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Stoomverliezen op Chemelot

EdeA produceert en distribueert de stoom op de Chemelot-
site. Die stoom bestaat uit door EdeA geproduceerde stoom
en door fabrieken teruggeleverde stoom.

Door EdeA geproduceerde stoom is altijd hogedrukstoom. De
fabrieken leveren stoom terug op alle op de site gebruikelijke
drukken: 3, 12, 18, 26 bar etc. Dit vult elkaar prima aan en
resulteert in een hoge synergie op de site van 50%.

Om deze synergie op een maximaal niveau te houden, moeten
vraag en aanbod van de verschillende stoomdrukken in balans
zijn. Lukt dit niet, dan leidt dit tot stoomafblaas.

De grafiek laat een dalende trend zien. De besparing van
gemiddeld 1 t/hr per jaar afblaas komt neer op ca. 1.300 t/j
minder CO2-emissie. De waarde van 1 ton stoom bedraagt
ongeveer 20 €. Tel uit je winst, bij iedere ton die je mindert per
jaar!

De stoombalans is het moeilijkst in balans te houden op locatie
Noord. Hier vindt dan ook het overgrote deel van de afblaas
plaats. De teruglevering van de fabrieken nemen we overigens
altijd af; zouden we dat niet doen dan ontstaat er afblaas bij de
fabrieken, die uiteraard hun productie in stand willen houden.
Hoe kunnen we nu de afblaas beperken? Dat kan door een
hogere afname van stoom op het laagste drukniveau 3 bar.
Afgelopen jaren heeft EdeA samen met USG op dat gebied
sprongen vooruit gemaakt.

In 2007 hadden we een piekjaar. Vanaf dat moment zijn we
steeds intensiever op zoek gegaan naar mogelijkheden om
afblaas op de site te minderen. Als eerste maatregel hebben
we onze eigen productie van 3 bar stoom verlaagd. We
hebben daartoe ons tweede voedingsreduceer dichtgezet.
Tevens wordt nu de ketelvoedingswaterpomp van F3400 in
de zomerperiode elektrisch aangedreven in plaats van door
een tegendrukturbine. Vervolgens hebben we het eigen
gebruik verhoogd door de temperatuur in de ontgassingsva-
ten te maximaliseren.
USG heeft met de ACN-plants afgesproken dat zij meer 3
bar stoom intrekken en dat hun 26 bar stoom-teruglevering
wordt verhoogd.
Alles bij elkaar zijn dit een aantal belangrijke verbeteracties.
Maar we blijven uiteraard verder zoeken naar meer moge-
lijkheden. Want ook dat valt onder de noemer EdeA levert!.

Het bedenken en benoemen van dit soort maatregelen is
één, het daadwerkelijk in de exploitatie realiseren daarvan
een tweede. De afblaas staat dan ook op de agenda van
diverse EdeA-meetings. Daarnaast beschikken de operators
in de meetkamer inmiddels over een applicatie om de inzet
en effectiviteit van de maatregelingen continu te bewaken.
Periodiek wordt er een site-afstemmingsmeeting gehouden
tussen EdeA en USG. Tijdens deze meeting wordt de af-
blaas geëvalueerd, en anticiperen we op komende fabrieks-
stops.

Site-afstemmingsmeeting tussen EdeA en USG

Als EdeA en USG doen we het zeker goed, met uw hulp
kunnen we het nóg beter! Dus hebt u ideeën, laat het ons
weten.

Voor meer informatie: John Bosch 046-7021151, Rens Hoe-
demakers 06-10371578 of Martin Hoffmans 046-7021285.
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