deze aanpassingen 

mogen geen invloed hebben op de activiteiten van de operatoren. De bobineuse is een 

bottleneck machine op de volledige papierproductielijn. Een maximale beschikbaarheid van 

de installatie is dus een verieste. 

 

Figuur 6: Bobineuse PM3 

 
 

Figuur 7: Magazine papiermachine 3  
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Hoofdstuk 2: Probleemomschrijving 
Bij nieuwe investeringen wordt hoofdzakelijk de aankoopprijs in overweging genomen. Na de 

vele investeringen de laatste 10 jaar in StoraEnso Langerbrugge groeide het besef dat te 

weinig aandacht werd besteed aan de bijkomende kosten welke gegenereerd worden tijdens 

de levensduur van de installatie.  

Hierbij stelde men vast dat voor bepaalde installaties de onderhoudskost onaanvaardbaar hoog 

was. Reeds na een paar jaar werden aan de nieuwe installaties aanpassingen uitgevoerd om de 

energiekost te verminderen. Tevens werden wijzigingen aangebracht aan nieuw opgestarte 

installaties om de bereikbaarheid, reiniging en vervanging van onderdelen te verbeteren. Een 

externe audit van IDCON bevestigde nogmaals dat bij nieuwe projecten meer aandacht diende 

besteed te worden aan het bepalen van de levensduurkost van een installatie . 

Met de goedkeuring van het management werd beslist om dit onderwerp verder uit te werken 

en te komen tot een algemene procedure, bij elke nieuwe investering moet de overweging 

gemaakt worden om al of niet een LCC (Life Cycle Cost) / TCO (Total Cost of Ownership) 

analyse te maken.  

We willen komen tot een bruikbaar stappenplan en LCC rekenmodel volledig aangepast aan 

de noden van het bedrijf. 
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Hoofdstuk 3: Literatuurstudie 
Hier zullen we het ontstaan van TCO toelichten. Verder gaan we  dieper in op 2 specifieke 

analyses die herkenbaar en toepasbaar zijn in StoraEnso Langerbrugge. Tijdens deze 

literatuurstudie ben ik op zoek gegaan naar een LCC rekenmodel om de LCC kosten te 

berekenen (Hoofdstuk 5).  

3.1. Ontstaan van TCO 

Vanaf de jaren tachtig worden bedrijven zich meer bewust van hun kosten. De beheersing van 

de kosten wordt steeds belangrijker. 

Ellram (Ellram, 1998) geeft aan dat zowel naar de interne als externe kosten moet gekeken 

worden, met als doel competitieve voordelen te ontwikkelen. Ellram stelt dat binnen deze 

beschouwing op de kosten er veel aandacht is voor productiekosten en weinig aandacht voor 

inkoop van bijvoorbeeld grondstoffen en diensten. Haar conclusie is dat Total Cost of 

Ownership (TCO) een methode is die goed toegepast kan worden om bij de inkoop meer 

voordelen te behalen. 

Woodward (Woodward, 1997) verklaart waarom er een verschuiving is van de traditionele 

inkoop, waarbij alleen naar prijs wordt gekeken, naar TCO. Hij geeft aan dat bedrijven gebrek 

hebben aan middelen en hun investeringskeuzes daarom beter gaan onderbouwen. Wanneer 

het bij deze keuzes nu gaat om activa met een lange levensduur, willen bedrijven hun 

investeringen optimaliseren over de levensduur van de activa. De kosten van activa worden 

dan over de levenscyclus in kaart gebracht en kunnen verbeterd worden, een beter 

ontwerp leidt misschien wel tot lagere onderhoudskosten. Hier ligt de basis van het “life-

cycle denken”. 

Verschillende begrippen worden gebruikt als we spreken over levenscycluskosten. In de 

literatuur spreekt men voornamelijk over Life Cycle Cost (LCC), Total Cost of Ownership 

(TCO) en Whole Life Cost (WLC). 

- Life Cycle Cost = Directe kosten + indirecte variabele kosten, wordt gebruikt voor de 

analyse van alternatieven. 

- Total Cost of Ownership = LCC + gelinkte indirecte vaste kosten, vindt zijn 

toepassing in het bepalen van budgetten. 

- Whole Life Cost = TCO + niet gelinkte indirecte vaste kosten, wordt toegepast voor 

strategische studies.  

Verder in de masterproef zullen we het aspect LCC behandelen. We willen vooral bij nieuwe 

investeringen de verschillende kostensoorten kennen en de verschillende alternatieven kunnen 

afwegen ten opzichte van elkaar. 

Dr. Robert M. Moncka was een van de grondleggers van de TCO gedachte. Hij onderzocht 

voornamelijk alle kosten die verbonden zijn met een aankoop (Figuur 8). 
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Figuur 8: Definitie van Total Cost of Ownership 

Figuur 9 geeft de belangrijkste kosten aan bij een LCC, voor het bepalen van LCC bij 

investeringen bij StoraEnso zullen we nog een paar kostensoorten toevoegen. 

 

Figuur 9: Zichtbare en onzichtbare kosten LCC 

Opvallend is dat men in de literatuur niets terugvindt over eventueel gemiste investeringen 

wanneer men kiest voor een installatie met lage life cycle cost maar een hogere aanschafprijs. 
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3.2. LCC analyse voor specifieke systemen  
In de literatuur zijn verschillende LCC analyses terug te vinden voor specifieke systemen. 

Twee analyses trokken mijn bijzondere aandacht omdat ze herkenbaar en toepasbaar zijn op 

StoraEnso Langerbrugge. Ik heb er dan ook voor gekozen om deze verder uit te werken zodat 

deze toepasbaar zijn binnen StoraEnso. 

3.2.1. LCC analyse voor pompen 

Verschillende pomp leveranciers hebben checklists opgesteld om een LCC analyse uit te 

voeren op pomp systemen. Reden hiervoor is dat 20% van de wereldenergie verbruikt wordt 

door pompen. In industriële bedrijven loopt het energieverbruik voor pompen op van 20 tot 

25%. 

Het energieverbruik voor een pomp wordt bepaald door ontwerp van de pomp, het ontwerp 

van de installatie en het bedienen van de installatie op zichzelf. De aankoopkost voor pompen 

zelf is klein in vergelijking met de volledige levensduurkost van een pomp welke vol continu 

in bedrijf is. 

Hoe meer inzicht men krijgt op welke kosten deel uit maken van de life cycle cost, hoe meer 

men de energie, bedieningskosten en onderhoudskosten kan beperken. Om een LCC analyse 

uit te voeren moet men een methode ontwikkelen om alle kosten te identificeren en  te 

kwantificeren. 

Men kan de LCC analyse ook toepassen om verschillende ontwerpen of algemene 

onderhoudsbeurten met elkaar af te wegen en de meest kost-effectieve oplossing te bepalen 

binnen de grenzen van de beschikbare kostengegevens. 

Een LCC analyse omvat aankoopkosten, installatie en indienstname kosten, energie kosten, 

bedieningskosten, onderhouds - en herstelkosten, stilstandskosten, milieukosten en 

uitdienstname kosten. 

Daar bedrijven steeds hardere concurrentie krijgen is er een noodzaak om continu verder te 

zoeken naar kostenbesparingen om de winstgevendheid te verhogen. De LCC analyse kan hier 

ongetwijfeld aan meehelpen. 

Men kan grotere besparingen bekomen door een analyse uit te voeren op een bestaande 

installatie dan op een nieuwe installatie. En dit om twee redenen: ten eerste heeft de industrie 

twintig maal zoveel geïnstalleerde pompen dan dat er jaarlijks in dienst genomen worden. Ten 

tweede hebben veel pompen niet meer dezelfde functionaliteit als bij de opstart hadden. 

Zowel bij de LCC analyse van nieuwe of bestaande installaties is een vergelijking van 

verschillende systemen vereist. Toch zal bij het overgrote deel van de analyses de energie 

en/of onderhoudskost de LCC kost bepalen. 
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Belangrijk is om de kosten zo juist mogelijk te bepalen. 

- Actuele kost van de energie bepalen. 

- De verwachte jaarlijkse prijsstijging van de energie, onderhoud en materiaal 

kosten gedurende de volledige levensduur. 

- Andere elementen zoals stilstandskost, uitdienstname kost en milieukosten 

kunnen bepaald worden aan de hand van de historische kostengegevens. 

De LCC analyse helpt om de meest kost effectieve oplossing te vinden, het garandeert geen 

exact resultaat. Het helpt om een aanvaardbare vergelijking te maken tussen de verschillende 

ontwerpen binnen de grenzen van de beschikbare kostengegevens. 

Het is essentieel om present value van de LCC te berekenen om de verschillende alternatieven 

met elkaar te kunnen vergelijken (Figuur 10). Niet alle kosten worden op het zelfde tijdstip 

gemaakt bij de verschillende ontwerpen. 

 

Figuur 10: LCC berekening van een pomp, (Europump, 2001) 
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Voor pompsystemen worden volgende kosten in de LCC analyse opgenomen: 

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd 

Cic = initiële kosten, aanschafprijs (pomp, systeem, pijp, ondersteunende diensten) 

Cin = installatie en inbedrijfstelling kosten (inclusief training) 

Ce = energiekosten (voorspelde kosten voor werking van het systeem, met inbegrip van het 

pomp besturingssysteem, controles en eventuele aanvullende diensten) 

 

Co = bedrijfskosten (arbeidskosten van normaal toezicht) 

Cm = onderhouds-en reparatiekosten (routine en voorspelde reparaties) 

Cs = down time kosten (verlies van de productie) 

Cenv = milieukosten (verontreiniging van de verpompte vloeistof en hulpstoffen 

apparatuur) 

 

Cd = de ontmanteling / verwijderingskosten (inclusief het herstel van de lokale 

milieu en de verwijdering van ondersteunende diensten). 

 

Het is belangrijk om bij de keuze van een nieuwe pomp of bij de evaluatie van verschillende 

alternatieven, alle kostensoorten te bepalen welke ontstaan tijdens de levensduur van de 

pomp. Bijkomend dient de present value van de LCC bepaald te worden voor de verschillende 

alternatieven, het alternatief met de laagste LCC waarde zullen we kiezen. In Figuur 11 heb ik 

de verschillende aandachtspunten opgelijst bij de evaluatie van verschillende pompsystemen. 

Deze korte checklist zullen we gebruiken bij toekomstige nieuwe evaluaties van 

pompsystemen. 

 

Figuur 11: Aandachtspunten evaluatie pompsystemen 

  

Aandachtspunten bij de evaluatie van pompsystemen

Houd rekening met de duur van de individuele pomp werkpunten

Zorg dat het pomp type overeenstemt met het beoogde gebruik

Koppelingen definieren die overeen stemmen met werkpunt van de pomp

Evalueer de efficïentie van het systeem (motor en pomp)

Houd rekening met verspilde energie bij gebuik van regelkleppen

Optimaliseer het preventief onderhoud

Controleer de interene pomp spelingen

Volg beschikbare richtlijnen met betrekking tot het herwikkelen van de motoren (energieefficïentie)

Analyseer bestaande pompsystemen voor verbeteringsmogelijkheden
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Bijkomend wil ik een case toelichten van een ombouwproject dat momenteel uitgevoerd 

wordt op de krantenpapiermachine 3. Hier wordt het bestaand ontwerp (Figuur 12) van de 

installatie veranderd van één grote pomp (85KW) naar een nieuw ontwerp (Figuur 13) met 

een bijkomende kleinere pomp (22,5 KW) naast de bestaande nieuwe pomp. Bij een 

papierbreuk valt het papier in de snipperpulper, dit moet dan verpompt worden verder in het 

proces. Papierbreuken bedragen echter 5% van de volledige productietijd. De grote pomp 

draait 95% van de tijd gedeeltelijk in recirculatie om de snipperpulper op peil te houden. Door 

een kleinere extra pomp te voorzien kan het peil van de snipperpulper op peil gehouden 

worden zonder gebruik van de grote pomp. Hierdoor verkrijgen we een daling van het 

energieverbruik met 493 MWh/jaar. Bij een investering van 47.000 € levert dit een NPV 

waarde op van 150 k€ over 10 jaar.  

 

Figuur 12: Situatie pomp snipperpulper voor ombouw 

 

Figuur 13: Situatie pomp snipperpulper na ombouw 
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3.2.2. LCC analyse DCS systemen  

Ook voor DCS (Distributed Control System) systemen is de aankoopkost slechts een klein 

gedeelte van de levenscyclus kost. De aankoop enkel baseren op aankoopprijs zou kunnen een 

dure aderlating worden. Door alle kosten in rekening te brengen zou men moeten in staat zijn 

om het juiste systeem te bepalen. 

Siemens (SIEMENS, 2001) beschrijft de belangrijkste kosten bij de aankoop van een nieuw 

DCS systeem. Onderstaande lijst heeft de mogelijke kostensoorten van een systeem. 

Voor DCS systemen worden volgende kosten in de LCC analyse opgenomen: 

Men deelt de kosten op in 2 grote groepen, namelijk de procurement cost en de operating cost. 

 LCC = Cpro + Cop 

Procurement cost: 

Cpro = Cdesign + Cpurchase + Cinstallation + Cstart-up 

De procurement cost bestaat uit: 

- design cost,  

o detail engineering 

o documentatie 

o program management 

o systeem configuratie 

o klantgerichte software 

- aankoopkost,  

o kost van kasten 

o conditionering omgevingslucht  (koeling + filtering) 

o kasten met klemmenstroken 

o Factory acceptance test 

o Eerste service contract  (baby sitting) 

o Shipping cost 

- installatie kost,  

o montage kasten 

o kabelbanen en buizen 

o aansluitkosten 
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- opstart kost, 

o functionaliteitstesten en software bugs opsporen (met configuratie tools 

die snelle software wijzigingen toestaan en de commentaren 

automatisch toevoegen kan men veel kosten besparen). 

o Testen is het grootste deel van de opstart kost, wanneer men dan de 

mogelijkheid heeft om on-line te monitoren en de I/O signalen te 

forceren zal dit de opstart kost verkleinen. 

- trainingskost 

Operating cost: 

Cop = Csys fail + Cmod fail + Clost prod + Cchange cost 

De operating kost is in de meeste systemen vele malen hoger dan de procurement cost. 

Rekening houdend met verlies aan productie zal in veel gevallen de operating kost het 

grootste deel uitmaken van de life cycle cost. 

Operating cost bestaat uit  

- systeem wijzigingen, ook hier kunnen de kosten sterk verschillen naargelang 

het type DCS systeem, eenvoud om configuratie wijzigingen te doen en 

commentaren aan te passen, mogelijkheid om software wijzigingen te testen. 

- Reserve onderdelen 

- Trainingen voor onderhoudspersoneel 

- Onderhoudscontracten 

- Vaste onderhoudskosten en onderhoudskosten buiten de normale 

werkuren, onderhoudskosten bepaald door aantal storingen en de duur van de 

storing. 

Een goede LCC analyse omvat de component failure event cost, system failure 

event costs en system failure duration costs. 

Door een system reliability analyse te doen kan men Mean time between 

module failure, mean time between system failure en average unavailability 

bepalen. 

- Kost afschrijving test materiaal 

- Productieverlies 

- Opstartkosten voor herstarten van het DCS systeem 

- Overheidsboetes indien milieu schade veroorzaakt wordt door een falend 

systeem. 

In de meeste gevallen is de grootste kost bij het falen van een DCS systeem de verloren 

productie, een redundant systeem moet dan steeds in overweging genomen worden. Het ideale 

DCS systeem heeft een minimale LCC kost. 
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Bijkomend wil ik volgende case toelichten, upgrade DCS systeem (Figuur 14) energiecentrale 

1, welke ik uitgevoerd heb in 2010. Door de bouw van energiecentrale 2 in 2010 was een 

maximale beschikbaarheid van energiecentrale 1 vereist en dit om 2 belangrijke redenen. 

Enerzijds stond energiecentrale 1 in voor de productie van gedemineraliseerd water voor 

energiecentrale 2. Dit was een beslissing genomen tijdens de haalbaarheidsstudie van 

energiecentrale 2. Anderzijds werd het condensaat van de beide papiermachines verzameld in 

de energiecentrale 1. Gedemineraliseerd water en condensaat zijn cruciaal als voedingswater 

voor een energiecentrale. Wanneer het DCS systeem van energiecentrale 1 faalt, stopt  de 

productie van energiecentrale 2. 

Toen werden veel interne discussies gevoerd betreffende het al of niet installeren van een 

redundant DCS systeem in energiecentrale 1. Toen werd enkel gekeken welke systemen van 

energiecentrale 1 invloed hadden bij uitval op energiecentrale 2. Er werd geen LCC analyse 

gemaakt om te evalueren of een redundant DCS een goede investering was of niet. 

Uiteindelijk is een redundant systeem geïnstalleerd. Met een LCC analyse hadden we sneller 

tot een beslissing kunnen komen en deze met concrete cijfers kunnen voorstellen aan het 

management. 

Bijkomend heb ik een checklist opgesteld om de verschillende levensduurkosten te bepalen 

van een DCS systeem (bijlage1). We zullen dit dus  in de toekomst gebruiken om de LCC te 

bepalen van nieuwe DCS systemen. Eveneens zullen we dan door het gebruik van de 

rekenmodule (Hoofdstuk 4) de alternatieven met elkaar afwegen. 

 

Figuur 14: DCS systeem EC1 
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Algemeen besluit: 

Bij iedere LCC analyse kunnen gedetailleerde kosten bepaald worden. Het spreekt voor zich 

dat afhankelijk van welk soort type systeem men wil analyseren deze telkens zullen variëren. 

Het gebruik van een checklist zou hierbij kunnen helpen om per type systeem alle kosten te 

bepalen. Het is de kunst om enkel de belangrijke kostensoorten op te nemen in de LCC 

berekeningen. Deze kostensoorten worden uitvoerig besproken in § 4.4. 

http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_V/W7827.HTM
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3.2.3. Evaluatie LCC 

De toepassingsmogelijkheden van een LCC analyse zijn onbeperkt. In de literatuur vind men 

zeer veel verschillende voorbeelden van LCC analyses. Het is dus belangrijk om telkens te 

evalueren of de uitvoering van een LCC analyse een meerwaarde biedt voor de onderneming.  

De sterke punten van LCC zijn : 

 Alle levensduurkosten worden overwogen bij investeringen. Indien men moet kiezen 

uit verschillende alternatieven zal het alternatief met de kleinste LCC waarde gekozen 

worden. 

 Door het uitvoeren van een LCC analyse krijgt men een beter inzicht in de 

kostenstructuur van verschillende alternatieven.  

 Door het bepalen van alle kosten kan men bepalen welke kosten de grootste invloed 

hebben tijdens de levensduur, en kan men hier de grootste besparingen realiseren. 

 LCC is een lange termijn maatregel en drukt de kosten in de tijd. 

Toch is het belangrijk om de beperkingen te kennen van een LCC analyse : 

 De inspanning en de tijd die nodig is om een LCC analyse te doen. 

 Uitvoeren van een LCC analyse brengt zelf ook kosten met zich mee. 

 Er bestaat geen algemene formule. 

 LCC is een maatregel op lange termijn en zal de kosten drukken in de tijd. Als men 

onmiddellijk in de kosten moet snijden, is LCC niet erg nuttig. 

 Over algemeen beoordeelt LCC niet de risico’s die bij een aankoop betrokken zijn. 

 Niet alle medewerkers zijn overtuigd van de meerwaarde om een LCC analyse uit te 

voeren.  
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Hoofdstuk 4: LCC analyse uitvoeren 
In dit hoofdstuk willen we behandelen op welke manier men het best een LCC analyse 

aanpakt. Het stappenplan zal helpen om de LCC analyse op een gestructureerde manier uit te 

voeren. 

De LCC analyse kan men uitvoeren in 8 stappen:  

- Stap 1: Bepaal de context van de analyse 

- Stap 2: Bepaal de aankopen waarvoor de analyse wordt uitgevoerd 

- Stap 3: Stel een LCC team samen 

- Stap 4: Identificeer de relevante kosten 

- Stap 5: LCC rekenmodel ontwikkeling 

- Stap 6: Verificatie en validatie van het LCC rekenmodel 

- Stap 7: Gevoeligheidsanalyse 

- Stap 8: Update, controleer en beheer het LCC rekenmodel 

Deze individuele stappen worden verder toegelicht in dit hoofdstuk. 

Belangrijk hierbij is dat het management overtuigd is van de meerwaarde die een LCC 

analyse kan betekenen binnen het bedrijf. De nodige tijd dient vrijgemaakt te worden voor het 

team dat de analyse moet uitvoeren. 

4.1. Stap 1: Bepaal de context van de analyse 
Duidelijk omschrijven waarom men een analyse wil toepassen. Definiëren van het probleem 

waarvoor men de analyse wil toepassen en dit binnen een vastgelegde scope. Belangrijk 

onderdeel van de LCC analyse is hoe men ervoor kan zorgen dat onderhoud en 

betrouwbaarheid verhoogt bij nieuwe investeringen. 

Het is dus belangrijk om op lange termijn te denken en zeker de kennis uit het verleden te 

gebruiken. Steeds rekening houdend met onderstaande doelstellingen: 

– Vasthouden aan ontwerpen waar men goede ervaring mee heeft over langere 

periodes. 

– Ontwerpen goed documenteren en communiceren. 

– Steeds de beste willen zijn. 

– Uitvoeren waarin je gelooft. 

Geen focus op korte termijn kostenbesparing, maar focussen op datgene waardoor de kosten 

gecreëerd worden over langere termijn. 
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4.2. Stap 2: Bepaal de aankopen waarvoor de analyse wordt 
uitgevoerd 

Binnen een investering kunnen verschillende analyses gemaakt worden. Het is belangrijk om 

te bepalen voor welke aankopen een LCC analyse een meerwaarde biedt. Het maken van een 

LCC analyse vergt een grondige inspanning, het is noodzakelijk om steeds te bepalen of een 

LCC analyse een meerwaarde heeft.  

4.3. Stap 3: Stel een LCC team samen 
Bij het uitvoeren van een LCC analyse is het noodzakelijk om cross-functionele teams samen 

te stellen in de onderneming per investering. Per specifiek project dient gekeken te worden 

welke afdelingen betrokken zijn. Betrokken partijen om de LCC analyse op te stellen kunnen 

zijn productie, onderhoud, aankoop, veiligheidsdienst, labo. Het is noodzakelijk dat deze 

afdelingen vertegenwoordigd worden door mensen die expert zijn in hun vakgebied. 

Een twee-wekelijkse samenkomst van het team is vereist en dit gedurende een paar uur. 

Hierbij zal ieder lid van het team de nodige tijd moeten vrij maken om verder opzoekwerk te 

verrichten.  
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4.4. Stap 4: Identificeer de relevante kosten 
In Figuur 15 hebben we een overzicht van de mogelijke kosten tijdens de levensduur van een 

investering. Het is belangrijk dat het LCC team voor ieder van deze kosten bepaalt of deze 

relevant zijn voor de specifieke investering. Door de verschillende kostensoorten te evalueren 

krijgt men zicht op waar de grootste kosten zich bevinden tijdens de levensduur. Hierna kan 

onderzocht worden hoe men bepaalde kosten kan verminderen zonder extra kosten te creëren 

in andere kostensoorten. 

Afkorting Omschrijving 

Cp Kosten van het systeem, aanschafprijs 

Cic Initiële rest investeringskosten – engineering-, inkoop- en 
selectieproceskosten 

Cin Installatie- en inbedrijfstellingskosten 

Co Operationele kosten 

Cs Stilstandskosten en productieverlies kosten 

Ce Energiekosten 

Cm Onderhoud en reparatie kosten (gepland en ongepland) 

Cu Upgradekosten 

Cr Reserve onderdelen 

Ceng Engineeringskosten tijdens de looptijd 

Cd Kosten van buiten bedrijfstellen 

Cenv Milieukosten (vervuiling door CO2 uitstoot) 

 Figuur 15: Relevante kosten voor een LCC analyse 

Cp: Kosten van het systeem, de aanschafprijs: 

Dit is de aankoopprijs die men betaalt voor het systeem. Een degelijke kennis van de markt is 

noodzakelijk. Door verschillende leveranciers hun producten te laten voorstellen komt men 

tot een beter inzicht van de verschillende opties die mogelijk zijn. In een later stadium heeft 

men reeds een beter inzicht in de kostenstructuur van de offertes. Veel leveranciers bieden een 

totaalprijs aan voor de aankoop van hun producten. Een aanbieding met de afzonderlijke unit 

prijzen is een vereiste. Wanneer men over de afzonderlijke unit prijzen  beschikt is het 

immers eenvoudiger om een LCC analyse uit te voeren.  

Door de aankoopdienst mee te nemen in het LCC team krijgen zij de nodige inzichten 

waarom bepaalde technische keuzes gemaakt worden welke een hogere aankoopprijs hebben 

maar een lagere kost hebben in andere kostensoorten tijdens de levensduur.  
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Onderstaand model (Figuur 16) geeft aan hoe de aankoopdienst binnen een bedrijf kan 

functioneren. De aankoopafdeling in de onderneming kan zich in een van de onderstaande 

fazen bevinden. Hoe meer naar rechts hoe meer waarde de aankoopdienst toevoegt aan de 

onderneming. 

 

 

Figuur 16: Purchasing development model, (Rozemeijer, 1996) 

In de eerste drie fazen wordt de aankoopdienst gedreven door de aankoopprijs met een sterke 

aandacht voor de kost. We lichten faze 1 tot 3 toe: 

Faze 1: Transaction oriëntation, inkoop maakt de aankoopbonnen, en zorgt dat de facturen 

betaald worden. 

Faze 2: Commercial oriëntation, nadruk op prijs, laagst mogelijke prijs inkopen. Procedure, 3 

offertes worden aangevraagd en de bestelling wordt geplaatst bij de goedkoopste leverancier. 

Faze 3: Procurement oriëntation: Hier reeds aandacht voor kwaliteit, logistiek, zoekt reeds 

synergie tussen verschillende afdelingen 

In de volgende drie fazen ligt de nadruk op TCO/LCC met als hoofddoel maximale 

toegevoegde waarde creëren. Men wil de hoogste toegevoegde waarde over de volledige 

levensduur van een aankoop voor de onderneming. 

Faze 4: Process orientation: Bij een belangrijke aankoop wordt een cross-functioneel team 

samengesteld (onderhoud, productie, andere afdelingen betrokken bij de aankoop) Hier start 

men met LCC, nodige competenties zitten samen, alle informatie is aanwezig. 

Faze 5: Supply chain orientation: interne integratie, bedrijven kijken niet enkel naar hun 

leveranciers maar ook naar leveranciers van hun leveranciers. Stroomopwaarts in de supply 

chain kijken levert de verschillende bedrijven een toegevoegde waarde. 

Faze 6: Value chain orientation: niet enkel stroomopwaarts bekijken maar ook 

stroomafwaarts, we kijken of we voldoende toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. 



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 24 van 80 

StoraEnso is de laatste jaren geëvolueerd van faze 3 naar faze 4. De aankoopdienst is actief 

betrokken in de verschillende afdelingen om de verschillende aankopen te doen. Hierbij is een 

“early involvement” van de aankoopafdeling belangrijk bij nieuwe projecten. Dit geldt 

eveneens voor de andere afdelingen betrokken bij nieuwe projecten. 

Cic: Initiële rest investeringskosten – engineering-, inkoop- en selectieproceskosten 

Dit zijn alle kosten welke voor het project worden gemaakt maar die niet bij een leverancier 

ingekocht wordt. Hieronder vallen alle interne kosten van de eindgebruiker zoals engineering-

, inkoop-, en selectiekosten. De engineering van een systeem bepaalt in grote mate de latere 

levensduurkosten van een systeem. Zo wordt als vuistregel volgende kost bepaald bij een 

toekomstige wijziging: een verandering bij het ontwerp kost 1 €, bij de installatie 10 € en bij 

indienstname 100 €. 

Cin: Installatie- en inbedrijfstellingskosten 

Deze kosten kunnen sterk verschillen per leverancier en zijn sterk afhankelijk van de 

gebruikte technologie. Indien een gelijkaardige technologie reeds aanwezig is in het bedrijf 

kan dit een sterke vermindering van de kosten met zich meebrengen. Men kan meer gebruik 

maken van de kennis van de interne medewerkers en het versnelt de kennisoverdracht. 

Co: Operationele kosten 

Dit zijn de kosten om een installatie te bedrijven. Hierbij denken we vooral aan het bedienen 

van de installatie. Hierbij worden de kosten bepaald door de operatorkosten. 

Cs: Stilstandskosten en productieverlies kosten 

De stilstandskosten en productieverlies kosten zijn kosten die ontstaan wanneer de installatie 

moet stilgelegd worden om onderhoudswerken uit te voeren. Dit kan zowel gepland als 

ongepland zijn, deze kosten kunnen hoog oplopen bij productielijnen.  

Ce: Energiekosten  

Deze kosten omvatten alle energie nodig om een installatie uit te baten, hierbij denken we aan 

elektriciteit, stoom en instrumentatielucht. Het is belangrijk om deze kosten steeds grondig te 

analyseren en te bepalen of er energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn.  

Cm: Onderhoud en reparatiekosten (gepland en ongepland) 

De kosten die hiermee gepaard gaan zijn afhankelijk van de aard, frequentie en wie het 

onderhoud uitvoert. Het ontwerp en de keuze van materialen hebben een grote invloed op de 

onderhoudskost van de installatie. De standaarden in de onderneming kunnen helpen om het 

ontwerp en de te gebruiken materialen te bepalen voor de leveranciers. 

Hoe complexer de systemen, hoe hoger de onderhoudskosten. Meestal willen leveranciers 

zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten door lage onderhoudskosten, in de 

werkelijkheid liggen deze kosten meestal hoger. Een mogelijkheid is om de verschillende 

leveranciers een onderhoudscontract van 5 jaar te laten aanbieden om een vergelijking te 

kunnen maken.  
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Cu: Upgrade kosten 

Veel systemen hebben gedurende hun levensduur upgrades nodig. Als we denken aan 

software kunnen verschillende redenen aan de basis liggen voor een upgrade: 

- Geen personeel meer beschikbaar die de oude software kent. 

- Vervangingshardware of software werkt alleen met de nieuwe software. 

- De installatie wordt uitgebreid en de nieuwe hardware werkt alleen met de 

nieuwe software. 

Ook de hardware heeft soms na een paar jaar reeds een upgrade nodig, zoals PC’s en 

elektronica onderdelen van systemen. Het is belangrijk om hiervoor een bepaalde kost op te 

nemen in de analyse wat in de praktijk veelal niet gebeurt. 

Cr: Reserve onderdelen 

Hierbij dient steeds een grondige overweging gemaakt te worden of de aankoop van een 

onderdeel noodzakelijk is. Men dient steeds te evalueren wat de gevolgen zijn indien geen 

reserve onderdeel aanwezig is in de ondernemening.  

Voorraad is een belangrijke kostenfactor en bestaat uit volgende deelkosten:  

- Kapitaalkosten: alle voorraad die opgeslagen is vertegenwoordigd kapitaal. Dit 

is te onderscheiden in eigen en vreemd vermogen. Dit wordt weergegeven in 

de WACC (Weighted Average Cost of Capital), het aandeel schommelt tussen 

de acht en tien procent. 

- Opslagkosten: De opslagkosten zijn afhankelijk van de opslagplaats. Overigens 

zijn de opslagkosten sterk artikelafhankelijk. Er kunnen drie situaties worden 

onderscheiden: 

o Er wordt van een extern magazijn gebruik gemaakt. 

o Magazijn is eigendom van de onderneming. 

o Magazijn is eigendom van de onderneming en overige opslagruimte 

kan worden verhuurd. 

- Handlingkosten: De handlingkosten in het magazijn zijn niet voor een groot 

deel gerelateerd aan de hoogte van de voorraad. De werkzaamheden die in het 

magazijn moeten worden uitgevoerd zijn meer afhankelijk van de omloop van 

de voorraad. Toch heeft de hoogte van de voorraad wel degelijk invloed op de 

handling. Een lagere magazijnbezetting leidt in principe namelijk tot grotere 

effecientie, minder tellingen en minder interne magazijnbewegingen. 

- Verouderingskosten: deze kostenpost wordt verrekend aan de hand van de 

totale waarde van de verschrote en afgeschreven goederen in het magazijn ten 

opzichte van de gemiddelde voorraadwaarde. 

- Andere kosten: Er zijn een aantal andere elementen die gedeeltelijk vallen 

onder voorraadkosten, maar die minder zwaar doorwegen of moeilijk te meten 

zijn. Bijvoorbeeld verzekeringskosten en diefstal. 
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De jaarlijkse kost van het reserveonderdeel varieert tussen de 10 en 25% van de aankoopprijs 

van het onderdeel (Durlinger, Maart 2005). 

Ceng: Engineeringskosten tijdens de looptijd 

Kosten welke noodzakelijke zijn om optimalisaties en uitbreidingen te kunnen doen aan het 

systeem tijdens de levensduur. Is er tijdens de aanschaf en de engineering van het systeem 

rekening gehouden met eventuele capaciteitsverhogingen dan zal deze kost eerder beperkt 

zijn. Een gebruikelijke marge voor capaciteitsverhogingen bedraagt 10 tot 15%. Deze 

toekomstige noodzakelijke capaciteitsverhogen moeten per systeem bekeken worden. 

Cd: Kosten van buiten bedrijfstellen 

De kosten van buiten bedrijfstellen kunnen hoog oplopen maar in de praktijk worden deze 

zelden opgenomen in de analyse. Hierbij moet men niet enkel de kost rekenen voor de 

uitbraak maar moet men steeds rekening houden met de mogelijke risico’s. Daar veel 

uitbraakwerken gebeuren wanneer de installaties in bedrijf zijn is er een risico op ongeplande 

stilstanden wat stilstandskosten met zich meebrengt.  

Ook het bepalen van de materialen in de aankoopfaze kan reeds een grote invloed hebben op 

de kosten van het latere buiten bedrijfstellen. Zo worden voor de hoogtemeting van silo’s, 

radioactieve bronnen gebruikt, een evaluatie van mogelijke alternatieven tijden de 

aankoopfaze kan een latere hoge kost voor het afvoeren van de radioactieve stoffen 

vermijden. 

Cenv: Milieukosten (vervuiling door uitstoot van CO2) 

Wanneer we spreken over milieukosten dan denken we in eerste instantie aan CO2 uitstoot. 

Alle systemen welke energie verbruiken hebben een bepaalde CO2 uitstoot welke in rekening 

moet gebracht worden. Voor elektriciteit heeft men een conversiefactor van 0,4 ton 

CO2/MWh elektriciteit. Voor perslucht moet eerst worden omgerekend naar elektriciteit, 

conversiefactor 0,1 KWh/Nm³. 

Er komt een toenemende politieke druk om de CO2 uitstoot te verminderen. Vanuit de 

maatschappij verwacht men een groen imago van de ondernemingen. Het is dus belangrijk om 

het energieverbruik bij nieuwe installaties tot een minimum te beperken. 

4.5. Stap 5: LCC rekenmodel ontwikkeling 
Door het uitwerken van een LCC rekenmodel willen we mogelijke alternatieven met elkaar 

vergelijken. Het LCC rekenmodel kan worden uitgewerkt in Excel of men kan gebruik maken 

van gespecialiseerde software. De verschillende teamleden verzamelen de noodzakelijke 

kostengegevens. Alle kostengegevens wordt in het LCC rekenmodel opgenomen door de 

projectleider. De uitwerking van het LCC rekenmodel wordt in hoofdstuk 5 verder behandeld. 

4.6. Stap 6: Verificatie en validatie van het LCC rekenmodel 
Er wordt geverifieerd of de bekomen resultaten consistent en realistisch zijn (controle 

kostengegevens en formules). Hierbij wordt het LCC rekenmodel gecontroleerd. 

Bij de validatie van het LCC rekenmodel wordt er gekeken of de uitkomsten realistisch en 

bruikbaar zijn voor het doel waarvoor het LCC rekenmodel is opgesteld. Hierbij worden de 

uitkomsten van het LCC rekenmodel vergeleken met de realiteit.   
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4.7. Stap 7: Gevoeligheidsanalyse 
Door het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse kan men bepalen hoe de verandering in één 

van de kostenelementen de uitkomst beïnvloedt. De gevoeligheidsanalyse kan worden verricht 

door per kostenelement te bepalen binnen welke verandering van de kosten het optimale 

alternatief optimaal blijft. 

4.8. Stap 8: Update, controleer en beheer van het LCC 
rekenmodel 

Bij het LCC rekenmodel moet regelmatig worden gecontroleerd of de herkomst van de 

kostengegevens enformules nog steeds van toepassing zijn. Bovendien zal men telkens 

moeten evalueren of het LCC rekenmodel nog steeds toepasbaar is voor wat het 

oorspronkelijk ontworpen is. 

 

 

 

  



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 28 van 80 

Hoofdstuk 5: LCC rekenmodel ontwikkeling 
In hoofdstuk 4 beschreven we de stappen om een LCC analyse uit te voeren. Eén van de 

belangrijke stappen is het ontwikkelen van een LCC rekenmodel. Door de ontwikkeling van 

een LCC rekenmodel willen we komen tot een grondig inzicht in de kostenstructuur van de 

investering over de volledige levensduur. Bijkomend zal door de berekening van de NPV en 

de IRR (Internal Rate of Return) waarden een eenvoudiger keuze kunnen gemaakt worden 

tussen de verschillende alternatieven. Dit LCC rekenmodel wordt in hoofdstuk 6 toegepast op 

de verschillende cases. 

In de literatuur zijn verschillende voorbeelden van LCC rekenmodellen terug te vinden. In 

Figuur 17 worden deze LCC rekenmodellen beoordeeld volgens de verschillende 

eigenschappen. Dit overzicht geeft een duidelijk beeld welke onderdelen zich in een LCC 

rekenmodel kunnen bevinden.  

 

Figuur 17: Verschillende LCC rekenmodellen, (Senthil Kumaran Durairaj, 2002) 

Na enig zoekwerk in de literatuur heb ik de “Harvard_LCC_Calculator” gevonden. Dit LCC 

rekenmodel wordt gebruikt om de levensduurkost van nieuwe investeringen te berekenen aan 

universiteitsgebouwen. Bijkomend kan door de berekening van de NPV en IRR waarde een 

evaluatie gemaakt worden van verschillende alternatieven. Men zal steeds het alternatief 

kiezen met de hoogste NPV waarde. Deze LCC analyse houdt rekening met: 

- Evaluatie van alternatieven. 

- Opbouw van een kostenstructuur in detail. 

- Toekomstige prijsstijgingen. 

- Investeringevaluatie, NPV en IRR. 

Dit “Harvard_LCC_Calculator” zal ik gebruiken om een eigen LCC rekenmodel op te stellen 

volgens de noden van ieder individueel investeringsproject. Mijn eigen LCC rekenmodel zal 

ik toepassen in de cases van hoofdstuk 6. 
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5.1. Opbouw van het LCC rekenmodel: 
De Harvard_LCC_Calculator maakt gebruik om zowel besparingen te berekenen “Savings 

Comparison” alsook om alternatieven ten opzichte van elkaar af te wegen “Options 

Comparison”. Dit LCC rekenmodel is gemaakt om toekomstige investeringen aan 

universiteitsgebouwen met elkaar af te wegen, met sterke focus op 

energiebesparingsmaatregelen en onderhoudskosten. Er is een handleiding om de LCC 

calculator te gebruiken, harvard_lcc_calculator_instruction_manual_fall_2011. (HRVARD, 

2012) 

Beschikbare tabbladen in de Harvard_LCC_Calculator: 

Savings Comparison: Hier worden de jaarlijkse besparingen afgewogen tegenover de 

meerprijs van de investering. De ingegeven waarden zijn niet de totaalwaarden van de 

investering of van de besparingen maar de verschillen ten opzichte van de huidige installatie. 

De “Savings comparison” wordt voornamelijk toegepast bij renovatieprojecten waar slechts 

een deel van de installatie wordt gewijzigd. 

Options Comparison: Hierbij wordt het totaal van alle kosten afgewogen ten op zichte van 

het totaal van alle besparingen van de investering. De verschillende alternatieven worden 

vergeleken met het bestaande systeem. Wanneer men twee alternatieven met elkaar wil 

vergelijken is het niet noodzakelijk om alle kosten te berekenen indien deze voor beide 

installaties dezelfde zijn. Bijvoorbeeld wanneer men twee pompen met elkaar wil vergelijken 

waarvan het vermogen identiek is dan heeft het weinig meerwaarde om de energieprijs op te 

nemen in de LCC analyse. De “options Comparison” wordt toegepast bij nieuwbouw 

projecten. 

Men kan zowel de Savings Comparison als de Options Comparison, toepassen. Beide 

benaderingsmethoden moeten leiden tot de zelfde investeringsevaluatie. Welke methode men 

gebruikt moet per analyse bekeken worden. Dit wordt verder toegelicht in de case 

fijsorteerders Dip2. 

Savings Detail: Detail van de besparingen per jaar voor de “Savings Comparison”.  

Baseline, OptionA, OptionB: Detail van de jaarlijkse kosten voor de “Options Comparison”. 

In het ontworpen LCC rekenmodel krijgen we een detail van de kosten per jaar en per 

kostensoort  

Utility Prices: In dit tabblad worden de verschillende energieprijzen weergegeven per jaar 

voor water, stoom, gas, elektriciteit en olie rekening houdend met jaarlijkse energiestijgingen. 

Conv Factors: Hier worden alle omzettingsfactoren ingegeven om de CO2 uitstoot te bepalen 

voor de productie van water, stoom en elektriciteit.  
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5.1.1. Noodzakelijke kostengegevens voor LCC rekenmodel. 

In de “Harvard_LCC_Calculator” worden drie hoofdgroepen van kosten ingebracht: 

aanschafkosten, jaarlijkse energieverbruik, onderhouds- en vervangingskosten. De initiële rest 

investeringskosten, installatie- en inbedrijfstellingskosten, operationele kosten, kosten van 

stilstand, reserve kosten, upgrade kosten, kosten van buiten bedrijf stellen worden allemaal 

opgenomen in de aanschafkosten.  

Bijkomende kostengegevens gebruikt in de “Harvard_LCC_Calculator” zijn: 

- Wacc. 

- Jaarlijkse prijsstijging van alle kosten zoals energie, onderhoud en 

stilstandskosten. 

- Kostprijs 1 ton CO2 uitstoot. 

- Levensduur van de installatie. 

- CO2 uitstoot voor elektriciteit, instrumentatielucht, gedemineraliseerd water, 

condensaat en stoom. 

De bruikbaarheid van het LCC rekenmodel wordt sterk bepaald door de juistheid van de 

kostengegevens die men gebruikt. Ook bijzondere aandacht voor de juistheid van de gebruikte 

eenheden bij de verschillende kostensoorten is vereist. 

5.1.2. Investeringsevaluatie 

Verschillende investeringsevaluaties worden voorzien in de “Harvard_LCC_Calculator” zodat 

het projectteam in staat is om de beste investering te selecteren. 

De gebruikte investeringsevaluaties: 

- Payback methode: 

Simple bayback methode, berekend na hoeveel tijd de investering break even is 

zonder rekening te houden met discount ratio. Men deelt de investeringskost 

gedeeld door de jaarlijkse besparingen. Indien de waarde kleiner of gelijk aan 5 

jaar wordt de investering uitgrvoerd. 

o Cash flows worden gebruikt. 

o Men verwaarloost de tijdsdimensie waarbij de cash flow binnenkomt. 

Volledige levensduur wordt niet opgenomen in de analyse.  

o de maximum aanvaardbare payback periode wordt arbitrair vastgelegd, 

is niet objectief te bepalen.  

o De investering kan aanvaardt worden wanneer PB Proj < PB Max. 

- Discounted payback methode 

In tegenstelling tot bij de payback methode worden de cash flows 

gedisconteerd. 



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 31 van 80 

- NPV: Net present value, berekent de present value van de verwachte 

operationele cash flows verminderd met de present value van de 

investeringsbedragen. 

o Berekend op cash flows 

o Berekend op de volledige levensduur 

o Men houdt rekening met tijdswaarde van geld 

o Deze houdt rekening met de grootte van de investering.  

o Wanneer de NPV waarde positief is dan is dit een goede investering. 

o NPV = present value  (disconteringsvoet = WACC) van de verwachte 

operationele cash flows – present value   (disconteringsvoet = WACC) 

van de investeringsbedragen. 

PV = FV /  (1 + i) ^ n 

- IRR: Interne rendementsmethode, berekent de disconteringsvoet die 

noodzakelijk is om present value van de verwachte operationele cash flows 

gelijk te stellen met de present value van de investeringsbedragen. 

o Berekend op cash flows 

o Berekend op de volledige levensduur 

o Men houdt rekening met tijdswaarde van geld 

o Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de investering.  

o De investering kan aanvaardt worden indien IRR > WACC. 

De NPV is de meest aangewezen methode om een investeringsevaluatie te maken. Dit is een 

absolute waarde en zal berekend worden in het LCC rekenmodel. Eveneens zullen we de IRR 

waarde toevoegen in het LCC rekenmodel, dit is een procentuele waarde. 
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In de “Harvard_LCC_Calculator” wordt via een flow diagram (Figuur 18) aangegeven welke 

investeringsevaluatie dient gebruikt te worden in de verschillende situaties. Er moet in de 

toekomst bepaald worden of een procedure vereist is om te bepalen wanneer men welke 

investeringsevaluatie zal gebruiken. Dit wordt niet meer verder behandeld in deze 

masterproef.  

 

Figuur 18: Flow diagram voor investeringevaluatie, (HRVARD, 2012) 
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5.1.3. Bepaling kostengegevens LCC rekenmodel 

Het is belangrijk om te weten dat bij de LCC berekeningen de juistheid van de analyse 

afhangt van de gebruikte kostengegevens. Deze kostengegevens dienen periodiek te worden 

herbekeken. Voor de Harvard_LCC_Calculator doet men dit om de 6 maanden.  

Belangrijkste kostengegevens welke men moet evalueren:  

- Discount Rate, WACC. 

- Stijging van de energie en onderhoudskosten. 

- De levensduur van de instalaltie 

- Kost van CO2 certificaat. 

- Bepaling van de energie en onderhoudskosten. 

Men zal een gevoeligheidsanalyse uitvoeren door de verschillende kostengegevens te laten 

variëren. 

5.2. Bepalen van de kostengegevens 
In Figuur 19 krijgen we een overzicht van de belangrijkste kostengegevens in de 

papierindustrie en StoraEnso. Deze kostengegevens worden bijgehouden en aangepast 

volgens de realiteit door de Energie Manager binnen StoraEnso. Deze gegevens zijn niet 

beschikbaar binnen de Engineering afdeling waar ik werkzaam ben. Het zal een vereiste zijn 

in de toekomst om deze kostengegevens ter beschikking te hebben om de LCC van 

verschillende alternatieven te kunnen berekenen. 

 

Figuur 19: Verschillende kostengegevens LCC Rekenmodel StoraEnso  

Begrip Omschrijving Kost Eenheid

Cs Stilstandskosten PM4 12000 € / h

Cs Stilstandskosten PM3 5000 € / h

Ce Energiekosten elektriciteit 75 € / MWh

Ce Energiekosten stoom, with full condensate return at 40 °C 17,6 € / ton

Ce Energiekosten condensaat (+/- 80 °C) 1,69 € / ton

Ce Energiekosten demi water 0,25 € / ton

Ce Energiekosten instrumentatielucht PM4 (7 bar) 0,0075 € / Nm³

Ce Stijging van de jaarlijkse energiekosten 3,5 %

Cm Kostprijs interne technieker 50 € / h

Cm Kostprijs externe technieker 50 € / h

Cr Kapitaalkosten, Opslagkosten, Handlingkosten, Verouderingskosten 10 % aankoop

Cenv  Kostprijs CO2 certificaat 1 € / ton CO2

Cenv  Conversiefactor elektriciteit - CO2 uitstoot 400 kg per MWh

Cenv  Conversiefactor instrumentatielucht - elektriciteit productie 0,1 KWh per Nm³

WACC Weighted average cost of capital 8,6 %
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5.2.1. Cs: Stilstandskosten en productieverlies kosten 

De stilstandkosten voor papiermachine 4 bedragen 12.000 €/h en voor papiermachine 3 

bedragen deze 5.000 €/h. De kosten aan papiermachine 4 zijn hoger door de grotere capaciteit 

van PM4 ten opzichte van PM3. De productie van PM4 bedraagt 1100 Ton/dag en voor PM3 

is dit 410 Ton/dag. Deze kostenfactor zal zwaar doorwegen in de LCC analyse indien deze 

zich voordien. 

5.2.2. Ce: Energiekosten & Cenv: Milieukosten (vervuiling door 
CO2 uitstoot) 

Daar StoraEnso 80% van zijn eigen energie produceert is deze weinig afhankelijk van externe 

energieleveranciers. De prijs van 75€/MWh is dus relatief laag in vergelijking met de 

gangbare energieprijzen in de papierindustrie die 150 €/MWh bedragen. In de papiersector 

wordt gerekend met een energiestijging van 3,5% per jaar. Voor StoraEnso Langerbrugge zal 

deze stijging grotendeels bepaald worden door de aankoopprijs van Biomassa. 

Door de productie van elektriciteit uit biomassa is eveneens de uitstoot van CO2 per 

geproduceerde MWh laag. Voor StoraEnso bedraagt dit 400 kg/MWh, algemeen in de 

papierindustrie bedraagt de waarde 700 kg/MWh. StoraEnso produceert zijn energie 

grotendeels zelf. Daardoor is de energieprijs relatief laag. Voor perslucht moet eerst worden 

omgerekend naar elektriciteit, conversiefactor 0,1 KWh/Nm³. 

De prijs van 1 ton CO2 is onderhevig aan vraag en aanbod. Momenteel is de prijs historisch 

laag (1 €/ton CO2) maar we verwachten de komende jaren een prijsstijging. Een correcte prijs 

is 15 €/ton CO2. 

5.2.3. Cm: Onderhoud en reparatie kosten (gepland en 
ongepland) 

Voor de analyses is gerekend met een uurtarief van 50 € /h voor zowel interne als externe 

leveranciers. Dit zal een voldoende indicatie geven voor de onderhoudskosten en 

herstellingskosten in de LCC analyse. 

5.2.4. Cr: Reserve onderdelen 

Voor het beheer van de reserve onderdelen rekenen we met een jaarlijkse kost van 10% van 

de aankoopprijs van de reserve onderdelen. Dit is slechts een indicatie en dient bij iedere 

aankoop van reserve onderdelen geëvalueerd te worden. Het is belangrijk om deze kost op te 

nemen in de LCC analyse omdat de kost van reserve onderdelen vaak onderschat wordt. 

5.2.5. WACC 

De WACC voor StoraEnso Langerbrugge bedraagt 8,6%. De gangbare WACC voor de 

papierindustrie is niet gekend, in Harvard_LCC_Calculator werd een WACC gehanteerd van 

8%. 
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5.3. Besluit 
Door het bestuderen van de Harvard_LCC_Calculator kom ik tot een beter inzicht hoe een 

LCC rekenmodel kan opgebouwd worden voor eventuele investeringsevaluaties uit te voeren 

in StoraEnso Langerbrugge. Ik zal een vereenvoudigd rekenmodel maken aangepast aan de 

noden van StoraEnso Langerbrugge.  
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Hoofdstuk 6: Business cases 
In hoofdstuk 4 en 5 hebben we besproken hoe we een LCC analyse kunnen uitvoeren. We 

willen dit illustreren met een drietal cases en aantonen dat het belangrijk is om naast de 

aankoopprijs eveneens voldoende aandacht te besteden aan alle kosten gegenereerd gedurende 

de volledige levensduur van de installatie. 

 

Case 1: Fijnsorteerders Dip2: 

De fijnsorteerders in Dip2 worden gebruikt om het vuil te verwijderen uit de papierpulp. Het 

gaat hier echter over kleine stukjes vuil die door centrifugaal kracht worden afgescheiden van 

de papierpulp. 

 

Case 2: Het camerabreuksysteem PM4 

Het camerabreuksysteem helpt de operatoren van de papiermachine om de oorzaak van 

papierbreuken te achterhalen tijdens het productieproces. Op de papiermachine bevinden zich 

14 camera’s welke continu beelden registreren. Wanneer een breuk wordt gedetecteerd dan 

worden de beelden opgeslagen voor, tijdens en na de breuk. Dit geeft de operatoren de 

mogelijkheid om de breuken in detail te analyseren en de oorzaak terug te vinden. In de 

meeste gevallen liggen vuil en stickies aan de oorzaak van de breuk.  

 

Case 3: bobineuse PM3 

Aan de bobineuse wordt de moederrol welke geproduceerd werd aan de papiermachine 3 

afgewikkeld, versneden en nadien gewikkeld op kartonnen kokers. De bobijnen hebben een 

specifieke breedte en diameter volgens de wens van de klant. Onze klanten zijn grote 

industriële drukkerijen in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.  
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6.1. Fijnsorteerders Dip2 
Voor het bepalen van de meest geschikte motoren voor de nieuwe fijnsorteerders werd 

gebruik gemaakt van een LCC analyse. Hierbij worden de levensduurkosten over 10 jaar van 

de verschillende motoren vergeleken. In de analyse worden enkel de kosten in rekening 

gebracht welke voor iedere motor verschillend zijn. De kosten welke opgenomen worden in 

de analyse zijn de aankoopprijs en de energiekosten van de motor. Voor de berekeningen 

wordt een levensduur van 10 jaar genomen. Voor alle andere kosten gaan we er vanuit dat 

deze onafhankelijk zijn van het type motor. 

6.1.1. Project voorstelling 

Project team: Philippe Vermeulen (Engineering), Fredric Capernolle (Productie), Gino 

Sesselle (technische dienst), Steven Decock (aankoop), Jan Stockman (Engineering) en Guido 

Van Tieghem (Engineering). 

Om de kwaliteit van het afgewerkt product, kranten papier, te verbeteren werd beslist om de 

huidige fijnsorteerders te vervangen door een nieuwe type fijnsorteerder. Het nieuwe type 

heeft een betere afscheiding van vuil dan het oude type en is bovendien energiezuiniger. De 

nieuwe fijnsorteerders kunnen  een hogere capaciteit aan. 

De totale kostprijs van de investering bedraagt ongeveer 4 miljoen euro, de kostprijs van de 

ABB motoren vertegenwoordigt ongeveer een bedrag van +/- 50.000 €. In dit grotere project 

is er een mogelijkheid om verschillende LCC analyse uit te voeren, denken we maar aan de 

keuze van de meest geschikte fijnsorteerder, de dimensionering en het gevolgde traject van de 

honderden meters buizen,... Het is aan het LCC team om te bepalen welke analyses 

noodzakelijk zijn om uit te voeren. 

 

 

Figuur 20: Fijnsorteerders DIP2 

Voor de aandrijving van de 10 fijnsorteerders zijn 10 nieuwe motoren noodzakelijk omdat het 

opgenomen vermogen de helft lager ligt dan bij de bestaande installatie (Figuur 20).  
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6.1.2. Uitgevoerde LCC analyse 

Door het uitvoeren van de LCC analyse willen we bepalen welk type motor het meest 

geschikt is voor de nieuwe installatie. De fijnsortering is opgebouwd uit 3 zones met elk een 

verschillend type motor: 

- Zone 1: 4 X 90 KW motor + 1 reserve. 

- Zone 2: 4 X 55 KW Motor + 1 reserve 

- Zone 3: 2 X 45 KW motor 

We zullen voor elk type motor moeten bepalen welke de laagste levensduurkost heeft. Voor 

het bepalen van de aankoopkosten werden offertes aangevraagd bij drie leveranciers: ABB, 

Siemens en VEM.  

De leveranciers maakten een onderscheid in aankoopprijs tussen IE2 (Motor Energieklasse 2) 

en IE3 (Motor Energieklasse 3) motoren (Figuur 21). De IE3 motoren zijn energiezuiniger dan 

de IE2 motoren maar deze zijn  duurder in aankoop. Voor de 90 KW motoren, 750 rpm is 

geen IE3 klasse beschikbaar, deze vallen niet onder de IE regulering (geen IE3 stempel op 

naamplaatje). Siemens heeft enkel de IE3 motoren aangeboden. Indien we enkel de beslissing 

baseren op de aankoopprijs dan zal men kiezen voor de IE2 motoren van VEM, zij hebben de 

laagste aankoopprijs voor alle types. Men zal de ABB of de Siemens motoren niet in 

overweging nemen om aan te kopen. 
 

 

Figuur 21: Overzicht prijzen motoren fijnsorteerders 

Daar de energieklasse invloed heeft op het energieverbruik tijdens de volledige levensduur 

werd voor iedere motor de energie efficiëntie aangevraagd bij een belasting van 75% van het 

nominaal vermogen (Figuur 22). De motoren op de nieuwe installatie werken bij een belasting 

van 75% van het nominaal vermogen. 

  

Vermogen 90 kw 55 kw 45 kw

Toerental 750 1000 1500

Zone in het 

productieproces ZONE 1 ZONE2 ZONE 3

SAP Nummer 669852

Motor Motor Motor

Eenheidsprijs IE2 € 5.805 € 3.101 € 1.815

Eenheidsprijs IE3

Niet 

beschikbaar € 3.238 € 2.051

Eenheidsprijs IE2 € 6.424 € 3.263 € 1.968

Eenheidsprijs IE3

Niet 

beschikbaar € 3.837 € 2.329

Eenheidsprijs IE2 € 7.649 - -

Eenheidsprijs IE3

Niet 

beschikbaar € 4.420 € 2.398

V
EM

A
B

B
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EM
EN
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Indien we onze beslissing enkel baseren op de energieklasse dan kiezen we voor Siemens of 

overwegen we ABB. De VEM motoren zullen niet in aanmerking komen indien de beslissing 

enkel genomen wordt op basis van de energie efficiëntie. 

 

Figuur 22: Rendement van de verschillende motoren bij 75% nominale belasting 

We hebben dus een methode nodig die zowel de hogere aankoopprijs als de energiebesparing 

in rekening brengt. Hiervoor zullen we gebruik maken van de NPV methode. Zoals besproken 

in §5.2.1 dient men een paar kostengegevens vast te leggen in het LCC rekenmodel. Vooreerst 

hebben we de berekening bepaald op 10 jaar. De WACC bedraagt 8,6%, Energieprijs is 

momenteel 75 € MWh, de CO2 uitstoot bedraagt 400 kg per geproduceerde MWh en de 

huidige prijs voor CO2-certificaten bedraagt 1€/Ton.(§5.3). 

We zullen dus de NPV bepalen per type motor, de hoogste NPV waarde zal de motor zijn met 

de laagste levensduurkost en dus de motor welke we zullen installeren. 

Voor de 90 KW motoren (Figuur 23) hebben we enkel de IE2 motoren. We willen bepalen of 

de hogere aankoopprijs opweegt tegenover de hogere energie efficiëntie. We nemen als 

referentie de VEM motor, en bepalen de NPV waarde voor de ABB en de Siemens motor. De 

aankoopkost wordt opgenomen in jaar 2013 en heeft een negatieve waarde. Voor alternatief 1 

wordt het verschil gemaakt tussen de aankoopprijs VEM en de aankoopprijs ABB. Voor 

alternatief 2 word het verschil gemaakt tussen aankoopprijs VEM en SIEMENS. Om het 

opgenomen vermogen per jaar te bepalen worden vermogen, aantal draaiuren per jaar, de 

belasting en de efficiëntie vermenigvuldigd. Voor iedere motor berekent men het jaarlijkse 

energieverbruik in MWh. De energieverbruiken worden opgenomen van 2014 tot 2023 als 

positieve waarde indien men een energiebesparing bekomt. Voor alternatief 1 wordt het 

verschil in totaal energieverbruik van de VEM motor verminderd met het totaal 

energieverbruik van de ABB motor. Voor alternatief 2 wordt het verschil in totaal 

energieverbruik van de VEM motor verminderd met het totaal energieverbruik van de 

SIEMENS motor. Deze waarden worden gedisconteerd met de WACC waarde. 

  

Vermogen motor rpm draaiuren load efficiëntie Totaal

ABB IE2 45 KW 1500 8000 75,00% 94,30% 286,3

VEM IE2 45 KW 1500 8000 75,00% 92,90% 290,6

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal

ABB IE3 45 KW 1500 8000 75,00% 94,40% 286,0

VEM IE3 45 KW 1500 8000 75,00% 94,30% 286,3

Siemens IE3 45 KW 1500 8000 75,00% 94,90% 284,5

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal

ABB IE2 55 KW 1000 8000 75,00% 94,00% 351,1

VEM IE2 55 KW 1000 8000 75,00% 93,50% 352,9

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal

ABB IE3 55 KW 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0

VEM IE3 55 KW 1000 8000 75,00% 93,50% 352,9

Siemens IE3 55 KW 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal

ABB IE2 90 KW 750 8000 75,00% 94,00% 574,5

VEM IE2 90 KW 750 8000 75,00% 92,10% 586,3

Siemens IE2 90 KW 750 8000 75,00% 94,10% 573,9



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 40 van 80 

Voor alternatief 1, de ABB motor bekomen we een NPV waarde van 5.218 €. Voor alternatief 

2, de SIEMENS motor bekomen we een NPV waarde van 4.294 €. Voor de ABB motor 

bekomen we de hoogste NPV waarde, dit is de beste aankoop.  

 

Figuur 23: NPV berekening van de 90 KW motor 

Bij een zelfde redenering bij de 55 KW motoren (Figuur 24) komen we tot de conclusie dat 

alternatief 1, de ABB motor IE3, de hoogste NPV waarde heeft en dus de beste aankoop. 

Voor alternatief 4 bekomen we een negatieve NPV waarde. De VEM motor IE3 heeft een 

zelfde energie efficiëntie als de VEM motor IE2 bij een belasting van 75% van het nominaal 

vermogen maar zijn aankoopprijs ligt hoger. 

 

Figuur 24: NPV berekening van de 55 KW motor 

  

Duur 10 jaar

WACC 8,60%

Energie 75 € MWh

CO2 400 kg/MWh

CO2 certifcaat 1 €/Ton

LCC Merk Klasse Vermogen rpm draaiuren load efficientie Totaal Aankoop

KW rpm uur % % MWh €

Alternatief 1 ABB IE2 90 750 8000 75,00% 94,00% 574,5 6.424,1

Alternatief 2 Siemens IE2 90 750 8000 75,00% 94,10% 573,9 7.648,6

Referentie VEM IE2 90 750 8000 75,00% 92,10% 586,3 5.804,8

LCC Merk Klasse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NPV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alternatief 1 ABB IE2 -619,3 823 758 698 642 592 545 502 462 425 392 5.217,7

Alternatief 2 Siemens IE2 -1.843,8 865 797 734 676 622 573 527 486 447 412 4.293,9

Referentie VEM IE2

Duur 10 jaar

WACC 8,60%

Energie 75 € MWh

CO2 400 kg/MWh

CO2 certifcaat 1 €/Ton

LCC Merk Klasse Vermogen rpm draaiuren load efficientie Totaal Aankoop

KW rpm uur % % MWh €

Alternatief 1 ABB IE3 55 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0 3.836,9

Alternatief 2 Siemens IE3 55 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0 4.420,5

Alternatief 3 ABB IE2 55 1000 8000 75,00% 94,00% 351,1 3.263,3

Alternatief 4 VEM IE3 55 1000 8000 75,00% 93,50% 352,9 3.237,8

Referentie VEM IE2 55 1000 8000 75,00% 93,50% 352,9 3.101,3

LCC Merk Klasse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NPV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alternatief 1 ABB IE3 -735,6 412 380 350 322 296 273 251 231 213 196 2.189,0

Alternatief 2 Siemens IE3 -1.319,2 412 380 350 322 296 273 251 231 213 196 1.605,5

Alternatief 3 ABB IE2 -162,0 130 120 111 102 94 86 79 73 67 62 762,7

Alternatief 4 VEM IE3 -136,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136,5

Referentie VEM IE2
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Voor de 45 KW motoren (Figuur 25) bekomen we de hoogste NPV waarde voor de Siemens 

IE3 motor. Toch hebben we uiteindelijk beslist om een ABB IE2 motor te installeren omdat 

hier reeds een identieke reserve motor aangekocht was in verleden. Bijkomend argument om 

de ABB motor aan te kopen was de bijkomende korting die verkregen werd indien alle 

motoren bij een zelfde leverancier worden aangekocht. 

 

Figuur 25: NPV berekening van de 45 KW motor 

Voor de 55KW motor wordt beslist om een ABB IE3 motor aan te kopen. In het verleden 

werd steeds ter vervanging van de defecte ABB IE2 motoren opnieuw een ABB IE2 motor 

aangekocht. Daarom werd een bijkomend LCC rekenmodel gemaakt om de NPV van de ABB 

IE2 motor te berekenen ten opzichte van de ABB IE3 motor. 

In het geval van de 55 KW motor zien we een positieve NPV waarde van 1.426 € en een IRR 

van 53% (Figuur 26). Deze IRR waarde is zeer hoog, men kan de investering doen indien de 

IRR > WACC, zie Hoodstuk 5. De simple payback periode bedraagt 1,9 jaar, hierbij wordt 

geen rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. De discounted payback methode houdt 

wel rekening met de tijdswaarde van geld en bedraagt 2 jaar. In (Figuur 27) zien we dat net 

savings positief worden bij 2 jaar bij gebruik van de discounted payback methode. 

  

Duur 10 jaar

WACC 8,60%

Energie 75 € MWh

CO2 400 kg/MWh

CO2 certifcaat 1 €/Ton

LCC Merk Klasse Vermogen rpm draaiuren load efficientie Totaal Aankoop

KW rpm uur % % MWh €

Alternatief 1 Siemens IE3 45 1500 8000 75,00% 94,90% 284,5 2.398,4

Alternatief 2 ABB IE2 45 1500 8000 75,00% 94,30% 286,3 1.968,1

Alternatief 3 VEM IE3 45 1500 8000 75,00% 94,30% 286,3 2.051,2

Alternatief 4 ABB IE3 45 1500 8000 75,00% 94,40% 286,0 2.329,3

Referentie VEM IE2 45 1500 8000 75,00% 92,90% 290,6 1.815,3

LCC Merk Klasse 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 NPV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alternatief 1 Siemens IE3 -583,1 425 392 361 332 306 282 259 239 220 202 2.433,7

Alternatief 3 ABB IE2 -152,8 300 276 254 234 215 198 183 168 155 143 1.972,3

Alternatief 4 VEM IE3 -236,0 300 276 254 234 215 198 183 168 155 143 1.889,2

Alternatief 2 ABB IE3 -514,0 321 295 272 250 231 212 195 180 166 153 1.760,6

Referentie VEM IE2
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De aankoop van 4 ABB IE3 motoren zal ons een besparing op 10 jaar opleveren van +/- 5.700 

€. De totale levensduurkost voor aankoop van de motor en het energieverbruik bedraagt voor 

de ABB IE3 motor 174.746 € en voor de ABB IE2 motor 176.172 €. Dit betekent een 

besparing van +/- 1% wanneer we de ABB IE3 motor aankopen. 

 

Figuur 26: Investeringsevaluaties voor ABB IE2 – ABB IE3 55KW Motor. 

 

Figuur 27: Discounted payback periode voor de ABB IE3 motor. 

  

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal MWH €/MWh € Ton €/Ton €

IE2 55 KW 1000 8000 75,00% 94,00% 351,1 MWh

IE3 55 KW 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0 MWh 4,1 75 305 1,62 1 1,62

0,00%

8,60%

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-573,65

280 258 238 219 202 186 171 157 145 133

1,50 1,38 1,27 1,17 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77 0,71

-573,65 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17 306,17

-573,65 281,93 259,60 239,05 220,12 202,68 186,63 171,85 158,25 145,71 134,17

€ 1.989

€ 11

-€ 574

52,59%

€ 1.426,3

-573,65 -291,72 -32,12 206,93 427,04 629,73 816,36 988,22 1.146,46 1.292,17 1.426,35

1,9

2,0

Totaal Disconteerd 

Simple Paybak

Discounted Payback
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CO2
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In het LCC rekenmodel (Figuur 28) is een bijkomend veld voorzien om rekening te houden 

met een jaarlijkse energieprijsstijging. Indien de jaarlijkse energieprijsstijging 3,5% bedraagt 

zoals aangenomen bij StoraEnso dan zou de NPV waarde stijgen naar 1.800 € en de IRR 

waarde bedraagt dan 58%. Zo kan men  in het LCC rekenmodel de energieprijs en de prijs 

voor CO2-certificaten aanpassen. 

 

Figuur 28: Investeringsevaluaties voor ABB IE2 – ABB IE3 55KW Motor. 

Voor de 45 KW motor beslisten we om een ABB IE2 motor aan te kopen met een iets lager 

energierendement dan de ABB IE3 motor. We hebben een negatieve NPV waarde van 212 € 

indien we een ABB IE3 motor aankopen, we willen echter bepalen bij welke verandering van 

de kostengegevens de waarde van de NPV 0 wordt of de IRR = WACC (Figuur 29). 

Mogelijke veranderingen zijn: de energieprijs, de prijs van een CO2 certificaat, de stijging 

van de energieprijs, de verandering van de WACC en/of hoeveelheid CO2 die vrijkomt per 

MWh elektriciteitsproductie. . 

 

Figuur 29: Investeringsevaluaties voor ABB IE2 – ABB IE3 45KW Motor. 

  

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal MWH €/MWh € Ton €/Ton €

IE2 55 KW 1000 8000 75,00% 94,00% 351,1 MWh

IE3 55 KW 1000 8000 75,00% 95,10% 347,0 MWh 4,1 75 305 1,62 1 1,62

3,50%

8,60%

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-573,65

290 277 264 251 239 228 217 207 198 188

1,55 1,48 1,41 1,34 1,28 1,22 1,16 1,11 1,05 1,00

-573,65 316,89 327,98 339,46 351,34 363,64 376,37 389,54 403,17 417,28 431,89

-573,65 291,80 278,09 265,03 252,59 240,73 229,42 218,65 208,38 198,59 189,27

€ 2.360

€ 13

-€ 574

57,93%

€ 1.798,9

-573,65 -281,85 -3,76 261,27 513,86 754,59 984,01 1.202,65 1.411,03 1.609,63 1.798,89

1,8

2,0

kg CO2 / MWH

Wacc

Energiestijging

ABB 55 KW moter

Totaal Disconteerd 

Simple Paybak

Discounted Payback

NPV

Jaar

Motor

Energie

CO2

Totaal

Totaal Disconteerd

IRR

Energiebesparing

CO2 besparing

Aankoop

Vermogen motor rpm draaiuren load efficientie Totaal MWH €/MWh € Ton €/Ton €

IE2 45 KW 1500 8000 75,00% 94,30% 286,3 MWh

IE3 45 KW 1500 8000 75,00% 94,40% 286,0 MWh 0,3 75 23 0,12 1 0,12

0,00%

8,60%

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-361,13

21 19 18 16 15 14 13 12 11 10

0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05

-361,13 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87 22,87

-361,13 21,06 19,39 17,86 16,44 15,14 13,94 12,84 11,82 10,88 10,02

€ 149

€ 1

-€ 361

-7,55%

-€ 211,7

-361,13 -340,07 -320,68 -302,83 -286,38 -271,25 -257,31 -244,47 -232,65 -221,77 -211,74

15,8

17,1
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In (Figuur 30) zien we een paar combinaties waarbij de NPV waarde 0 wordt voor de 45KW 

motor (Figuur 29) .Wanneer de NPV waarde groter of gelijk aan nul is wordt het aangewezen 

om de ABB IE3 motor 45 KW te installeren in plaats van de ABB IE2 motor 45 KW. 

 

Figuur 30: Gevoeligheidsanalyse ABB IE2 motor - ABB IE3 motor 

Bij de eerste combinatie wordt de NPV waarde 0 indien de energieprijs verdubbelt tot 153 

€/MWh en bij een jaarlijkse energieprijsstijging van 3,5%. 

Bij de tweede combinatie verandert de prijs van het CO2 certificaat naar een normale 

marktwaarde van 15 €/Ton, een jaarlijkse energieprijsstijging van 5% en een stijging van de 

CO2 uitstoot per MWh geproduceerde energie naar 700 kg. Indien de energie in dit geval 

stijgt naar 132 €/MWh zal de NPV waarde 0 worden. 

In de derde combinatie daalt de WACC met 1,6% ten opzichte van de eerste combinatie 

waardoor de energieprijs minder fors moet stijgen om een NPV van nul te bekomen. De 

energieprijs bedraagt dan 138 €/MWh. 

Deze berekeningen kan men uitvoeren met de solver van Excel (Figuur 31). Als Doelfunctie 

geeft men de waarde van de NPV aan, we willen deze waarde laten veranderen naar 0. De 

variabele welke we daartoe  variëren is de kostprijs van elektriciteit, uitgedrukt in €/MWh. 

 

Figuur 31: Kostengegevens solver Excel 45 KW motor 

€/MWh €/Ton Stijging energie Wacc kg CO2 / MWh NPV

Combinatie 1 153 1 3,5 8,6 400 0

Combinatie 2 132 15 5 8,6 700 0

Combinatie 3 138 1 4 7 400 0

Gevoeligheidssnalyse
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6.1.3. Conclusie  

De LCC analyse houdt geen rekening met eventuele risico’s verbonden aan een bepaalde 

aankoop. Er wordt voor het eerst een ABB IE3 motor aangekocht. We hebben dan ook nog 

geen ervaring met dit type motor en kunnen dus moeilijk bepalen wat de levensduur van deze 

motor zal zijn ten opzichte van een ABB IE2 motor. Het leek ons echter een opportuniteit om 

deze te installeren op een niet bottleneck installatie en deze van dichtbij op te volgen in de 

toekomst.  

Door de keuze van de 4 ABB IE3 motor kunnen we ongeveer 1.500 € besparen over 10 jaar. 

Voor de fijnsorteerder PM4 hebben we 4 ABB IE3 motoren waardoor we 6.000 € besparen 

over 10 jaar. De papiermachine PM4 en de-inking DIP2 hebben een geïnstalleerd 

motorvermogen van ongeveer 40 MW. Indien we op termijn de energie-efficiëntie  kunnen 

verhogen met 1% dan kunnen we per jaar 2.722 MWh aan energie besparen wat overeenkomt 

met een jaarlijkse bedrag van +/- 200 k€. 

Deze analyse maakt duidelijk dat bij aankoop van motoren individueel moet bekeken worden 

wat de beste keuze is. Men moet er zich van bewust zijn dat de kostengegevens in het LCC 

rekenmodel zoals WACC, de energieprijs, kostprijs CO2 certificaat en de hoeveelheid 

geproduceerde CO2 per MWh op regelmatige basis moeten gecontroleerd worden of dat deze 

nog voldoen een de realiteit. Het LCC rekenmodel moet telkens opnieuw gevalideerd worden. 

Indien men enkel de aankoopkost in overweging neemt bij de aankoop van de motor zal men 

veelal een verkeerde beslissing nemen. Zonder deze analyse hadden we ongetwijfeld opnieuw 

gekozen om een ABB motor IE2 te installeren voor de 55KW motor. Door het berekenen van 

de NPV waarde kunnen we bepalen wat een meerprijs in aankoop opbrengt aan extra cash 

flow tijdens de levensduur.  

Deze case duidt het belang aan om alle kosten gemaakt tijdens de volledige levensduur van de 

motor in overweging te nemen bij de keuze van een motor. 
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6.2. Camerabreuksysteem PM4 
In 2002 werd de PM4 papiermachine in dienst genomen. Deze was reeds voorzien van een 

camerabreuksysteem van Hilcont (leverancier Honeywell). Door de snelle ontwikkeling van 

de camera’s de afgelopen 10 jaar kwam de vraag van de productieafdeling om de bestaande 

VGA (Video Graphics Array) camera’s te vervangen door digitale camera’s (Figuur 32). Door 

een verhoging van de machinesnelheid was het huidige camerabreuksysteem niet meer 

doeltreffend genoeg om snel de oorzaak van een breuk te achterhalen. Zie §1.4. 

Het bestaande camerabreuksysteem vergde veel onderhoud en vertoonde veel defecten. Het 

leek ons aangewezen om een grondige LCC analyse uit te voeren om de verschillende 

kostensoorten in kaart te brengen. De keuze van de materialen en de systeemopbouw werden 

grotendeels bepaald door de gemaakte analyse. 

 

Figuur 32: Camera van het camerabreuksysteem PM4 

6.2.1. Project voorstelling 

Projectteam: Gert Wytinck (Productie), Thomas Decraene (Technische dienst), Nadine 

Deygou (aankoop) en Guido Van Tieghem  (Engineering). 

In Oktober 2012 gaf het management het akkoord om een nieuw camerabreuksysteem te 

integreren op de PM4. Het budget werd vastgelegd op 360.000 €. De investering was reeds 

een tweetal jaar uitgesteld. Het blijkt immers moeilijk om het management team te overtuigen 

om een systeem van “slechts” 10 jaar oud te vervangen.  

Er werd een projectteam samengesteld met verschillende disciplines waaronder technische 

dienst, productie en aankoop. De doelstelling was duidelijk, het project moet uitgevoerd 

worden binnen het vooropgesteld budget, de opstart van het systeem gebeurt in april 2013 en 

de breuktijd moet met 12,7 min per dag verminderen. 

6.2.2. Uitgevoerde LCC analyse 

Als leidraad gebruiken we het stappenplan zoals beschreven in Hoofdstuk 4. Dit stappenplan 

bestaat uit 8 stappen om tot een LCC analyse te komen en moet ons helpen om de analyse op 

een gestructureerde manier uit te voeren. 



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 47 van 80 

Stap 1: Bepaal de context van de LCC analyse: 

Voor het nieuwe camerabreuksysteem willen we bepalen wat de werkelijke kosten zijn van de 

installatie over een levensduur van 10 jaar. Door de ervaring met het oude 

camerabreuksysteem willen we de kosten van het onderhoud verminderen en de 

beschikbaarheid van het de nieuwe camerabreuksysteem verhogen. De LCC analyse zal  

gebruikt worden om de verschillende offertes van de leveranciers ten opzichte van elkaar te 

vergelijken. 

De LCC analyse zal ons  in staat stellen om op een correcte manier een investeringsvaluatie te 

maken. Voor de evaluatie van het project werd de jaarlijkse besparing voorzien op +/- 

930.000 €, verminderd met de investering van het project, vastgelegd op 360.000 €. Hierbij 

wordt geen rekening gehouden met de bijkomende kosten zoals energiekosten, 

onderhoudskosten, kost van reserve onderdelen, toekomstige upgrade kosten, milieukosten en 

de kosten van toekomstige uit dienst name van het systeem. 

Stap 2: Bepaal de aankopen waarvoor de analyse wordt uitgevoerd: 

In tegenstelling tot het fijnsorteerder project Dip2 (§6.1.1) waarbij we slechts een klein 

onderdeel van de investering in de analyse opnamen, zullen we voor het camera project de 

volledige installatie in de analyse opnemen. 

Stap 3: LCC team samenstellen: 

Bij elk project wordt bijzondere veel aandacht besteed om de mensen met de juiste kennis en 

ervaring in het projectteam samen te brengen. Voor de productieafdeling was dit de productie 

manager welke reeds jaren vragende partij was voor het nieuwe camerabreuksysteem. Hij was 

reeds van bij de opstart betrokken bij het oude camerabreuksysteem en kende dan ook goed de 

zwaktes van het oude systeem. Voor de onderhoudsafdeling werd het team versterkt door een 

technieker die reeds ervaring had met het camerabreuksysteem op PM4, maar hij had ook veel 

ervaring met het in 2007 geïnstalleerde camerabreuksysteem op PM3. Ikzelf was tussen 2002 

en 2009 verantwoordelijk als lijningenieur voor het onderhoud van het oude 

camerabreuksysteem PM4 en kende reeds zeer goed de tekortkomingen van het oude 

camerabreuksysteem. 

Als projectverantwoordelijke organiseerde ik een twee wekelijkse projectmeeting met de 

andere teamleden. Dit was  de ideale manier om de LCC gedachte te promoten en zo ontstond 

eveneens het LCC team. Dit werd indien noodzakelijk aangevuld met andere experten. 

Stap 4: Identificeer de relevante kosten:  

In (Figuur 15) maakten we een overzicht van de relevante kosten van een installatie. We 

zullen de verschillende kostensoorten doornemen om inzicht te krijgen waar de grootste 

kosten gegenereerd worden tijdens de levensduur. 
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Cp: Kosten van het systeem, de aanschafprijs: 

Het camerabreuksysteem wordt bij een externe leverancier aangekocht. De gemaakte kosten 

zullen dus leveranciersafhankelijk zijn. Na overleg in het LCC team werd beslist om een 

offerte aan te vragen bij drie leveranciers: 

- Metso Automation, camerabreuksysteem geïnstalleerd op PM3  

- Procemex 

- Parsytec 

De leverancier van het oude camerabreuksysteem, Honeywell, werd niet meer gecontacteerd, 

de service en de ondersteuning de laatste jaren was immers ondermaats. Er werd aan de 

leveranciers  gevraagd om een LCC analyse te integreren bij de aanbieding voor het nieuwe 

systeem. Slechts één leverancier was in staat om een LCC analyse te bezorgen. De andere 

leveranciers hadden nooit eerder deze vraag ontvangen. Uiteindelijk hebben we Metso 

Automation en Procemex in de analyse opgenomen omdat zij enkel in staat waren om HD 

camera’s aan te bieden. 

De ontvangen LCC analyse van Metso (Figuur 33) was beperkt tot de “consumables” over 10 

jaar van het WBA (Web Break Analyses) systeem zonder rekening te houden met de 

tijdswaarde van geld. Men rekende het energieverbruik  mee als een verbruiksartikel, maar 

wat nog veel belangrijker was dat het aandeel van het luchtverbruik voor de koeling van de 

camera’s ongeveer de helft van het totale bedrag uitmaakte (Figuur 34).  

 

Figuur 33: LCC analyse Metso Automation voor camerabreuksysteem 

LCC -calculation basis

Amount

Normal cameras 0

Normal cameras with Washing 4

Pin-hole cameras 0

Vortex cooling 10

Operator stations 1

Servers 1

item consumption cost total

Pneumatic air 6096960 0,009 € 54.872,64 €    40 l/min / cam

Spare glass 100 251,00 €       25.100,00 €    

Wiper blades 120 5,00 €            600,00 €          

Camera Full HD 1 1.441,00 €    1.441,00 €      

Full HD IAP WBA 1 7.500,00 €    7.500,00 €      

Camera processor WBA 2 1.084,00 €    2.168,00 €      

LED panel 9 335,00 €       3.015,00 €      

Small parts 4 250,00 €       1.000,00 €      

Rack power 1 306,00 €       306,00 €          

Operator station 1 1.670,00 €    1.670,00 €      Upgrade

Server 1 10.950,00 € 10.950,00 €    Upgrade

SW upgrade 2 7.000,00 €    14.000,00 €    Upgrade

services 10 -  €              -  €                 Specify needed amount

Total 122.622,64 €  

WBA system consumables 10 year lifetime
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Figuur 34: Procentuele verdeling kosten LCC analyse Metso Automation 

Cic: Initiële rest investeringskosten: 

Deze kosten worden gemaakt om de installatie operationeel te krijgen zoals het installeren van 

de onderdelen en de bekabeling, het aankopen van de nodige elektronica en  de engineering-, 

inkoop-, en selectiekosten. De gemaakte kosten zullen  voor alle leveranciers dezelfde zijn, 

men zou deze kosten buiten beschouwing kunnen laten, maar we willen de volledige 

levensduurkost bepalen van de installatie dus daarom worden deze opgenomen. We zullen 

dezelfde redenering aanhouden voor de volgende kostensoorten. 

Cin: Installatie- en inbedrijfstellingskosten: 

Bij de FAT  (Factory Acceptance Test) wordt bekeken bij de leverancier of de aangekochte 

installatie voldoet aan de contractuele verplichtingen. Deze testen worden meestal uitgevoerd 

bij de leverancier zelf en dit zorgt voor verplaatsings- en verblijfskosten. Voor Metso 

Automation gaan deze testen door in Finland, voor Procemex is dit in Duitsland. 

De trainingskost voor het systeem van Metso Automation ligt lager dan bij Procemex. In 2007 

werd een camerabreuksysteem op PM3 geïnstalleerd van Viconsys. Deze onderneming werd 

later overgenomen door Metso Automation. Er werden de voorbije jaren upgrades en nieuwe 

camera’s geïnstalleerd samen met Metso Automation. Hierdoor zijn de onderhoudsmensen 

reeds vertrouwd met hun systeem wat een lagere trainingskost met zich meebrengt. 

De inbedrijfstellingskosten zijn alle arbeidskosten die gepresteerd worden door interne 

medewerkers om de integratie van de nieuwe installatie vlot te laten verlopen. We gingen 

ervan uit dat deze kosten voor de beide systemen dezelfde zouden zijn. 

Co: Operationele kosten:  

Deze werden niet in beschouwing genomen omdat er geen direct tijdverlies is tijdens het 

gebruik van het systeem. De analyse van de breuken wordt uitgevoerd wanneer er geen andere 

handelingen noodzakelijk zijn, men beschouwd dit als een deel van de opvolging van de 

papiermachine. De analyse kan gebeuren in de controlekamer (Figuur 35) of via remote 

control in de individuele burelen. 
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.  

Figuur 35: Operator station 

Cs: Stilstandskosten:  

Ook deze kosten werden niet opgenomen omdat alle onderhoud kan gebeuren tijdens de drie 

wekelijkse productiestop van de papiermachine. Deze stop is noodzakelijk om de doeken en 

vilten te vervangen op de papiermachine. De vervanging van het oude naar het nieuwe 

camerabreuksysteem gebeurde tijdens een langere productiestop in april 2013. Een grondige 

voorbereiding en test van de nieuwe installatie is dus noodzakelijk om de opstart van de 

papiermachine niet te vertragen en alsnog stilstandskosten te genereren. 

Bij de uitval van het camerabreuksysteem veroorzaakt dit geen rechtstreeks productieverlies. 

De mogelijkheid om de oorzaak van de breuk te analyseren valt weg waardoor dit invloed kan 

hebben op de productiviteit wanneer zich steeds herhalende breuken voordoen. 

Ce: Energiekosten 

De energiekosten kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: 

- De energie nodig om de instrumentatielucht te produceren welke gebruikt 

wordt om de camera’s te koelen, dit gebeurt met vortex koeler (Figuur 36) en 

op overdruk te houden.  

- Het friswater, condensaat of gedemineraliseerd water nodig om de camera’s en 

de lampen te reinigen, in de doek en perspartij krijgt men vervuiling door 

papierpulp, in de drogerij ontstaat de vervuiling door papierstof.  

- Het elektrisch verbruik van het volledig systeem, namelijk de data servers, de 

operator stations en het verbruik van de camera’s. 
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Figuur 36: Vortex koeler camerabreuksysteem 

Co Onderhoud en herstellingskosten 

Uit de ervaring met het camerabreuksysteem op PM3 en het oude camerabreuksysteem op 

PM4 weten we dat de grootste kost voor onderhoud bestaat uit manuren. Momenteel worden 

er om de drie weken tijdens de stilstand onderhoudswerken uitgevoerd door één 

onderhoudstechnieker gedurende 8 uur. De belangrijkste reden hiervoor is dat de glazen van 

de camera’s en lampen vervuilen door kalkaanslag, voor beide camerabreuksystemen wordt 

friswater gebruikt omdat dit overal aanwezig is in de pers- en de doekpartij. Wanneer de 

glazen volledig vervuild zijn met kalk dienen deze vervangen te worden wat zeer 

arbeidsintensief is.  

Een bijkomend probleem met het camerabreuksysteem op PM4 is dat zowel voor de 

instrumentatielucht, het friswater als de voedingsspanning er verschillende camera’s 

aangesloten zijn op één gemeenschappelijke voeding. Indien bijvoorbeeld de 

voedingsspanning wegvalt door een kortsluiting dan zijn onmiddellijk verschillende camera’s 

uit dienst. Door de vochtige omgeving is dit een veel voorkomende storing. De tijdsduur om 

de storing te verhelpen neemt toe omdat men niet weet bij welke camera het probleem zich 

voordoet. Indien tijdens productie verschillende camera’s uitvallen dan wordt het moeilijker 

om de breuk op te sporen. 

Cu Systeem upgrade kosten 

Uit ervaring weten we dat een upgrade van het systeem om de vijf jaar een minimum vereiste 

is. Leveranciers van deze systemen blijven hun software verder ontwikkelen om nog een 

snellere diagnose van de breuken te kunnen aanbieden. Veelal is na vijf jaar de hardware 

zoals servers verouderd en zijn de wisselstukken niet meer beschikbaar. Sinds een aantal jaren 

moeten alle nieuwe installaties in StoraEnso standaard uitgevoerd worden met industriële 

servers van Hewlett-Packard. Dit zijn industriële PC’s welke uitgevoerd zijn met redundante 

harddisks, vijf koelventilatoren, welke kunnen vervangen worden zonder de servers uit dienst 

te nemen en eveneens een dubbele voedingsspanning. Problemen met harddisks, ventilatoren 

en voedingsspanningen zijn de meest frequente storingen bij PC’s.  

Cr Reserve onderdelen 

Daar we reeds een camerabreuksysteem hebben aan PM3 van Metso Automation zou men het 

aantal reserve onderdelen kunnen verminderen op de nieuwe installatie van PM4. Dit 

voordeel is echter beperkt omdat de installatie van PM3 reeds zes jaar eerder werd opgestart. 

Een kritische evaluatie met de leverancier van welke onderdelen cruciaal zijn om de installatie 

operationeel te houden zal een grote kostenbesparing met zich meebrengen. Indien men de 

levertermijnen van de verschillende onderdelen kent, kan men een betere inschatting maken 

om de onderdelen al dan niet op voorraad te nemen. 
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Ceng Engineeringskosten tijdens de looptijd 

Het is gebruikelijk dat er na een paar jaar camera’s moeten verplaatst worden of dat men extra 

camera’s wil installeren. Dit was  het geval bij de bestaande installatie waar men in 2007 acht 

camera’s heeft verplaatst van positie op de papiermachine. Dat bracht heel wat 

engineeringskosten met zich mee omdat het oude systeem niet was voorzien om op een 

eenvoudige manier camera’s te verplaatsen of camera’s aan het systeem toe te voegen. Indien 

men het systeem schaalbaar ontwerpt zodat er op eenvoudige manier camera’s kunnen 

toegevoegd worden zal dit een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengen. 

Ceng Kosten van buiten bedrijf stellen 

Bij de uitbraak van bestaande installaties worden de grootste kosten gegenereerd door de 

uitbraak van de veld bekabeling. De opbouw van het huidige camerabreuksysteem is niet 

overzichtelijk door de vele aftakkingen tussen de verschillende camera’s. Een bijkomend 

gevaar is dat men de verkeerde kabels knipt waardoor men bijkomende stilstanden 

veroorzaakt.  

De bekabeling van het nieuwe camerabreuksysteem moet voor alle camera’s op dezelfde 

manier opgebouwd zijn. Dit zal bij het einde van de levensduur de uitbraakkost aanzienlijk 

verminderen en het risico op ongeplande stilstanden verminderen. 

Cenv Milieukosten 

Deze kosten zijn rechtstreeks verbonden met de energiekosten. Indien men het verbruik van 

instrumentatielucht, water of elektriciteit kan verminderen zullen de milieukosten dalen. 

Besluit kostensoorten : 

Door het doorlopen van alle mogelijke levensduurkosten van het nieuwe camerabreuksysteem 

met het LCC team kwamen we tot de vaststelling dat verschillende deelaspecten van de 

installatie verder dienden uitgewerkt te worden om de levensduurkost te verlagen zoals : 

- Beperken van instrumentatielucht voor de koeling van camera’s. 

- Voedingen van water, instrumentatielucht en elektriciteit voorzien per camera. 

- Automatische reiniging van de camera’s en lampen met condensaat of 

gedemineraliseerd water in plaats van friswater. 

- Het aantal reserve onderdelen beperken. 

- Eenvoudige uitbreiding of verplaatsing van camera’s in de toekomst. 

- Het camerabreuksysteem moet voldoende capaciteit hebben om extra camera’s 

te installeren. 

- De opbouw van het systeem moet uniform zijn voor iedere camera, dit versnelt 

het fout zoeken, verhoogt de veiligheid en vergemakkelijkt een toekomstige 

uitbraak van het camerabreuksysteem. 
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Stap 5: LCC rekenmodel Ontwikkeling 

Het LCC rekenmodel heb ik uitgewerkt in Excel. Alle kostengegevens werden verzameld 

door de verschillende teamleden en werden opgenomen in de kostenstructuur onder de 

verschillende kostenplaatsen (Figuur 37). De kostensoorten werden bepaald voor het 

bestaande camerabreuksysteem en de 2 alternatieven: Metso Automation en Procemex. De 

gele velden kan men waarden in geven. De rode en groene velden zijn berekende waarden. De 

rode velden geven aan dat alternatief 2 duurder is dan alternatief 1. Indien groen dan is 

alternatief 2 goedkoper dan alternatief 1. 

 

Figuur 37: Kostenstructuur camerabreuksysteem PM4 

Een volgende stap in het uitwerken van het LCC rekenmodel is het uitwerken van een tabblad 

“Vergelijking opties” (Figuur 38) waarbij de verschillende alternatieven kunnen vergeleken 

worden met de bestaande installatie. Hierbij worden de kosten voor de bestaande installatie en 

de 2 mogelijke alternatieven per kostensoort samengeteld en gespreid over 10 jaar. Deze 

waarden worden gedisconteerd met de WACC. We berekenen van de 2 mogelijke 

alternatieven de individuele IRR en de NPV waarde. Hierbij kunnen we een 

investeringsevaluatie maken van beide individuele systemen. Eveneens berekenen we de NPV 

waarde van beide alternatieven ten opzichte van de bestaande installatie. 

In het LCC rekenmodel is een bijkomend tabblad “Vergelijking opties grafiek” voorzien om 

visueel te zien hoe de kost samenstelling is van camerabreuksysteem. Dit laat ons toe om te 

zien waar de grootste kosten gegenereerd worden. Dit zijn de kosten waar we bijkomende 

analyse zullen uitvoeren. 

item Jaar Hoeveelheid Kost Totaal Jaar Hoeveelheid Kost Totaal Jaar Hoeveelheid Kost Totaal

Cp Aankoopprijs PQV 2013 1 180.000 180.000 2013 1 180.000 180.000 2013 1 221.000 221.000

Cic Aankoop condensaat collectoren 2013 1 0 2013 1 1.622 1.622 2013 1 1.622 1.622

Cic Aankoop condensaat leidingen 2013 1 0 2013 1 15.389 15.389 2013 1 15.389 15.389

Cic Aankoop condensaat Filter 2013 1 0 2013 1 955 955 2013 1 955 955

Cic Aankoop condensaat slangen 2013 1 960 960 2013 1 960 960 2013 1 960 960

Cic Aankoop condensaat snelkoppelingen 2013 1 0 2013 1 657 657 2013 1 657 657

Cic Aankoop instalaltie en glasvezel werken 2013 1 53.731 53.731 2013 1 53.731 53.731 2013 1 53.731 53.731

Cic Aankoop instrumentatie slangen 2013 1 959 959 2013 1 959 959 2013 1 959 959

Cic Aankoop instrumentatie koppelingen 2013 1 1.107 1.107 2013 1 1.107 1.107 2013 1 1.107 1.107

Cic Aankoop instrumentatie slangen 2013 1 167 167 2013 1 167 167 2013 1 167 167

Cic Aankoop HP servers 2013 1 8.496 8.496 2013 1 8.496 8.496 2013 1 8.496 8.496

Cic Aankoop Harting koppelstukken 2013 1 264 264 2013 1 264 264 2013 1 264 264

Cic Aankoop ABB Modules 2013 1 1.734 1.734 2013 1 1.734 1.734 2013 1 1.734 1.734

Cic Engineering-, inkoop- en selectieproceskosten 2013 320 50 16.000 2013 320 50 16.000 2013 320 50 16.000

Cin Factory acceptance test 2013 1000 3 3.000 2013 1000 3 3.000 2013 500 3 1.500

Cin Training 2013 250 20 5.000 2013 250 20 5.000 2013 500 20 10.000

Cin Inbedrijfstellingskosten (arbeidskosten) 2013 300 40 12.000 2013 300 40 12.000 2013 300 40 12.000

Co Operationele kosten 0 0 0

Cs Stilstandskosten 0 0 0

Ce Verbruik instrumentatie lucht ( Nm³ ) Jaarlijks 399456 0,0075 2.996 Jaarlijks 357408 0,0075 2.681 Jaarlijks 388944 0,0075 2.917

Ce Verbruik condensaat  ( ton ) Jaarlijks 0 1,7 0 Jaarlijks 630,72 1,7 1.072 Jaarlijks 840,96 1,7 1.430

Ce Verbuik Elektriciteit ( MWh) Jaarlijks 40,296 75,0 3.022 Jaarlijks 38,544 75,0 2.891 Jaarlijks 40,9968 75,0 3.075

Cm Onderhoud en herstellingskosten Jaarlijks 128 50 6.400 Jaarlijks 64 50 3.200 Jaarlijks 64 50 3.200

Cu Vervangen Operator station 2018 - 2023 3 1.670 5.010 2018 - 2023 3 1.670 5.010 2018 - 2023 3 1.670 5.010

Cu Vervangen HP servers 2018 - 2023 1 10.950 10.950 2018 - 2023 1 10.950 10.950 2018 - 2023 1 10.950 10.950

Cu Systeem upgrade kosten 2018 - 2023 2 7.000 14.000 2018 - 2023 2 7.000 14.000 2018 - 2023 2 7.000 14.000

Cr Reserve glas camera 2013 40 251 10.040 2013 20 251 5.020 2013 20 272 5.440

Cr Reserve glaswissers 2013 420 5 2.100 2013 360 5 1.800 2013 360 4 1.440

Cr Reserve camera full HD 2013 5 1.441 7.205 2013 3 1.441 4.323 2013 3 2.000 6.000

Cr Reserve communicatiekaart full HD camera 2013 1 7.500 7.500 2013 1 7.500 7.500 2013 1 5.000 5.000

Cr Reserve camera processer kaartWBA 2013 7 1.084 7.588 2013 6 1.084 6.504 2013 6 900 5.400

Cr Reserve LED verlichting 2013 1 335 335 2013 9 335 3.015 2013 9 457 4.113

Cr Reserve kleine onderdelen 2013 1 5.000 5.000 2013 1 5.000 5.000 2013 1 5.000 5.000

Cr Reserve voedingskaart 2013 1 306 306 2013 1 306 306 2013 1 400 400

Cr Voorraadkosten Jaarlijks 10% 40.074 4.007 Jaarlijks 10% 33.468 3.347 Jaarlijks 10% 32.793 3.279

Ceng Engineeringskosten tijdens de looptijd 2018 - 2023 20000 1 20.000 2018 - 2023 5000 1 5.000 2018 - 2023 5000 1 5.000

Cd Kosten van buiten bedrijfstellen 2023 40000 1 40.000 2023 20000 1 20.000 2023 20000 1 20.000

Cenv CO2 uitstoot aanmaak instrumentatie lucht (ton ) Jaarlijks 15,98 1 16 Jaarlijks 14,30 1 14 Jaarlijks 15,56 1 16

Cenv CO2 uitstoot elektriciteit ( ton ) Jaarlijks 16,1184 1 16 Jaarlijks 15,4176 1 15 Jaarlijks 16,39872 1 16

Metso Procemex

Cost break down structure web breuk detetie systeem PM4is altr

Bestaande installatie
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Figuur 38: Vergelijking van de mogelijke opties 

 

  

Aantal breuken per 

maand minder 4,00 

Duurtijd breuk 

( min ) 8,00 

Kostprijs 

breuk ( €/h )     12.000,00 € 

CO2

certificaat (€) 1,00 

DUUR (jaar) 10,00 WACC (%) 8,60% Energie 75,00 

Energie

stijging (%) 0,00%

CO2/MWH 

(kg) 400,00 

Onderhoud

Stijging (%) 0,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

CP -180.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            180.000,00 € 

Cic -   83.417,01 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               83.417,01 € 

Cin -   20.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               20.000,00 € 

Co                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Cs                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Ce                     -   € -        5.541,55 € -    5.102,71 € -    4.698,63 € -    4.326,55 € -    3.983,93 € -    3.668,44 € -    3.377,94 € -    3.110,44 € -    2.864,13 € -     2.637,32 € -               39.311,64 € 

Cm                     -   € -        5.893,19 € -    5.426,51 € -    4.996,78 € -    4.601,09 € -    4.236,73 € -    3.901,23 € -    3.592,29 € -    3.307,82 € -    3.045,87 € -     2.804,67 € -               41.806,17 € 

Cu                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  19.833,20 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   13.129,36 € -               32.962,56 € 

Cr -   40.074,00 € -        3.690,06 € -    3.397,84 € -    3.128,77 € -    2.881,00 € -    2.652,86 € -    2.442,78 € -    2.249,33 € -    2.071,21 € -    1.907,19 € -     1.756,16 € -               66.251,19 € 

Ceng                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  13.239,78 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     8.764,59 € -               22.004,38 € 

Cd                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   17.529,19 € -               17.529,19 € 

Cenv                     -   € -              29,55 € -          27,21 € -          25,06 € -          23,07 € -          21,25 € -          19,57 € -          18,02 € -          16,59 € -          15,28 € -           14,07 € -                     209,66 € 

Totaal -323.491,01 € -      16.457,62 € -  16.457,62 € -  16.457,62 € -  16.457,62 € -  66.417,62 € -  16.457,62 € -  16.457,62 € -  16.457,62 € -  16.457,62 € -106.417,62 € -            627.987,18 € 

Totaal Disconteerd -323.491,01 € -      15.154,34 € -  13.954,28 € -  12.849,24 € -  11.831,71 € -  43.967,74 € -  10.032,01 € -    9.237,58 € -    8.506,06 € -    7.832,47 € -   46.635,35 € -            503.491,79 € 

Totaal        76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €               768.000,00 € 

Totaal Disconteerd        70.718,23 €     65.118,08 €     59.961,40 €     55.213,07 €     50.840,77 €     46.814,70 €     43.107,46 €     39.693,79 €     36.550,46 €     33.656,04 €               501.674,00 € 

Totaal -323.491,01 €        60.342,38 €     60.342,38 €     60.342,38 €     60.342,38 €     10.382,38 €     60.342,38 €     60.342,38 €     60.342,38 €     60.342,38 € -   29.617,62 €               140.012,82 € 

NPV -323.491,01 €        55.563,89 €     51.163,80 €     47.112,16 €     43.381,36 €       6.873,03 €     36.782,69 €     33.869,88 €     31.187,74 €     28.717,99 € -   12.979,32 € -                 1.817,80 € 

-€ 503.492

€ 501.674

8,45%

-€ 1.817,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

CP -180.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            180.000,00 € 

Cic -102.040,16 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            102.040,16 € 

Cin -   20.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               20.000,00 € 

Co                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Cs                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Ce                     -   € -        6.117,48 € -    5.633,04 € -    5.186,96 € -    4.776,21 € -    4.397,98 € -    4.049,71 € -    3.729,01 € -    3.433,71 € -    3.161,80 € -     2.911,42 € -               43.397,31 € 

Cm                     -   € -        2.946,59 € -    2.713,25 € -    2.498,39 € -    2.300,54 € -    2.118,37 € -    1.950,61 € -    1.796,14 € -    1.653,91 € -    1.522,94 € -     1.402,33 € -               20.903,08 € 

Cu                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  19.833,20 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   13.129,36 € -               32.962,56 € 

Cr -   33.468,00 € -        3.081,77 € -    2.837,72 € -    2.613,01 € -    2.406,08 € -    2.215,55 € -    2.040,10 € -    1.878,54 € -    1.729,78 € -    1.592,80 € -     1.466,67 € -               55.330,01 € 

Ceng                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -    3.309,95 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     2.191,15 € -                 5.501,09 € 

Cd                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     8.764,59 € -                 8.764,59 € 

Cenv                     -   € -              27,36 € -          25,19 € -          23,20 € -          21,36 € -          19,67 € -          18,11 € -          16,68 € -          15,36 € -          14,14 € -           13,02 € -                     194,10 € 

Totaal -335.508,16 € -      13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  48.180,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -   68.180,10 € -            557.629,14 € 

Totaal Disconteerd -335.508,16 € -      12.173,20 € -  11.209,21 € -  10.321,56 € -    9.504,20 € -  31.894,70 € -    8.058,53 € -    7.420,38 € -    6.832,76 € -    6.291,67 € -   29.878,54 € -            469.092,90 € 

Totaal        76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €               768.000,00 € 

Totaal Disconteerd        70.718,23 €     65.118,08 €     59.961,40 €     55.213,07 €     50.840,77 €     46.814,70 €     43.107,46 €     39.693,79 €     36.550,46 €     33.656,04 €               501.674,00 € 

Totaal -335.508,16 €        63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     28.619,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €        8.619,90 €               210.370,86 € 

NPV -335.508,16 €        58.545,03 €     53.908,87 €     49.639,84 €     45.708,88 €     18.946,06 €     38.756,17 €     35.687,09 €     32.861,04 €     30.258,78 €        3.777,50 €                 32.581,09 € 

-€ 469.093

€ 501.674

10,91%

€ 32.581,1

€ 34.398,89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

CP -221.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            221.000,00 € 

Cic -102.040,16 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            102.040,16 € 

Cin -   23.500,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               23.500,00 € 

Co                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Cs                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Ce                     -   € -        6.833,77 € -    6.292,60 € -    5.794,29 € -    5.335,45 € -    4.912,93 € -    4.523,88 € -    4.165,64 € -    3.835,76 € -    3.532,01 € -     3.252,31 € -               48.478,64 € 

Cm                     -   € -        2.946,59 € -    2.713,25 € -    2.498,39 € -    2.300,54 € -    2.118,37 € -    1.950,61 € -    1.796,14 € -    1.653,91 € -    1.522,94 € -     1.402,33 € -               20.903,08 € 

Cu                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  19.833,20 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   13.129,36 € -               32.962,56 € 

Cr -   32.793,00 € -        3.019,61 € -    2.780,49 € -    2.560,30 € -    2.357,56 € -    2.170,86 € -    1.998,95 € -    1.840,65 € -    1.694,89 € -    1.560,68 € -     1.437,09 € -               54.214,09 € 

Ceng                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -    3.309,95 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     2.191,15 € -                 5.501,09 € 

Cd                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     8.764,59 € -                 8.764,59 € 

Cenv                     -   € -              29,43 € -          27,10 € -          24,95 € -          22,97 € -          21,15 € -          19,48 € -          17,94 € -          16,52 € -          15,21 € -           14,00 € -                     208,75 € 

Totaal -379.333,16 € -      13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  48.892,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -   68.892,73 € -            608.580,44 € 

Totaal Disconteerd -379.333,16 € -      12.829,40 € -  11.813,44 € -  10.877,94 € -  10.016,52 € -  32.366,46 € -    8.492,92 € -    7.820,37 € -    7.201,08 € -    6.630,83 € -   30.190,84 € -            517.572,96 € 

Totaal        76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €               768.000,00 € 

Totaal Disconteerd        70.718,23 €     65.118,08 €     59.961,40 €     55.213,07 €     50.840,77 €     46.814,70 €     43.107,46 €     39.693,79 €     36.550,46 €     33.656,04 €               501.674,00 € 

Totaal -379.333,16 €        62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     27.907,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €        7.907,27 €               159.419,56 € 

NPV -379.333,16 €        57.888,83 €     53.304,63 €     49.083,46 €     45.196,55 €     18.474,31 €     38.321,78 €     35.287,09 €     32.492,72 €     29.919,63 €        3.465,20 € -               15.898,96 € 

-€ 517.573

€ 501.674

7,57%

-€ 15.899,0

-€ 14.081,2
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Stap 6: Verificatie en validatie van het LCC rekenmodel: 

Hier werd bekeken of de berekeningen van de verschillende kostensoorten en de NPV 

realistisch waarden opleveren. 

Stap 7: Gevoeligheidsanalyse 

Zoals besproken in Stap 4 zullen we onderstaande onderdelen verder uitwerken: 

Beperken van instrumentatielucht voor de koeling van camera’s. 

Zoals eerder aangehaald in dit hoofdstuk bleek uit de LCC analyse van Metso Automation dat 

een groot deel van hun berekende kosten bestond uit energie. Het berekende energieverbruik 

over 10 jaar voor perslucht bedraagt volgens de berekening van Metso Automation 54.873 € 

(Figuur 39).  

Er wordt een vortex koeler voorzien in de camera om de elektronica te koelen in de camera. 

Deze hebben een verbruik van 100 l/min/camera. Indien geen vortex koeler gebruikt wordt 

dan zet men de camera gewoon op lichte overdruk om te beletten dat water en stof de camera 

binnendringt, het verbruik bedraagt dan 40 l/min/cam. 

 

Figuur 39: Instrumentatieverbruik camerabreuksysteem Metso Automation voor ombouw 

In het LCC team en met Metso Automation werd bekeken hoe dit energieverbruik verminderd 

kon worden. Het was duidelijk dat Metso Automation standaard een vortex koeler installeerde 

op de camera’s om te beletten dat de temperatuur hoger wordt dan 50 °C. Bij doornemen van 

de technische specificaties van de camera stelden we vast dat de interne temperatuur continu 

bewaakt werd in de camera en indien de camera temperatuur de 50 °C bereikte werd deze 

spanningsloos geschakeld.  

Na overleg met Metso Automation werden de temperaturen uitgelezen naar ons DCS systeem 

en krijgen de operatoren een vooralarm wanneer de temperatuur 45°C bereikt. Bij opstart 

stelden we vast dat slechts 2 camera’s een hogere waarde bereikten dan 50 °C bij uitschakelen 

van de vortex koelers. De andere posities bereikten temperaturen tussen de 22°C en 39°C. De 

vortex koelers werden op 8 plaatsen verwijderd wat een energiebesparing opleverde van +/- 

12.000 € / 10 jaar (Figuur 40). De levensduurkost aan energie werd van 28.000€ naar 16.000€ 

vermindert, een vermindering met 44% !  

Instrumentatielucht verbruik voor opstart

LCC -calculation basis Hoeveelheid Camera's Instrumentatie lucht

Cameras with washing and 

without vortex cooling 4 40 l/min / cam

Cameras without washing and 

with vortex cooling 2 100 l/min / cam

Cameras with washing and 

with vortex cooling 8 100 l/min / cam

Nm³/10 jaar 6.096.960 Nm³/10 jaar

Totaal 54.873 €
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Figuur 40: Energiebesparing vortex koelers 

Voedingen van water, instrumentatielucht en elektriciteit voorzien per camera en de opbouw 

van het systeem moet uniform zijn voor iedere camera 

Bij het ontwerp van het nieuwe camerabreuksysteem werd veel aandacht besteed om tot een 

hoge beschikbaarheid van het systeem te bekomen. Bij de oude installatie werden de 

voedingsspanningen, instrumentatielucht en waterslangen door gelust van de ene camera naar 

de andere. 

Er werd dan gekozen om alle camera’s individueel te voorzien van voedingsspanning, 

instrumentatielucht en condensaatslang. Dit heeft naast een hogere beschikbaarheid ook een 

verminderde onderhoudskost daar men bij eventuele problemen direct weet bij welke camera 

het probleem zich voordoet. De mean time to repair zal sterk verminderen door de ontwerp 

keuze. 

Door gebruik van vijf centrale junction boxen (Figuur 41) kon de veldbekabeling beperkt 

worden tussen automation room en de camera’s. Bijkomend voordeel hierbij is dat bij werken 

aan een bepaalde camera de spanning, instrumentatielucht en condensaat op dezelfde locatie 

kunnen worden afgesloten, wat vroeger niet het geval was. Dit verhoogt de veiligheid van de 

personen bij uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 

WACC (%) 8,60% Energie 75,00 

Energie

stijging (%) 0,00%

CO2/MWH 

(kg) 400,00 

CO2

certificaat 

(€) 1,00 

WACC (%) 8,60% Energie 75,00 

Energie

stijging (%) 0,00%

CO2/MWH 

(kg) 400,00 

CO2

certificaat 

(€) 1,00 

LCC -analyse Camera's

Instrument

 lucht Condensaat Elektriciteit Camera's

Instrument

 lucht Condensaat Elektriciteit

Hoeveelheid

Verbruik

 l/min / cam

Verbruik

 l/h

Verbruik

W

Hoeveelhe

id

Verbruik

 l/min / cam

Verbruik

 l/h

Verbruik

W

Cameras met reiniging 

en zonder vortex koeling 2 40 6 - 10 40 6 -

Cameras zonder 

reiniging en met vortex 

koeling 2 100 - - 2 100 - -

Cameras met reiniging 

en vortex koeling 8 100 - - 0 100 - -

item Jaar Hoeveelheid Kost Totaal Jaar Hoeveelheid Kost Totaal

Ce Jaarlijks 567648 0,0075 4.257 Jaarlijks 315360 0,0075 2.365

Cenv Jaarlijks 22,71 1 23 Jaarlijks 12,61 1 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

Baseline Ce                       -   € -   3.920,22 € -         3.609,78 € -  3.323,92 € -3.060,70 € -  2.818,33 € -    2.595,14 € -  2.389,64 € -2.200,40 € -2.026,15 € -1.865,70 € -               27.809,98 € 

Baseline Cenv -         20,91 € -               19,25 € -        17,73 € -      16,32 € -        15,03 € -          13,84 € -        12,74 € -      11,74 € -      10,81 € -         9,95 € -                     148,32 € 

Alternatief Ce                       -   € -   2.177,90 € -         2.005,43 € -  1.846,62 € -1.700,39 € -  1.565,74 € -    1.441,75 € -  1.327,58 € -1.222,44 € -1.125,64 € -1.036,50 € -               15.449,99 € 

Alternatief Cenv -         11,62 € -               10,70 € -          9,85 € -         9,07 € -          8,35 € -             7,69 € -          7,08 € -         6,52 € -         6,00 € -         5,53 € -                       82,40 € 

€ 12.425,9

Verbruik instrumentatie lucht ( Nm³ )

CO2 uitstoot aanmaak instrumentatie 

lucht (ton )

Baseline

Alternatief

Baseline Alternatief 1

Baseline Alternatief 1
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Figuur 41: Junction box camera breuk system 

Automatische reiniging van de camera’s en lampen met condensaat of gedemineraliseerd 

water in plaats van friswater. 

Bijkomend werd een grondige analyse gemaakt van alle technische interventies van de actuele 

installatie de voorbije acht jaar. Er waren 125 gerapporteerde interventies (Bijlage 2), 

waarvan 62 interventies te wijten waren door aanslag van kalk op de lenzen en 14 interventies 

veroorzaakt werden door defecte connectoren. 

Belangrijkste interventies: 

- Vervangen glas, camera’s en lampen.  (31 interventies) 

- Reinigen glas, camera’s en lampen.    (31 interventies) 

- Vervangen connectoren.    (14 interventies) 

Voor de reiniging van de camera’s werd in verleden gebruik gemaakt van friswater welke 

kalk bevat. Dit veroorzaakte extra onderhoudswerken voor reiniging en vervanging van de 

glazen van camera’s en verlichting. Door de vervuiling had men een mindere kwaliteit van de 

beelden, hierdoor kan de productieafdeling bepaalde breuken minder snel opsporen wat 

onrechtstreeks productieverlies tot gevolg heeft. 

Men had twee alternatieven, condensaat of gedemineraliseerd water, beiden zijn kalk vrij:  

- Het beschikbare gedemineraliseerd water was op een afstand van 100 m 

beschikbaar met een druk van 3,2 bar. Bij dit alternatief waren veel 

buisleidingen noodzakelijk en een drukverhogingspomp. 

- Het condensaat welke we ter beschikking hadden was 95 °C met een druk van 

5 bar. Volgens de specificaties van de leverancier mocht dit maximaal 50 °C 

bedragen. In eerste instantie werd gedacht om een warmtewisselaar met 
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buffertank te installeren met bijkomende pomp om de druk van 5 bar te 

bereiken welk noodzakelijk was.  

In onze 2-wekelijkse vergadering met het projectteam kwamen veel verschillende voorstellen. 

Door de kennis van productie, onderhoud en engineering kwamen we tot een ontwerp waarbij 

we gebruik maakten van een friswaterleiding met diameter 400 mm om ons condensaat af te 

koelen naar 30 °C. Door de condensaatleidingen met diameter van 25 mm te installeren op de 

friswaterleiding hadden we een warmtewisselaar ontworpen zonder veel extra kosten (Figuur 

42). 

Door dit slimme ontwerp toe te passen werd een installatiekost vermeden van een 

warmtewisselaar en een pomp. Eveneens kan de bijkomende energiekost voor de pomp 

vermeden worden. 

 

Figuur 42: Koeling condensaat camerabreuksysteem 

Door het gebruik van condensaat was er een toename van een jaarlijkse energiekost van +/- 

1072 € (Figuur 43), deze extra uitgaven willen we terugverdienen door het aantal gepresteerde 

uren per jaar door onderhoud te verminderen (Figuur 37). 

 

Figuur 43: Jaarlijks energieverbruik condensaat camerabreuksysteem PM4 

In Figuur 44 hebben we de jaarlijkse energiekost van een 2 KW motor indien we een extra 

pomp installeren voor het condensaat te voeden naar het camerabreuksysteem. 

 

Figuur 44: Jaarlijks energieverbruik 2KW motor 

LCC -calculation basis Hoeveelheid Camera's Condensaat

Cameras with washing and 

without vortex cooling 12 6 l/h

Doekpartij

Perspartij

Cameras without washing and 

with vortex cooling 2 0 l/h Drogerij

Nm³/10 jaar 630,72 m³/ jaar

Totaal 1072 €/ jaar

Condensaatverbruik over 10 jaar

Vermogen motor draaiuren load efficientie Totaal €/MWh € Kg/MWH Ton €/Ton € Totaal

2 KW 8000 75,00% 93,00% 12,9 MWH 75 968 400 5,16 1 5,16 972,90



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 59 van 80 

 

Het aantal reserve onderdelen beperken. 

Er werd een mogelijkheid voorzien om twee mobiele camera’s te gebruiken op iedere centrale 

junction box (Figuur 41) en dit op alle vijf de posities waar de centrale junction boxen waren 

voorzien(Figuur 45). De reserve camera en interface kaart werden hiervoor ingezet. Door 

deze uitvoering kon de reserve camera op iedere positie op de papiermachine ingezet worden..  

 

Figuur 45: Layout camerabreuksysteem PM4 

Eenvoudige uitbreiding of verplaatsing van camera’s in de toekomst. 

In iedere centrale junction box (Figuur 41) zijn er vrije posities om extra camera’s aan te 

sluiten. Er is enkel bekabeling nodig tussen de camera en de junction box, iedere positie van 

de papiermachine is bereikbaar met 40 m bekabeling. In het vorig ontwerp was de gemiddelde 

kabelafstand tussen de automation room en de camera’s 120 m. 

Het breuk camerabreuksysteem moet voldoende capaciteit hebben om extra camera’s te 

installeren. 

Bij de aankoop van het breukcamerasysteem werd een uitbreiding van capaciteit voorzien van 

16 extra camera’s. De noodzakelijke slots zijn voorzien in het systeem om de extra 

communicatie kaarten te installeren. 
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Bepalen leverancier van het camerabreuksysteem PM4 

Het camerabreuk systeem van Metso Automation heeft een lagere levensduurkost dan  

Procemex. De hoofdreden hiervoor is dat de aankoopprijs bij Procemex hoger ligt (Figuur 49) 

dan bij Metso Automation (Figuur 47). De levensduurkost bij Metso Automation bedraagt 

482 k€ (Figuur 46) en bij procemex 509 k€(Figuur 48). 

Er werd gekozen om het breukcamerasysteem van Metso Automation te installeren omdat we 

reeds hier een breukcamerasysteem hadden op papiermachine 3. De kennis van het reeds 

aanwezige camerabreuksysteem heeft  de integratie van het nieuwe breukcamerasysteem 

bevorderd. 

 

Figuur 46: NPV van de investering over 10 jaar bij leverancier Metso 

 

Figuur 47: Kostenverdeling camerabreuk systeem Metso Automation, levensduur 10 jaar 

Aantal breuken per 

maand minder 4,00 

Duurtijd breuk 

( min ) 8,00 

Kostprijs 

breuk ( €/h )     12.000,00 € 

CO2

certificaat (€) 1,00 

DUUR (jaar) 10,00 WACC (%) 8,60% Energie 75,00 

Energie

stijging (%) 0,00%

CO2/MWH 

(kg) 400,00 

Onderhoud

Stijging (%) 0,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

CP -180.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            180.000,00 € 

Cic -102.040,16 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            102.040,16 € 

Cin -   20.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               20.000,00 € 

Co                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Cs                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Ce                     -   € -        6.117,48 € -    5.633,04 € -    5.186,96 € -    4.776,21 € -    4.397,98 € -    4.049,71 € -    3.729,01 € -    3.433,71 € -    3.161,80 € -     2.911,42 € -               43.397,31 € 

Cm                     -   € -        2.946,59 € -    2.713,25 € -    2.498,39 € -    2.300,54 € -    2.118,37 € -    1.950,61 € -    1.796,14 € -    1.653,91 € -    1.522,94 € -     1.402,33 € -               20.903,08 € 

Cu                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  19.833,20 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   13.129,36 € -               32.962,56 € 

Cr -   33.468,00 € -        3.081,77 € -    2.837,72 € -    2.613,01 € -    2.406,08 € -    2.215,55 € -    2.040,10 € -    1.878,54 € -    1.729,78 € -    1.592,80 € -     1.466,67 € -               55.330,01 € 

Ceng                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -    3.309,95 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     2.191,15 € -                 5.501,09 € 

Cd                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     8.764,59 € -                 8.764,59 € 

Cenv                     -   € -              27,36 € -          25,19 € -          23,20 € -          21,36 € -          19,67 € -          18,11 € -          16,68 € -          15,36 € -          14,14 € -           13,02 € -                     194,10 € 

Totaal -335.508,16 € -      13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  48.180,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -  13.220,10 € -   68.180,10 € -            557.629,14 € 

Totaal Disconteerd -335.508,16 € -      12.173,20 € -  11.209,21 € -  10.321,56 € -    9.504,20 € -  31.894,70 € -    8.058,53 € -    7.420,38 € -    6.832,76 € -    6.291,67 € -   29.878,54 € -            469.092,90 € 

Totaal        76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €               768.000,00 € 

Totaal Disconteerd        70.718,23 €     65.118,08 €     59.961,40 €     55.213,07 €     50.840,77 €     46.814,70 €     43.107,46 €     39.693,79 €     36.550,46 €     33.656,04 €               501.674,00 € 

Totaal -335.508,16 €        63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     28.619,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €     63.579,90 €        8.619,90 €               210.370,86 € 

NPV -335.508,16 €        58.545,03 €     53.908,87 €     49.639,84 €     45.708,88 €     18.946,06 €     38.756,17 €     35.687,09 €     32.861,04 €     30.258,78 €        3.777,50 €                 32.581,09 € 

-€ 469.093

€ 501.674

10,91%

€ 32.581,1

€ 34.398,89
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-38,337% 

-21,733% 

-4,260% 

-9,308% 

-4,477% 

-7,021% 

-11,784% 

-1,172% -1,867% -,042% 

Metso Automation LCC kosten 

Aanschafkosten

Rest investeringskosten

Installatiekosten

Energiekosten

Onderhoud kosten

Upgradekosten

Spare parts

Engineeringskosten

Kosten uit dienst
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Figuur 48: NPV van de investering over 10 jaar bij leverancier Procemex 

 

Figuur 49: Kostenverdeling camerabreuk systeem Procemex, levensduur 10 jaar 

Indien we de NPV waarde berekenen van het systeem over een levensduur van 10 jaar, met 

een gemiddelde breuktijd vermindering van 12,7 min/dag, dan bekomen we een NPV waarde 

van 5.690.000 €. Een NPV waarde van 0 wordt bekomen wanneer we ongeveer 4 breuken van 

8 minuten lang minder hebben per maand. Wanneer de operatoren dit breukcamerasysteem 

grondig gebruiken om breuken terug te vinden op de papiermachine moet deze investering 

zeker renderen de komende 10 jaar.  

Stap 8: Update, controleer en beheer het LCC rekenmodel 

Bij het LCC rekenmodel moet regelmatig worden gecontroleerd of de herkomst van de 

kostengegevens nog steeds van toepassing zijn. Bovendien zal men telkens moeten evalueren 

of het LCC rekenmodel nog steeds toepasbaar is voor wat het oorspronkelijk ontworpen is.  

Aantal breuken per 

maand minder 4,00 

Duurtijd breuk 

( min ) 8,00 

Kostprijs 

breuk ( €/h )     12.000,00 € 

CO2

certificaat (€) 1,00 

DUUR (jaar) 10,00 WACC (%) 8,60% Energie 75,00 

Energie

stijging (%) 0,00%

CO2/MWH 

(kg) 400,00 

Onderhoud

Stijging (%) 0,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal Disconteerd

CP -221.000,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            221.000,00 € 

Cic -102.040,16 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -            102.040,16 € 

Cin -   23.500,00 €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   € -               23.500,00 € 

Co                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Cs                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                                 -   € 

Ce                     -   € -        6.833,77 € -    6.292,60 € -    5.794,29 € -    5.335,45 € -    4.912,93 € -    4.523,88 € -    4.165,64 € -    3.835,76 € -    3.532,01 € -     3.252,31 € -               48.478,64 € 

Cm                     -   € -        2.946,59 € -    2.713,25 € -    2.498,39 € -    2.300,54 € -    2.118,37 € -    1.950,61 € -    1.796,14 € -    1.653,91 € -    1.522,94 € -     1.402,33 € -               20.903,08 € 

Cu                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -  19.833,20 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -   13.129,36 € -               32.962,56 € 

Cr -   32.793,00 € -        3.019,61 € -    2.780,49 € -    2.560,30 € -    2.357,56 € -    2.170,86 € -    1.998,95 € -    1.840,65 € -    1.694,89 € -    1.560,68 € -     1.437,09 € -               54.214,09 € 

Ceng                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   € -    3.309,95 €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     2.191,15 € -                 5.501,09 € 

Cd                     -   €                        -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   € -     8.764,59 € -                 8.764,59 € 

Cenv                     -   € -              29,43 € -          27,10 € -          24,95 € -          22,97 € -          21,15 € -          19,48 € -          17,94 € -          16,52 € -          15,21 € -           14,00 € -                     208,75 € 

Totaal -379.333,16 € -      13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  48.892,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -  13.932,73 € -   68.892,73 € -            608.580,44 € 

Totaal Disconteerd -379.333,16 € -      12.829,40 € -  11.813,44 € -  10.877,94 € -  10.016,52 € -  32.366,46 € -    8.492,92 € -    7.820,37 € -    7.201,08 € -    6.630,83 € -   30.190,84 € -            517.572,96 € 

Totaal        76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €     76.800,00 €               768.000,00 € 

Totaal Disconteerd        70.718,23 €     65.118,08 €     59.961,40 €     55.213,07 €     50.840,77 €     46.814,70 €     43.107,46 €     39.693,79 €     36.550,46 €     33.656,04 €               501.674,00 € 

Totaal -379.333,16 €        62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     27.907,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €     62.867,27 €        7.907,27 €               159.419,56 € 

NPV -379.333,16 €        57.888,83 €     53.304,63 €     49.083,46 €     45.196,55 €     18.474,31 €     38.321,78 €     35.287,09 €     32.492,72 €     29.919,63 €        3.465,20 € -               15.898,96 € 

-€ 517.573

€ 501.674

7,57%

-€ 15.899,0

-€ 14.081,2
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6.2.3. Conclusie 

De LCC analyse van het camerabreuksysteem van Metso Automation was niet volledig maar 

gaf een indicatie van een hoog energieverbruik van het camera systeem. In hun beperkte 

analyse bedroeg deze 45% van de totale levensduurkosten. Op basis van deze LCC analyse 

van Metso Automation hebben we dan beslist om een uitgebreider LCC analyse te maken met 

alle levensduurkosten over 10 jaar. Het is aan te bevelen om steeds aan de leveranciers een 

LCC analyse aan te vragen bij belangrijke investeringsprojecten.  

Door het maken van de LCC analyse zien we dat naast de energiekosten 9%, ook de reserve 

onderdelen 11% bedragen van de levensduur van het camerabreuksysteem. Door het aantal 

vortex koelers te verminderen konden we de energiekost met ongeveer de helft verminderen. 

Door het gebruik van de reserve camera als mobiele camera kunnen deze reserve onderdelen 

nuttig gebruikt worden door de productieafdeling. Door de camera’s te voorzien met 

condensaat willen we het aantal onderhoudsuren op jaarbasis verminderen van 128 uur naar 

64 uur tijdens de geplande stilstand van de papiermachine. 

De levensduurkost van het camerasysteem PM4 wordt verminderd door een “slim” ontwerp. 

Door het plaatsen van 5 centrale junction boxen in plaats van de individuele bekabeling tussen 

camera en automation room werden installatiekosten, onderhoudskosten, stilstandskosten, 

engineeringkosten tijdens de looptijd en kosten van buiten bedrijfstellen verminderd. Door het 

slimme ontwerp van de warmtewisselaar konden de installatiekosten verminderd worden.  

De LCC analyse heeft bijgedragen om een beter zicht te krijgen op de verschillende 

kostensoorten, hierdoor werden verschillende initiatieven gestart vanuit het LCC team om de 

levensduurkosten te beperken zonder de beschikbaarheid van de installatie te verminderen. 

Het project is er  in geslaagd om deze investering uit te voeren binnen het budget van 360 k€. 

De uitgaven werden beperkt tot 300 k€ wat een besparing betekende van +/- 20%. Door de 

betrokkenheid van de productieafdeling bij het ontwerp en de aankoop van het 

camerabreuksysteem beantwoordde dit volledig aan hun verwachtingen. 
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6.3. Bobineuse PM3 

6.3.1. Project voorstelling 

LCC team: Danny Verschelde (Productie), Hans Buysse (technische dienst), Peter Dewilde 

(Veiligheidsdienst) en Guido Van Tieghem (Engineering). 

 

Figuur 50: Bobineuse PM3 

De bobineuse (Figuur 50) is een installatie welke gebouwd werd in 1987 door de Duitse 

Firma Jagenberg. Jagenberg werd later overgenomen door Voith. De bobineuse wordt intern 

de VARITOP genoemd verwijzend naar het type bobineuse. Voith had verschillende types 

van bobineuses zoals Varistep, Vari-roll en Varitop.  

In 2011 werd beslist om een volledige ombouw te doen van het besturingssysteem, dit was 

een PC met operating system IBM OS2. De laatste reserve PC’s werden op Ebay aangekocht 

een paar jaar geleden. Eveneens werden alle elektronische onderdelen welke einde levensduur 

waren, vervangen. Enerzijds heeft men de veld onderdelen zoals veiligheidsfotocellen, 

positiemetingen van de messen en de bokken, diametermetingen van de bobijnen. Anderzijds 

de Phoenix bus die zorgt voor de data overdracht tussen de PC en de veld onderdelen. De 

Phoenix bus wordt vervangen door Siemens Profibus met glasvezel bekabeling tussen de PLC 

(Programmable Logic Controller) en de verschillende I/O (Input/Output) eilanden op de 

machine. Aan deze I/O eilanden kunnen de veldonderdelen gekoppeld worden. Op deze wijze 

kan de PLC alle verschillende veldonderdelen aansturen. 

De integratie van het nieuwe besturingssysteem werd uitgevoerd in 2012. Dit werd uitgevoerd 

in twee fazen om het risico op productieverlies te vermijden. Tijdens de eerste faze werd de 

S7 CPU van Siemens vervangen door een krachtiger type, en alle sturingen werden van de PC 

overgebracht naar de PLC. In de tweede faze werden dan alle veldonderdelen op de bobineuse 

vervangen. 
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Een derde faze zou uitgevoerd worden in september 2013. Hierbij wil men de installatie 

ombouwen volgens de huidige arbeidsmiddelen richtlijn. Hiervoor werd een veiligheidsstudie 

besteld bij PILZ in 2011. Deze studie zal als basis dienen om de “veiligheidsombouw” uit te 

voeren.  

Er werd echter in maart 2013 beslist om de investering uit te stellen naar 2014. Er werd 

prioriteit gegeven aan het uitvoeren van andere investeringsprojecten. Hierdoor was er weinig 

beschikbare tijd voor de teamleden om de LCC analyse uit te voeren. De LCC analyse beperkt 

zich tot het bepalen van de verschillende kostensoorten gedurende de volledige levensduur. 

6.3.2. Uitgevoerde LCC analyse 

Als basis voor de LCC analyse werd de risicoanalyse gebruikt welke opgesteld werd door 

PILZ in samenspraak met StoraEnso en werd bijkomend bekeken welke ongevallen zich de 

laatste acht jaar hadden voorgedaan (Figuur 51).  

 

Figuur 51: Overzicht ongevallen Varitop 2004 – 2013 

  

DATUM AFDELING ONGEVAL MAATREGEL

09/11/2004 Varitop

Tijdens doorleiden papier loopt het papier gedeeltelijk mee met de 

draagwals.  Om dit weg te kunnen nemen moest betrokkene onder 

het papier kruipen zodat het doorleiden niet moest gestopt worden.  

Bij het terugkeren is de betrokkene te vroeg rechtgekomen waardoor 

hij zijn hoofd aan bok 2.2 heeft gestoten.

03/12/2005 Varitop Spindellat VT gevallen (bijna op hoofd) Herbevestigen + vastleggen

26/09/2006 Varitop Snijwonde bij lostrekken mes bobineuse

26/06/2007 Varitop
Bij het dragen van een rol papier naar een kokerzaag rol papier laten 

vallen en pink geklemd tussen rol en afrolvoet VariTop

Sensibilisatie: bericht + veiligheidstip.

Gebroken kabel voor onderzoek voorgelegd 

aan UG.

Aanpassing van het preventief 

onderhoudsprogramma.

Extra aandacht besteden aan hijskabels bij 

volgende periodieke controles door Vinçotte.

04/10/2009 Varitop

Bij het plaatsen van nieuwe kokers in de bobineuse VariTop heeft 

betrokkene zich mistrapt op de heftafel en heeft daarbij de linker voet 

verzwikt.

Rubberen band vervangen en fixeren.

Bumperbeveiliging te evalueren door fabrikant.

Opstelling van bedieningsorganen te 

evalueren.

04/11/2011 Varitop

Bij het verplaatsen van bokken opwikkelstations thv grote vari top voor 

werkzaamheden technische diensten heeft persoon met de pink en 

ringvinger gekneld gezeten bij het verplaatsen bok 7,1. Betrokkene 

liep kneuzing op aan ringvinger en pink.

Waarschuwingspictogrammen aanbrengen 

ter hoogte van bedieningsknoppen

Nieuwe spankop en nieuwe bouten gemonteerd.

Basisoorzaak is montage van het verkeerde 

wisselstuk (max. 2200 kg). Toepassen van 

maatregelen om dit te voorkomen.

In oorspronkelijke opstelling was hekwerk voorzien 

achter af te rollen bobijn. Reden van wijziging + 

risicoanalyse op te zoeken

Opmerking dat remmen van sledes niet afdoende 

zouden zijn (met spie vastzetten ?): te onderzoeken

Instructie om zone achter af te rollen bobijn niet te 

betreden tijdens werking

27/07/2006 Varitop

Slachtoffer nam nieuwe koker van kar en stond met rechtervoet 

gesteund over bobijnopvanger kant Gent tijdens het uitwerpen van 

bobijnen.  Bobijn was nog aan het rollen richting opvanger en raakte 

daarbij rechter enkel.

Kleine 

Varitop
12/06/2012

Alle 6 de bouten van spankop ( afrollen bobijn ) kant Oostakker zijn 

afgebroken in bedrijf. De bobijn (170cm) is met een afwikkelsnelheid van 

800m/min op de " liftplaat " gestuikt. De liftplaat is verplooid.  

23/07/2009 Varitop

Op het einde van de beweging bij het positioneren van een volle 

tamboer voor de afroller van de Vari Top is de hijskabel van takel 1 

van loopkraan C42 gebroken.Het hijsjuk is losgekomen waardoor de 

tamboer met een gewicht van +/- 30 ton via een balustrade en bok 2.2 

op de transportband is gevallen. Tijdens deze valbeweging is de 

tamboer langs één zijde uit de hijshaak gevallen.De aanwezige 

bobineur heeft door wegspringen een knelling tussen de vallende 

tamboer en de afroller kunnen vermijden.

19/05/2010 Varitop

Tamboerkar trancel rijdt tegen tamboer die in kraan aan V Top hangt. 

Niemand was aanwezig omtrent de klaarhangende tamboer. Enkel 

materiële schade.



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 65 van 80 

Stap 1: Bepaal de context van de LCC analyse: 

Om de veiligheid van de operatoren en de onderhoudsmensen te verhogen dienen 

verschillende maatregelen genomen te worden om te vermijden dat er een risico ontstaat op 

een arbeidsongeval. Maatregelen die veelal voorgesteld worden, zijn het plaatsen van 

veiligheidshekkens, veiligheidsdeuren en lichtgordijnen. Uit één moederrol worden 

gemiddeld zeven series versneden waarvoor telkens activiteiten van de operatoren 

noodzakelijk zijn in de bobineuse. Een overzicht van die activiteiten vinden we terug in 

(Figuur 52). In Figuur 52 zijn er activiteiten die intern en extern gebeuren. De activiteiten die 

extern gebeuren hebben geen invloed op de productiviteit van de bobineuse. De interne 

activiteiten hebben wel een invloed op de productiviteit van de bobineuse. De belangrijkste 

interne activiteiten zijn de moederrolwissel, bobineren en de seriewissels.  

 

Figuur 52: Werkpatroon Bobineren Bobineuse 

De papiermachine PM3 heeft een snelheid van 1100 m/min, de bobineuse heeft een snelheid 

van 2500 m/min. Door de vele noodzakelijke interne acties van de operatoren moet de 

bobineuse telkens gestopt worden en opnieuw gestart. Als er geen problemen zijn, zowel met 

de installatie als papier technisch, dan kan de bobineuse de productie van de papiermachine 

volgen.  

Aangezien de Varitop installatie een bottleneck machine is op de volledige papierproductielijn 

is het aangewezen om een SMED  (single minute exchange of Die) analyse uit te voeren. De 

bottleneck van een installatie is die installatie die omwille van zijn gelimiteerde capaciteit de 

Voorbereiding 

formaat en curves  instellen

bokkken Extern

messen Extern

kokers zagen Extern

Moederrol wissel 

tip scheuren Intern

tamboer in afroller Intern

doorleiden Intern

kokers  aankleven en spannen Intern

bobineren

starten : inleiden -bedrijf-aut stop Intern

controle papier Intern

seriewissel 

traverse omhoog Intern

heftafel omhoog Intern

papier afscheuren Intern

koppen ontspannen Intern

bobijnen uitwerpen Intern

kokers plaatsen en spannen Intern

kokers aanleggen Intern

papier aankleven Intern

traverse omlaag Intern

afwerken bobijnen-kokers klaar zetten

stikkers maken Extern

stikkers kleven Extern

middensnit zagen Extern

doorsturen naar bestemming Extern

kokers klaar zetten per station Extern

ACTVITEITEN Bobineuse
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output van de fabriek beperkt. Het boek “Eliyahu Goldratt – The Goal”  (ISBN:0-88427-178-

1) geeft een beter inzicht van wat een bottleneck is in een productieafdeling. 

Een SMED analyse bestaat uit 3 stappen: 

1. Opsplitsen van interne en externe activiteiten 

2. Converteren van interne naar externe activiteiten 

3. Stroomlijnen van (interne en externe) activiteiten. Het vereenvoudigen en dus inkorten 

van de activiteiten. 

Stap 2 en 3 kunnen meestal gelijktijdig worden uitgevoerd. Doelstelling is om de omsteltijden 

te verminderen tussen de verschillende:  

- Moederrol wissels 

- Seriewissels 

Drie grote factoren die de omsteltijd bepalen zijn de methode, organisatie en technische 

aspecten. Ieder van deze 3 factoren moeten optimaal zijn om een korte omsteltijd te bereiken. 

Voor het uitvoeren van de SMED analyse is de toestemming nodig van het management en de 

vakbonden. Aangezien de aangekondigde reorganisatie in het voorjaar 2013 waarbij  deze 

afdeling getroffen is zal dit pas op een later tijdstip kunnen uitgevoerd worden. Ook is een 

medewerking van de productie verantwoordelijke en de operatoren noodzakelijk voor het 

slagen van de SMED analyse. 

De opdracht van het team bestond erin om de twintig risico’s (Bijlage 4) bepaald in de PILZ 

risicoanalyse te evalueren. Bij de evaluatie dient rekening gehouden te worden met: 

- De productiviteit van de bobineuse mag niet verminderen, extra handelingen 

voor de operatoren beperken. 

- Bijkomende maatregelen om de veiligheid te verhogen mogen geen invloed 

hebben op de onderhoudbaarheid van de installatie. Bereikbaarheid van de 

verschillende machine onderdelen is noodzakelijk. 

- Kwaliteitscontrole van het papier moet altijd mogelijk zijn bij een bobineuse 

in bedrijf.  

Stap 2: Bepaal de aankopen waarvoor de analyse wordt uitgevoerd: 

Voor het uitvoeren van het project in faze 1 & 2 werden twee leveranciers aangeschreven: 

- Voith, de machinebouwer die Jagenberg overgenomen heeft en ook de papier 

technologische kennis heeft van de oude sturing. In de oude PC zitten alle 

wikkelalgoritmes geïntegreerd, deze algoritmes zijn niet bereikbaar, ze zitten in 

een “black box”. Deze kennis is zeer belangrijk omdat het wikkelen van de 

bobijnen directe invloed heeft op het eindproduct. Indien bijvoorbeeld de 

papierspanning te hoog is zal dit papierbreuken in de drukkerij veroorzaken. 

Indien er een diameterverschil is in een bobijn links en rechts dan zal het 

papier naar één zijde verlopen met  papierbreuken tot gevolg. 
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- Siemens is actief in de papiersector. Zelf zijn zij geen bouwers van 

papiermachines of bobineuses maar zij integreren hun PLC sturingen en DCS 

sturingen in de papiermachines en bobineuses. Zij hebben papier 

technologische kennis maar kenden de wikkelalgoritmes van de bobineuse niet. 

Niettemin Siemens de beste kennis heeft voor het ombouwen van de machinesturingen en 

reeds een paar bobineuses had omgebouwd bij ander papierproducenten, werd toch gekozen 

om de ombouw uit te voeren met Voith. Zij beschikten over de beste papiertechnologische 

kennis en de productieafdeling wou het risico niet nemen om na de ombouw 

kwaliteitsproblemen met het afgewerkt product te hebben. 

Voor de uitvoering van de veiligheidsombouw zijn volgende aankopen noodzakelijk: 

- Integratie van de veiligheidssoftware in de PLC, dit kan enkel extern 

uitgevoerd worden, mogelijke leveranciers zijn Siemens of Voith. Beide 

leveranciers kunnen in overweging genomen worden omdat de 

veiligheidsombouw geen invloed heeft op de wikkeltechnologie. 

- Installatie en aankoop van veiligheidshekkens, veiligheidsdeuren en 

lichtgordijnen bij de verschillende leveranciers, beheer StoraEnso. 

- Uitvoering van de veldbekabeling door subcontractor, beheer StoraEnso 

Stap 3: LCC team samenstellen: 

Het LCC team bestaat uit: 

- Danny Verschelde: Productiemanager bobineuses PM3 en PM4, ruime kennis 

van de activiteiten nodig om de bobineuse te bedienen. 

- Peter Dewilde: Veiligheidsmanager, geen diepgaande kennis van de 

activiteiten op de bobineuse, maar kon door zijn ervaring de relevantie van de 

veiligheidsrisico’s beoordelen. 

- Hans Buysse: Mechanieker technische dienst, zeer ruime praktische ervaring 

met onderhoudswerken aan de bobineuse. 

- Guido Van Tieghem: Projectingenieur, Coördinatie van het team en 

diepgaande kennis van de sturing van de bobineuse. Was 

projectverantwoordelijke voor de integratie van faze 1 & 2. 

Stap 4: Identificeer de relevante kosten:  

In Figuur 15 maakten we een overzicht van de relevante kosten voor een LCC analyse. We 

zullen de verschillende kostensoorten doornemen om inzicht te krijgen waar mogelijk extra 

kosten gegenereerd worden tijdens de levensduur van de installatie indien de maatregelen 

ingevoerd worden om de veiligheidsrisico’s te verminderen aan de Varitop PM3. 

In Bijlage 4 is een samenvatting gemaakt van alle veiligheidsrisico’s zoals deze bepaald 

werden door de risicoanalyse van PILZ. We willen evalueren welke bijkomende kosten 

eventueel worden gegenereerd door invoeren van de veiligheidsmaatregelen. Bijkomend 

werden alle maatregelen en risico’s kritisch geëvalueerd. 
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Cp: Kosten van het systeem, de aanschafprijs: 

De belangrijkste aankoop is de software integratie van de veiligheidssoftware in de PLC. 

Risico 20 in bijlage 4 handelt over het risico bij een spanningsuitval van de bobineuse, 

wanneer de spanning opnieuw op de installatie komt mag deze niet van zelf meer opstarten. 

Een minimum spanningsspoel dient geïnstalleerd te worden. Bijkomend moeten alle 

noodstoppen vervangen en geïntegreerd worden in de veiligheidsbus van de PLC. Indien 

ander veld apparatuur geïnstalleerd wordt om de veiligheid te verhogen dan moet dit  

geïntegreerd worden op de veiligheidsbus. 

De keuze van het ontwerp van afbakening zal sterk de aankoopprijs bepalen, zo kan bij het 

afbakenen van een zone gebeuren door veiligheidshekkens, lichtgordijnen of door markering. 

Het spreekt voor zich dat markering de goedkoopste oplossing is en dit  voldoende is in 

bepaalde situaties. Zie Risico 14 in bijlage 4. Advies van PILZ was om afscherming te 

plaatsen maar is niet noodzakelijk aangezien de hoogte meer dan 2,8m bedraagt, geen 

rechtstreekse aanraking mogelijk (Figuur 53). 

 

Figuur 53: Papierdoorleidsysteem bobineuse 

Het type veiligheidshek zal sterk de aankoopprijs bepalen. Met name  de maasgrootte heeft 

een invloed op de kostprijs. We dienen dan ook te bepalen welke maasgrootte wettelijk 

noodzakelijk is. De lichtgordijnen zijn een dure oplossing in vergelijking met het 

veiligheidshekken, daar naast de installatie eveneens de bekabeling en de programmatie dient 

te gebeuren in de aansturing van de bobineuse. We zullen lichtgordijnen enkel integreren als 

veiligheidshekkens niet kunnen gebruikt worden. 

Cic: Initiële rest investeringskosten: 

Deze kosten worden gemaakt om de installatie operationeel te krijgen zoals het installeren van 

de onderdelen en de bekabeling, het aankopen van de nodige elektronica en  de engineering-, 

inkoop-, en selectiekosten. Hier zullen de kosten sterk afhankelijk zijn van de keuze van het 

ontwerp van de afbakening. 

Cin: Installatie- en inbedrijfstellingskosten: 

In tegenstelling tot camerabreuksysteem zal de FAT gebeuren op de huidige installatie zelf, 

hierbij spreken we over SAT testen. Tijdens de SAT zal bekeken worden of de aangekochte 

programmatie voldoet aan de contractuele verplichtingen. 

De inbedrijfstellingskosten zijn alle arbeidskosten die gepresteerd worden door interne 

medewerkers om de integratie van de nieuwe installatie vlot te laten verlopen. Ook hier zal 

het gemaakte ontwerp deze kost sterk beïnvloeden. 



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 69 van 80 

 

Co: Operationele kosten:  

Deze werden niet in beschouwing genomen omdat door de integratie van het 

veiligheidssysteem geen bijkomende activiteiten dienen verricht te worden, deze kunnen 

hoogstens de tijd voor een activiteit verhogen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee 

behalve wanneer de activiteiten in zulke mate verlengen dat de bobineuse de productie van 

papiermachine 3 niet kan volgen. Deze kosten zullen we opnemen in de stilstandskosten. 

Cs: Stilstandskosten & Co Onderhoud en herstellingskosten  

Tijdens de analyse van de veiligheidsrisico’s (zie bijlage 4) werd telkens geëvalueerd of de 

voorgestelde veiligheidsmaatregelen invloed hadden op de activiteiten van de operatoren of 

de onderhoudswerken.  

Hierbij de belangrijkste opmerkingen van productie, onderhoud en veiligheidsdienst: 

- De veiligheidshekkens mogen het vervangen van de onderdelen niet 

belemmeren. 

- De veiligheidshekkens mogen niet te laag bij de grond komen, de 

productieafdeling moet papier nog kunnen wegblazen. 

- De veiligheidshekkens moeten volledig demonteerbaar zijn indien deze zich op 

posities bevinden waar motoren, walsen, … moeten vervangen worden. 

- De veiligheidshekkens mogen niet te hoog zijn om geleidingen van de 

opwikkelstations nog te kunnen vervangen en beschadiging te voorkomen bij 

inleggen van de moederrol. 

- De veiligheidshekkens mogen niet belemmeren om in bedrijf controles te doen 

op afwijkingen van het papier. 

- De veiligheidshekkens kunnen op bepaalde plaatsen de smering van de 

installatie belemmeren welke noodzakelijk is tijdens de werking van de 

installatie. 

Ce: Energiekosten & Cenv Milieukosten 

De energiekosten en de milieukosten zijn niet relevant daar de energieverbruiken van de veld 

apparatuur zeer klein is. Dit verwerken in de analyse heeft geen enkele meerwaarde. 

Cu Systeem upgrade kosten & Ceng Kosten van buiten bedrijf stellen & Ceng 

Engineeringskosten tijdens de looptijd 

Deze kosten nemen we niet mee in de analyse, aangezien we hier een beperkt deel van het 

besturingssysteem gebruiken voor de aansturing veiligheidssysteem. Deze kosten opnemen in 

de LCC analyse heeft geen meerwaarde. 
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Cr Reserve onderdelen 

Bij de integratie van de nieuwe veld apparatuur zal zoveel mogelijk getracht worden om 

apparatuur te installeren waar reeds reserve onderdelen voor opgenomen zijn in ons magazijn. 

We willen in de toekomst het aantal nieuwe reserve onderdelen beperken vermits dit een 

aanzienlijke jaarlijkse kost is voor de onderneming. Deze kosten zullen beperkt zijn daar de 

kostprijs van de veldapparatuur beperkt is. 

Stap 5: LCC rekenmodel Ontwikkeling 

De ontwikkeling van een LCC rekenmodel zal weinig meerwaarde bieden daar verschillende 

kostensoorten geen invloed hebben op de volledige levensduurkost. De belangrijkste kosten 

zijn de kosten voor de integratie van veiligheidssoftware in het systeem, de stilstandskosten 

en de onderhoudskosten. 

6.3.3. Conclusie 

Voor het uitvoeren van de LCC analyse is de medewerking vereist van alle leden van het LCC 

team. Het was niet eenvoudig om iedereen te motiveren om deel te nemen aan de 

vergaderingen omdat niet alle deelnemers overtuigd waren van de meerwaarde van de LCC 

analyse.  

Wanneer het management beslist om de investering uit te voeren zullen we het team moeten 

uitbreiden met externe kennis. Er is onvoldoende kennis in het team om te bepalen wat 

noodzakelijk is om uit te voeren aan de bobineuse om te voldoen aan de “algemene 

minimumvoorschriften voor de arbeidsmiddelen” (Bijlage 3). 

Tijdens de verschillende besprekingen in het LCC team was duidelijk dat  bij deze investering 

het ontwerp grotendeels de levensduurkost zal bepalen. De aanbevelingen voor het ontwerp 

van veiligheidshekkens door de productieafdeling en de onderhoudsafdeling waren 

waardevol. Bij veel investeringen gebeurt “rework” omdat de verschillende afdelingen niet 

met elkaar communiceren over het ontwerp van nieuwe installaties. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies 
 

Het uitvoeren van een LCC analyse geeft geen exacte resultaten over de levensduurkost van 

een installatie maar geeft een indicatie waar de grootste kosten aanwezig zijn. Dit heeft  de 

mogelijkheid om deze kosten verder in detail te bekijken. De NPV waarde helpt ons bij het 

kiezen tussen verschillende alternatieven. 

Men moet steeds de overweging maken of het uitvoeren van een LCC analyse een 

meerwaarde biedt. Het maken van een LCC analyse vergt een inspanning van alle leden van 

het LCC team. Voor het uitvoeren van een LCC analyse moet eveneens de nodige tijd 

voorzien worden voor alle leden van het LCC team.  

De levensduurkost van een installatie wordt in grote mate bepaald door het ontwerp en 

uitvoering, een slecht ontwerp of uitvoering zal extra kosten creëren gedurende de volledige 

levensduur van de installatie. Bijkomend heeft de materiaalkeuze van de installatie een grote 

invloed op de levensduur, het definiëren en up-to-date houden van de standaarden kan hier bij 

helpen. 

Wanneer men verschillende alternatieven van leveranciers ten opzichte van elkaar wil 

afwegen moet men steeds een LCC analyse aanvragen samen met de offertes. De LCC 

analyse zal de leveranciers er op wijzen dat de klant niet enkel aandacht heeft voor de 

aankoopprijs maar eveneens voor alle andere kostensoorten.  

Het is noodzakelijk wanneer men een LCC analyse wil toepassen dat alle kostengegevens 

beschikbaar zijn. Meestal zijn de kostengegevens verspreid in de onderneming of slechts 

gekend door een paar personen in de organisatie. Binnen de Engineering afdeling zijn de 

kostengegevens niet gekend, toch wordt hier de basis gelegd voor veel toekomstige 

installaties en hun levensduurkost. 

De LCC analyse is een krachtig middel om de levensduurkosten te verminderen. Men krijgt 

zicht op de grootte van de verschillende kostensoorten. Dit stelt het  LCC/Project team in staat 

verdere te zoeken naar alternatieven met een lagere levensduurkost. Men moet waakzaam zijn 

dat men de kosten niet verplaatst naar een andere kostensoort. In de praktijk worden de kosten 

dan van de ene afdeling naar de andere afdeling verplaatst. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Checklist LCC kosten DCS systeem 
 

 

LCC = Cp + Cic + Cin + Co + Cs + Ce + Cm + Cu + Cr + Ceng + Cd + Cenv Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alternatief 4

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.2.1 Operatoren

1.4.2.2 Onderhoud

1.4.2.3 Ingenieurs

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.11

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

CP : Kosten van het DCS systeem, aanschafprijs (alle industriële 

automatiseringscomponenten, producten en systemen)

Cic : Initiële rest investeringskosten – engineering-, inkoop- en selectieproceskosten

Cin : Installatie- en inbedrijfstellingskosten (inclusief opleiding medewerkers)

Co : Bedrijfskosten (arbeidskosten) (call in – consignatiekosten) intern en extern

Hardware

Netwerk

Software

Service

Hulp systemen

Consulting

Voorraad spare parts

Assistentie bij implementatie van DCS systeem

Interfaces met DCS

Netwerkbeheer, (centrale IT-regels)

Klant specifieke noden (maatwerk)

Engineering kost UPS

Engineering kost voor koeling

Commissioning  kost

Aansluiten van elektrische bedrading en instrumentatie

Aansluiten van hulpsystemen en andere uitrustingen

Elektrisch lokaal voorzien

Fundatie bouwwerken ( ontwerp, voorbereidingen )

Assistentie bij implementatie van DCS systeem in het bedrijf

Software nodig om DCS systeem in dienst te nemen

Software licenties (aanschaf, licentiekosten voor uitbreidingen)

netwerk structuur

Performtie systeem bij het opstarten

Plaatsen en vastzetten van apparatuur op fundatie

Testen (SAT)

operator stations

servers

controllers

IO cards

Project managment

Training

HVAC

UPS

Aankoop orderadministratie

FAT ( testing en inspectie )

Het biedingsproces ( selectie leverancier)

Training kosten manuur (Operatoren, Onderhoudspersoneel)

Reiskosten interne organisatie ( Meetings / FAT )

Verzekeringskosten.

Investeringswaarborgen (lange termijnondersteuning, migratie en 

softwarebescherming)

Kennis (Training, toepassing, ondersteuning)

Onderhoudscontract, remote onderhoud

Application software

Databases

Systeem software

Andere software

Engineeringkost ontwerp

Engineering kost tekeningen

Betrouwbaarheid (Hardware, software en configuratie)

Schoonmaakkosten

Complexiteit (topologie, software, procedures)

Inspectiekosten
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8

8.1

8.2

8.3

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.7.5

10.7.6

10.7.7

10.7.8

10.8

10.9

11

11.1

11.2

11.3

11.4

12
12.1

12.2

12.3

Life cycle cost

Financiële kosten

Actuele energieprijzen 

Verwachte inflatie 

Verwachte systeemlevensduur 

Discount rate 

Rentepercentage 

Verwachte levensduur componenten 

Betalingscondities. 

Downtime (van productie installatie) tijdens migraties

Ceng Engineeringskosten tijdens de looptijd

Aanschafkosten nieuwe engineeringssoftware

HVAC Equipment

Network monitoring

Cu Upgrade- en licentiekosten

Elektrische preventieve controle

Elektrische preventieve vervangen onderdelen

Preventieve controle, systeem alarmen

Tuning van control loops

Koelkosten

Electriciteitsverbruik

Cm Onderhoud en reparatie kosten (gepland en ongepland)

Antivirus software werkzaamheden

Back-ups

Schema's

Performance management

System improvements – Systeem en plant verbeteringen

Spare parts off-site aanwezig consignatie

Cr Spare parts

Bug fixes

Software updates

Hardware Upgrades

Spare parts aangekocht

Spare parts on site aanwezig consignatie

Ce Energiekosten (verwachte kosten voor stroom consumptie van alle industriële 

automatiseringsonderdelen) incl. koeling

Cs  Kosten van stilstand (verlies van productie, het niet kunnen produceren doordat 

systeem niet beschikbaar is)

Downtime (van productie installatie) tijdens installatie

Downtime (door technisch falen systeem)

Downtime (door menselijk falen – productie – onderhoud – enginering)

Systeem omvang Database licentie

Tuning

Cd  Kosten van buiten bedrijfstellen

Migratiekost software om te verhuizen naar andere platform

Migratiekost  proces graphics om te verhuizen naar andere platform

Migratiekost  hardware om te verhuizen naar andere platform

Uitbreidingen met een extra hardware

Uitbreidingskosten extra licenties

 Uitbreidingen met een extra station

Uitvoeren modificaties

Engineeringstools

Multischerm toepassingen

Simulatie

Operator werkstation licenties

Historisatiepunten licenties

I/O licenties (AI, AO, DI, DO, Fieldbus, Profibus)

Migratiekost  personeel om te verhuizen naar andere platform

Cenv  Milieukosten (vervuiling door uitstoot, bijvoorbeeld CO2)
CO2 uitstoot

Nox uitstoot

Chemisch afval zoals de hardware electronica (printplaten, monitoren ed.)
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Bijlage 2: Overzicht interventies camerabreuksysteem PM4 
 

 

 

 

Cameranr. Defect Datum
Camera 5 camera glas vervangen 09/12/2004

Camera 6 camera glas vervangen 09/12/2004

Camera 6 camera glas en BNC conn.vervangen 07/09/2005

Camera 1 spotglas en lamp vervangen 07/09/2005

Camera 8 BNC conn. Vervangen 24/01/2006

Camera 4 spot connector verbrand, glas en lamp vervangen 24/08/2006

Camera 10 water in behuizing en lens, uitgedroogd, glas vervangen 07/09/2006

Camera 10 spotlamp vervangen 07/09/2006

Camera 10 bnc conn. vervangen, waterventiel werkt niet 18/09/2006

Camera 7 spot- & cameraglas en lamp vervangen 19/09/2006

Camera 3 spot- & cameraglas en lamp vervangen 19/10/2006

Camera 5 cameraglas en lamp vervangen 19/10/2006

Camera 5 lampglas gereinigd, luchtdruk verhoogd lamp 02/11/2006

Camera 6 cameraglas en lamp vervangen 02/11/2006

Camera 3 verder nazicht lamp, OK 02/11/2006

Camera 17 glas vervangen 07/12/2006

Camera 6 glas vervangen 14/12/2006

Camera 1 spotglas en lamp vervangen 14/12/2006

Camera 6 spotglas lamp vervangen 28/12/2006

Camera 6 tijdelijk vv door viconsys camera op proef 28/12/2006

Camera 6 Volledige revisie camerabehuizing 29/12/2006

Camera 2 Connector op kabel spot verbrand, behuizing gereinigd 08/02/2007

Camera 5 tijdelijk vv door pinhole camera op proef 18/04/2007

Camera 17 glas vv en spotglas ontkalkt, ballast vv ( aan aarde ) 18/04/2007

Camera 17 Water in behuizing en lens, uitgedroogd, joints verv. 27/04/2007

Camera 2 Spot terug in dienst genomen, beeld overbelicht 27/04/2007

Camera 9 Intermitterend storing in beeld 27/04/2007

Camera 5 Sinds test stoorstrepen 18/4 27/04/2007

Camera 5 Indienstname nieuwe coax, zelfde resultaat 24/05/2007

Camera 15 Op aanvraag focus herregeld, BNC conn. Vervangen 14/06/2007

Camera 16 Op aanvraag focus herregeld 14/06/2007

Camera 13 Op aanvraag focus herregeld, SIL spot vervangen 14/06/2007

Camera 14 Op aanvraag focus herregeld, SIL spot vervangen 14/06/2007

Camera 10 Spot compleet vv, glas camera vv, waterventiel werkt niet 14/06/2007

Camera 5 Spot terug gemonteerd 28/06/2007

Camera 9 spotlamp vervangen 02/07/2007

Camera 4 spotlamp, spotglas en fiche vervangen 06/07/2007

Camera 5 sproeikop op lamp verstopt, ontkalkt 12/07/2007

Camera 3 Spotglas en sproeikoppen ontkalkt, sproeiers terug in dienst 12/07/2007

Camera 17 Water in behuizing, joint cameraglas verv., sproeikoppen ontkalkt 12/07/2007

Camera 5 Opstelling definitief, langere buis & extra montageklem voor spot 23/08/2007

Camera 7 Lens los van camera, nieuw cameraglas & sproeiers ontkalkt 23/08/2007

Camera 6 Glas van camera & spot vervangen 06/09/2007

Camera 10 Waterventiel werkt niet, compleet vervangen 06/09/2007

Camera 7 Spot compleet onderhoud, ontkalkt, lamp, overdrukrubber vv 14/11/2007

Camera 7 Glas vervuild, gereinigd ( niet 100% OK ) 21/02/2008

Camera 17 Glas van camera & spot en lamp vv, compleet onderhoud 04/03/2008

Camera 15 Camera defect, vv door spare, lenzen gewisseld 19/03/2008

Camera 17 Glas vervuild, gereinigd, sproeisysteem werkt niet 19/03/2008

Camera 8 Glas vervuild, vervangen.Iris iets meer dichtgezet 19/03/2008

Camera 7 Glas spot gebarsten, brandt niet. Revisie spot. 19/03/2008

Camera 6 Glas spot gebarsten, revisie spot. 19/03/2008

Camera 5 Glas spot gereinigd, zit gebarsten 19/03/2008

Camera 1 Glazen gereinigd, lamp vv en compleet onderhoud spot 01/04/2008

Camera 2 Glazen gereinigd 01/04/2008

Camera 17 Glazen gereinigd 01/04/2008

Camera 18 Glazen gereinigd, lamp vv en compleet onderhoud spot, restrictie defect 01/04/2008

Camera 18 Ietwat water in camerabehuizing, uitgedroogd. 01/04/2008

Camera 3 Glazen gereinigd, coax ingekort en nieuwe BNC ( beeld schudde ) 01/04/2008

Camera 5 Glas spot gebarsten, revisie spot, glas cam gereinigd 01/04/2008

Camera 6 Beeld valt soms uit, nieuwe BNC glazen gereinigd 01/04/2008

Camera 8 Beeld synchro slecht, nieuwe BNC, glazen gereinigd 01/04/2008
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Cameranr. Defect Datum
Camera 7 Geen beeld, stotz uit in box, glazen gereinigd 01/04/2008

Camera 17 Glazen gereinigd 17/04/2008

Camera 10 Volledige revisie spot 29/04/2008

Camera 7 Glas vervangen, lens herregeld 29/04/2008

Camera 8 Lens herregeld 29/04/2008

Camera 18 Condensatie in camerahuis, dichtingen vervangen 29/04/2008

Camera 18 Restrictie op spot defect, vervangen 29/04/2008

Camera 3 Spot vervangen door gereviseerde, gat in behuizing 29/04/2008

Camera13 Transfo in cam defect, geen spare 22/05/2008

Camera 1 Glazen gereinigd 22/05/2008

Camera 2 Glazen gereinigd 22/05/2008

Camera 17 Glazen gereinigd 22/05/2008

Camera 18 Glazen gereinigd 22/05/2008

Camera 6 Glazen gereinigd 22/05/2008

Camera13 Teruggeplaatst ( uit herstelling ) 12/06/2008

Camera 17 Glazen gereinigd 12/06/2008

Camera 18 Overbelichting, iris van 1.4 naar 2.8 12/06/2008

Camera 6 Glazen gereinigd 12/06/2008

Camera's WE Glazen gereinigd / stotz cam 2 & 6 in 08/07/2008

Camera's WE Glazen gereinigd 06/08/2008

Camera 7 Camera defect, vv door spare 27/08/2008

Camera 4 Geen beeld, coax af aan BNC connector. Hersteld 27/08/2008

Camera 10 Glas vevangen, onderhoud behuizing, BNC connector vastgezet 18/09/2008

Camera 12 Glas & lamp vervangen 18/09/2008

Camera 6 Glas spot vervangen 30/10/2008

Camera's WE Glazen gereinigd 30/10/2008

Camera's WE Glazen gereinigd 19/11/2008

Camera's WE Glazen gereinigd 10/12/2008

Camera 17 Glas camera vervangen 10/12/2008

Camera's WE Glazen gereinigd 22/01/2009

Camera 11 Glas & lamp vervangen 22/01/2009

Camera 8 Volledige revisie spot, gn HCI lampen voorlopig HQI 16/02/2009

Camera's WE Glazen gereinigd 13/02/2009

Camera's WE Glazen gereinigd 25/03/2009

Camera 14 Lamp vv SIL spot 25/03/2009

Camera 16 Nieuwe BNC connector 05/06/2009

Camera 6 Glas camera vervangen 05/06/2009

Camera 7 Revisie spot, glas en lamp vervangen 24/06/2009

Camera 10 Fiche afgerot voeding, vv door plastiek type zoals van spot 24/06/2009

Camera 2 lamp gebroken, vervangen / stotz opnieuw ingelegd 11/08/2009

Camera 8 lamp vervangen 11/08/2009

camera 2 stotz uit 02/09/2009

camera 4 bnc connector defect 02/09/2009

camera 7 lamp vervangen 02/09/2009

camera 10 lamp vervangen 23/09/2009

camera 4 glas spot vervangen 13/10/2009

camera 10 camera vervangen 13/10/2009

camera 10 camera terug uit herstelling 01/12/2009

camera 10 camera verplaatst naar onderkant loopweg 05/01/2010

camera 6 glazen gereinigd 05/01/2010

Camera's WE Glazen gereinigd 24/02/2010

Camera 17 lamp vervangen 24/02/2010

Camera 7 & 8 Lucht afgeregeld 24/02/2010

Camera 16 camera vv door spare camera die opgestuurd is. 15/11/2010

Camera 10 camera defect, tijdelijk vv door camera 8 06/01/2011

Camera 3 Kortsluiting voeding camera, fiche verrot, vv door plastiek fiches M/F 25/01/2011

Camera 5 Lamp vv en onderhoud spot 25/01/2011

Camera 17 Lamp vv en onderhoud spot 25/01/2011

Camera 7 Tijdelijk spot genomen van pos 8, glas vv 25/01/2011

Camera 4 Revisie spot, dichtingen en restrictie vervangen 26/01/2011

Camera 4 geen beeld, nieuwe fiche op coax genepen 25/08/2011

camera 17 stond los, terug vastgezet 25/08/2011

camera 13 beeld stond te trillen, vervnagen door JVC die op proef stond 25/08/2011
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Bijlage 3: Algemene minimumvoorschriften voor de 
arbeidsmiddelen 
1 . Algemene minimumvoorschriften voor de arbeidsmiddelen 

1.1 . 

De bedieningssystemen van een arbeidsmiddel die van invloed zijn op de veiligheid, moeten duidelijk 

zichtbaar en herkenbaar zijn en waar nodig op passende wijze zijn gemerkt . 

De bedieningssystemen dienen zich buiten de gevaarlijke zones te bevinden, behalve zo nodig in 

bepaalde gevallen, en zodanig te zijn geplaatst dat de bediening geen extra gevaren met zich brengt . 

Zij mogen bij onopzettelijke handelingen geen gevaar opleveren . 

Zo nodig moet de bediener vanaf de hoofdbedieningspost kunnen vaststellen of zich personen in de 

gevaarlijke zones bevinden . Indien dit onmogelijk is, moet elke inschakeling automatisch worden 

voorafgegaan door een veilig systeem zoals een waarschuwend geluid - en/of lichtsignaal . De 

blootgestelde werknemer moet de tijd en/of de middelen hebben om het gevaar dat ontstaat door het 

starten en/of stoppen van het arbeidsmiddel snel te ontlopen . 

De bedieningssystemen moeten veilig zijn . Een storing of beschadiging van de bedieningssystemen 

mag niet tot een gevaarlijke situatie leiden . 

1.2 . 

Het in werking stellen van een arbeidsmiddel mag alleen kunnen geschieden door een opzettelijk 

verrichte handeling met een hiervoor bestemd bedieningssysteem . 

Dit geldt ook: 

- voor het opnieuw in werking stellen na stilstand, ongeacht de oorzaak daarvan; 

- voor het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging in de werking  (bij voorbeeld snelheid, druk, 

enz .), 

behalve indien dit opnieuw in werking stellen of deze wijziging geen risico voor de blootgestelde 

werknemers inhoudt . 

Het opnieuw in werking stellen of wijzigen van de werking in het kader van het normale programma 

van een automatische cyclus valt niet onder dit voorschrift . 

1.3 . 

Elk arbeidsmiddel moet zijn voorzien van een bedieningssysteem waarmee het op veilige wijze 

volledig kan worden stopgezet . 

Elke werkplek moet zijn voorzien van een bedieningssysteem waarmee, naar gelang van het risico, 

hetzij het gehele arbeidsmiddel, hetzij een deel daarvan kan worden stilgelegd, zodat het arbeidsmiddel 

in veilige toestand is . De stopopdracht aan het arbeidsmiddel moet voorrang hebben op startopdrachten 

. Wanneer het arbeidsmiddel of de gevaarlijke onderdelen ervan tot stilstand zijn gekomen, moet de 

energievoorziening van de betrokken aandrijfmechanismen onderbroken zijn . 

1 .4 . 

Indien dit nodig is met het oog op de gevaren van het arbeidsmiddel en de normale uitschakeltijd, moet 

een arbeidsmiddel voorzien zijn van een noodstopinrichting . 

1.5 . 

Een arbeidsmiddel dat gevaar van vallende of wegschietende voorwerpen oplevert, moet zijn voorzien 

van geschikte veiligheidsinrichtingen die op dat gevaar zijn afgestemd . 

Een arbeidsmiddel dat gevaar van gas -, damp - of stofontwikkeling dan wel het vrijkomen van 

vloeistoffen oplevert, moet zijn voorzien van geschikte opvang - en/of afvoerinrichtingen nabij de bron 

van die gevaren . 

1.6 . 

Arbeidsmiddelen en hun onderdelen moeten door bevestiging of met andere middelen gestabiliseerd 

zijn, indien zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers . 

1.7 . 

Indien het risico bestaat dat delen van het arbeidsmiddel uiteenspringen of breken, waardoor reële 

gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers zouden kunnen ontstaan, moeten 

passende beveiligingsmaatregelen worden genomen . 

1.8 . 

Wanneer bij bewegende delen van een arbeidsmiddel het risico bestaat van mechanisch contact 

waardoor zich ongelukken zouden kunnen voordoen, moeten zij zijn uitgerust met schermen of 

inrichtingen waarmee de toegang tot de gevaarlijke zones wordt verhinderd of de bewegingen van 

gevaarlijke delen worden stilgezet voordat de gevaarlijke zones worden bereikt . 

De schermen en beveiligingsinrichtingen: 

- moeten stevig zijn uitgevoerd, 

- mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen, 
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- mogen niet op een eenvoudige wijze omzeild of buiten werking kunnen worden gesteld, 

- moeten voldoende ver van de gevaarlijke zone verwijderd zijn, 

- moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren, 

- moeten de noodzakelijke handelingen voor het aanbrengen en/of de vervanging van de delen alsmede 

voor de verzorgingswerkzaamheden mogelijk maken, waarbij de toegang wordt beperkt tot de sector 

waar het werk moet worden verricht en, zo mogelijk, demontage van het scherm of de 

beveiligingsinrichting niet nodig is . 

1.9 . 

De werk - en onderhoudspunten van een arbeidsmiddel moeten voor de te verrichten werkzaamheden 

voldoende zijn verlicht . 

1.10 . 

Delen van een arbeidsmiddel met een hoge of zeer lage temperatuur moeten zo nodig tegen gevaar van 

aanraking of nabijheid van werknemers zijn beveiligd . 

1.11 . 

De alarmsignalen van het arbeidsmiddel moeten gemakkelijk en zonder onduidelijkheid waarneembaar 

en te begrijpen zijn . 

1.12 . 

Een arbeidsmiddel mag niet worden gebruikt voor bewerkingen en onder omstandigheden waarvoor 

het niet geschikt is . 

1.13 . 

Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is . 

Indien dat niet mogelijk is, moeten er passende beveiligingsmaatregelen voor het verrichten van deze 

werkzaamheden kunnen worden genomen of moeten de werkzaamheden buiten de gevaarlijke zones 

kunnen plaatsvinden . 

Bij arbeidsmiddelen horende onderhoudsboekjes dienen consequent te worden bijgehouden . 

1.14 . 

Elk arbeidsmiddel moet zijn voorzien van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk 

van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld . 

De herverbinding mag geen gevaar voor de betrokken werknemers opleveren . 

1.15 . 

Arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van de waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn 

voor de veiligheid van de werknemers . 

1.16 . 

Voor het verrichten van produktie -, afstel - en onderhoudswerkzaamheden met of aan de 

arbeidsmiddelen moeten de werknemers onder voortdurend veilige omstandigheden alle nodige punten 

kunnen bereiken . 

1.17 . 

Elk arbeidsmiddel moet de werknemers op passende wijze beschermen tegen de gevaren van brand of 

verhitting van de arbeidsmiddelen, gas -, stof - of dampontwikkeling dan wel het vrijkomen van 

vloeistoffen of andere stoffen die in het arbeidsmiddel worden gebruikt of opgeslagen . 

1.18 . 

Elk arbeidsmiddel moet op passende wijze voorkomen dat er risico van ontploffing van het 

arbeidsmiddel of van in het arbeidsmiddel vrijkomende, gebruikte of opgeslagen stoffen bestaat . 

1.19 . 

Elk arbeidsmiddel moet de blootgestelde werknemers op passende wijze beschermen tegen het gevaar 

van rechtstreeks of indirect contact met elektriciteit . 



StoraEnso Langerbrugge  Van Tieghem Guido    Blz 79 van 80 

Bijlage 4: veiligheidsricico’s bobineuse PM3 

 

 

Action

Hazard 

No Hazard Name Risk Level

1 5.5 Drawing-in hazard between support roller and paper rolls Very High Risk

1

Wat is de wettelijke hoogte van de hekkens, wat is de wettelijke afstand tussen onderkant hekken en de 

vloer. Productie wil papier nog kunnen wegblazen onder de hekkens.

2

Hekkens moeten volledig wegneembaar zijn, op posities met motoren moet dit op een snelle manier 

kunnen.

3 Kooi over koppeling unwinder wegnemen wanneer nieuw hekken is voorzien.

4 Sensoren verplaatsen op gemonteerde afschermingsbuizen

5 Hekkens niet te hoog, men moet geledingen nog kunnen vervangen van de opwikkelstations.

6 Geen invloed op productiecapaciteit

2 4.4 Cutting hazard by cutting blades High Risk

1 Hekkens belemmeren het uithalen van rollen

2 Mogelijk risico , plexi beweegt naar beneden van doorleid systeem

3 Ingaan bij bedrijf , indien niet mogelijk moeilijk om afwijkingen van papier te controleren.

4 Hoe wettelijk deze zone afbakenen.

5 Kwaliteitscontrole , rechtstreeks invloed op productiecapaciteit

6 smering van de installatie gebeurt bij loop.

3 3.10 Crushing hazard due ejecting paper roll High Risk

1 Terugmelding noodzakelijk op persluchtcilinder.

2 Mogelijkheid tot opensturen ventiel wanneer ventiel defect is

3

Kan niet uitstoten als : 

- As aanwezig is

- Koppeling inzit 

4 Geen invloed voor productie en onderhoud.

4 4.6 Cutting hazard by cutting blades High Risk

1 Pictogrammen voorzien met snijgevaar.

2 Snijgevaar is mogelijk

5 4.5 Cutting hazard by closing cutting blades Significant Risk

1 Beveiligd door fotocellen

2 Snijgevaar is mogelijk wanneer de messen sluiten

6 5.9 Crushing hazards by lifting roll cradle Significant Risk

1 Geen invloed voor productie en onderhoud.

2 Traverse naar beneden bij loop, geen toegang tot rollenwieg

3 Rollenwieg beveiligd via lichtgordijn, input on safety bus.

4 Noodstop, trekkabel

5
Oplossing PM4 : lichtgordijn, automatische mode stopt, reset geven om vrijgave te doen voor uitwerpen.

6 leidingbreuk beveiliging installeren, 6 keer voorzien

7 Geen invloed op productiecapaciteit

7 3.8 Falling hazards due tearing paper at full speed Significant Risk

1 Markeren van de zone

2 Geen invloed op productiecapaciteit

8 3.2 Drawing-in hazard at the tip preparation Significant Risk

1 Extra hekkens voorzien

2 Hekkens niet tehoog, beschadigen door moederrol

3 Geen invloed op productiecapaciteit

9 5.4 Impact and crushing hazard by removing roll Significant Risk

1 leidingbreuk beveiliging installeren, 6 keer voorzien

2 Check valve only in rider roll beam

3 Geen invloed op productiecapaciteit

10 5.6 Crushing hazards by lowering pressure rollers Significant Risk

1 Bij onderhoudswerken perslucht afschakelen in de kelder

2 Geen invloed op productiecapaciteit

LCC analyse bobineuse
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11 3.11 Falling hazard at platform near unwinder Significant Risk

1 Plaatsen hekken

2 Geen invloed op productiecapaciteit

12 5.8 Crushing hazards by lowering clamp arms Significant Risk

1 Vervangen van de drukknop door ander type

2 Risico dat men zich vergist van bediening.

3 verzonken knop voorzien, trekknop, draaiknop, 

4 Geen invloed op productiecapaciteit

13 3.9 Crushing hazard at clamping bar Significant Risk

1 Beweegt enkel wanneer de machine gestopt is

2 Kracht berekenen die op de drukbar komt

3 Geen invloed op productiecapaciteit

14 4.2 Drawing-in hazards at pulleys guiding conveyers Significant Risk

1 Markering voorzien

2 Geen invloed op productiecapaciteit

15 3.7 Crushing finger/hand by removing roll Significant Risk

1 Hekkens voorzien

2 Extra marking vorzien

3 Geen invloed op productiecapaciteit

16 3.6 Crushing finger during closing drive clutch Significant Risk

1 Hekkens voorzien

2 Geen invloed op productiecapaciteit

17 3.3 Crushing hazard at the tip preparation Low Risk

1 Hekkens voorzien

2 Geen invloed op productiecapaciteit

18 4.1 Several drawing-in hazards between paper and guiding roller Low Risk

1 Markering voorzien

2 Geen invloed op productiecapaciteit

19 5.11 Crushing by lowering traverse Very Low Risk

1 Licht gordijnen geinstalleerd

2 Leidingbreuk beveiliging geinstalleerd

3 Geen invloed op productiecapaciteit

20 1.4 Hazards due voltage dip High Risk

1 Samen opnemen met noodstop circuit

2 Geen invloed op productiecapaciteit


