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Strategie

Einde levensduur installaties
Een aantal installaties loopt tegen het einde van de levensduur 
aan. Je zou denken dat we voor deze installaties dan nieuwbouw 
moeten plegen. Maar vaak zijn er slimmere en meer economische 
alternatieven. 
Soms kunnen door preventief en correctief onderhoud en door kleine 
modificaties installaties in een dusdanige conditie worden gebracht 
dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid nog een aantal jaren 
aan de norm kunnen voldoen.
Voor stoominstallaties speelt nog mee dat de vraag naar stoom 
flink afneemt. Wellicht kan zo’n installatie worden gemist en kan de 
productie worden gedraaid met minder ketels. Dat is ook gunstig 
voor de betrouwbaarheid van het systeem, want hoe minder ketels 
in het systeem zitten, hoe hoger de betrouwbaarheid van het 
systeem wordt.

F3500 en F3501 topfit maken
De twee ketels op Noord, F3500 en F3501, naderen het einde van 
hun levensduur. Tot voor kort was de planning om in 2016 nog kleine 
projecten aan deze ketels uit te voeren zodat ze tot 2020 aan de 
norm voldoen, waarna alsnog nieuwbouw nodig zou zijn.
Het afgelopen jaar echter is duidelijk geworden wat de impact is 
van diverse projecten die onze klanten zelf uitvoeren om hun eigen 
proces efficiënter te maken. Daardoor neemt de vraag naar stoom 
flink af.
Na een grondige technische en technologische analyse van de beide 
ketels bleek dat deze nog zeer goed een restlevensduurproject te 
geven valt, waardoor ze nog zeker tot 2030 meekunnen. Hiermee 
kan nieuwbouw worden vermeden; een aantrekkelijk vooruitzicht 
wanneer de vraag naar stoom afneemt.

Zowat alle afdelingen van EdeA hebben bijgedragen aan deze 
studie waardoor we ook met heel veel details en met een goede 
onderbouwing de diverse directeuren van de Chemelotlocatie 
hebben overtuigd dat dit de beste keuze is. Nu werken we onze 
plannen verder uit naar een nauwkeurigere begroting met als doel 

om in 2016 de beide ketels weer helemaal topfit te maken. Binnen 
Technologie trekt het productteam Energie de kar en daarbij wordt 
vooral nauw samengewerkt met Projecten en Manufacturing.

Studie naar WAFA-Noord 
Een andere installatie die tegen het einde van zijn levensduur 
aanloopt, is WAFA-Noord, een installatie die demiwater produceert. 
Hier ligt de situatie echter geheel anders, waardoor een 
restlevensduurproject niet aantrekkelijk is. WAFA-Noord is kritisch 
voor de demiwaterlevering naar onze klanten. Bovendien heeft deze 
installatie al enkele grotere en kleinere restlevensduurprojecten 
gehad; zijn geplande einde levensduur staat op 2017.
Uit de uitgevoerde studie bleek al snel dat bij WAFA-Noord veel meer 
knelpunten, vaak ook veiligheidsgerelateerd, naar boven zouden 
komen mochten we de levensduur tot 2030 willen verlengen. Dit 
zou zó veel gaan kosten, dat nieuwbouw bijna even aantrekkelijk is. 
Bovendien zou de installatie dan nog steeds latente risico’s blijven 
houden die de continuïteit kunnen bedreigen. Het standpunt dat een 
restlevensduurproject niet meer mogelijk is, is uitvoerig toegelicht 
en besproken met dezelfde directeuren van de Chemelotlocatie. 
Momenteel zitten we midden in de vraaganalyse om te kunnen 
bepalen welke acties we moeten nemen om ook na 2017 
betrouwbaar demiwater te kunnen leveren aan onze klanten. Hierbij 
nemen we verschillende opties door, zoals nieuwbouw, grotere 
buffers voor demiwateropslag, debottlenecking en uitbreiding DEMI-S. 
Vanwege het urgente karakter (eind 2016 klaar!), heeft dit een 
enorme impact op de het productteam Stikstof, Lucht, Water; niet 
alleen de onderbouwing leveren voor allerlei nog te maken keuzes, 
maar ook reeds conceptual engineering maakt dat veel afdelingen 
betrokken worden om zo veel mogelijk resultaten parallel te kunnen 
bereiken.

Baseload zaken zoals operationele ondersteuning naar 
Manufacturing en onderhoud, maar ook de lopende projecten 
maken dat 2014 weer geen jaar van stilzitten zal worden.

Strategisch meerjarenplan: 
stilzitten is er niet bij 

Eind 2013 is het nieuwe Strategisch meerjarenplan 
(SMP) goedgekeurd door onze vennoten. Naast 
veel financiële details en planningen, staan hier 
bijvoorbeeld concrete voorstellen in hoe wij als EdeA 
verder willen met onze installaties. 
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