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Historie
In vorige uitgaven van Utility Times hebben we al
aandacht gegeven aan energiebesparingen op de
Chemelot-site. Door deze maatregelen daalt de
stoomproductie bij EdeA de komende jaren met circa
30%: in 2017 produceert EdeA nog circa 300-400 t/h
stoom.
Op zich prima nieuws, want hoe minder stoom je
produceert met brandstof, hoe minder je het milieu
belast. Alleen, door de komende productiemindering
daalt de inzet van de Warmte Kracht Koppeling
Swentibold (WKC-S) en krijgen we ook meer
stoomafblaas. Dat leverde een nieuwe uitdaging voor
EdeA en USG op: Hoe houden we de efficiency van
de stoomproductie op peil? Die uitdaging zijn we
samen met onze klanten aangegaan en in mei 2012
zijn we gestart met een sitebrede werkgroep met
vertegenwoordigers van Lanxess, OCI Nitrogen,
DSM, SABIC en Sitech. Inmiddels zijn we een jaar
verder en hebben we verschillende opties
onderzocht. Tijd dus om de voortgang te melden.

Voortgang
Het sitebrede team wordt geleid door Albert
Noteborn, manager Technology en Sustainability bij
USG. Albert vertelt in het kort de huidige status:
“Om te beginnen hebben we als USG & EdeA de
consequentie van de daling van de stoomproductie in
kaart gebracht. Daarna hebben we onderzocht welke
mogelijkheden er op de Chemelot-site zijn om de
efficiency te verbeteren en zo de productiekosten
minimaal te houden. Deze verbeteringen hebben we
opgedeeld in twee blokken;
1. verhogen stoomproductie bij de Warmte Kracht

Koppeling Swentibold (WKC-S);
2. optimaliseren van de stoombalans en

minimaliseren van de stoomafblaas.

1. Hogere stoomproductie bij WKC-S
De verhoging van de stoomproductie van de WKC-S
gaan we realiseren via de volgende stappen:

 meer interne verwerking van restgas bij SABIC;
 verbeterde drukregeling 140-bar-net (APC);
 verlagen minimale last ketels;
 aardgastoevoerregeling minimaliseren (APC).

Voor dit blok is de optimale opzet en uitvoering
gevonden. Voor blok 2 is het helaas complexer.

Warmte Kracht Koppeling Swentibold (WKC-S),
eigendom van Essent

2. Optimale stoombalans en minimale stoomafblaas
Minimale stoomafblaas vraagt om een optimale
stoombalans. Om de stoomafblaas te minimaliseren
moeten we vraag & aanbod van de verschillende
stoomdruknetten op onze site in balans houden. Met
andere woorden: als de teruggeleverde stoom tot
afblaas leidt, dan winnen we niks. Dit wordt nu
meegenomen in de efficiencyprojecten (MEE/EEP)
van de sitefabrieken. Wat we ook weten, is dat elk
jaar anders is met turnarounds en de productie van
de plants. We willen ook zo veel mogelijk rekening
houden met de toekomstplannen van de plants op de
locatie. Daardoor is de balans op de verschillende
stoomnetten ieder jaar anders en dat maakt de keuze
van de maatregelen voor afblaasbeperking niet
eenvoudiger.
De belangrijkste opties op dit moment zijn:

 minder hogedruk reduceren in bedrijf;
 het 35-bar-net samenvoegen met het 26-bar-net;
 gebruikmaken van de condenserende ruimte bij

SABIC;
 het ketelwater opwarmen met 26 bar stoom;
 stoomturbineaandrijvingen bij fabrieken omzetten

naar elektrisch.
Via een optimalisatiemodel zijn we deze opties aan
het onderzoeken en we verwachten dat we de
komende maanden ook hier een duurzame keuze
kunnen maken.”
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