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Turnaround
De laatste maanden is veel onderhoud gepleegd aan
de Warmte Kracht Centrale (WKC) Swentibold.

Zo heeft bijvoorbeeld de stoomturbine zijn eerste
grote inspectie gehad. Het hogedrukturbinedeel is
hiervoor zelfs naar Duitsland getransporteerd, omdat
de expertise en bewerkingsmachines alleen daar
voorhanden zijn bij de OEM’er Siemens. Andere
delen van de turbine konden ter plekke geïnspec-
teerd en onderhouden worden.
Tijdens deze periode van onderhoud is WKC-S in
bedrijf gebleven, wat op zich al een heel bijzondere
bedrijfsvoering is; zonder stoomturbine heeft de con-
densor geen vacuüm en zonder vacuüm kan een
ketel van WKC-S niet opgestart worden. In deze
periode van ruim acht weken is die situatie gelukkig
niet opgetreden; de ketels zijn in bedrijf gebleven en
WKC-S heeft de locatie Chemelot gewoon van stoom
voorzien.

Complexe werkzaamheden rondom stoomturbine

Vanaf 14 september  wordt de TA zelfs uitgebreid
naar de hele WKC-S en zelfs nog ver daarbuiten.

Scope van alle werkzaamheden
· Beide ketels van WKC-S krijgen de vierjaarlijkse

inspectie en keuringsbeurt.
· De ontgasser ondergaat een modificatie om de

betrouwbaarheid te verhogen.

· De OSBL 140 bar-stoomleiding tussen Cheme-
lot-Noord, via WKC-S en Chemelot-Zuid, onder-
gaat de zesjaarlijkse keuring. Deze kan alleen
uitgevoerd worden in combinatie met de TA van
Olefins4.

· Enkele uitgestelde OSBL-werkzaamheden zijn
ook afgestemd op de uitvoering van deze TA bij
Olefins4. De reparatie van een T-stuk met kruip-
beschadiging en de revisie van HD-afsluiters
passen nu perfect in deze opportunity.

Stoomturbine ontmanteld in machinehal WKC-S

Zichtbaarheid
Op de locatie is van bovengenoemde werkzaamhe-
den niet veel te zien geweest en ook de komende
weken worden hard doorgewerkt zowel binnen
(WKC-S) als buiten (OSBL), waarbij het streven is
om de overlast tot een minimum te beperken.

Over enkele weken zal de inbedrijfname van de
stoomleidingen wel merkbaar zijn. Hiervoor moet de
leiding langzaam op druk en temperatuur gebracht
worden en dat wordt uitgevoerd met stoom die over
het hele traject afgeblazen wordt, deels via geluids-
dempers waar dat kan, deels via afblazen in de ko-
lommenbanen.
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