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Capaciteit 18 bar stoomnet aanpassen aan
veranderde vraag & aanbod

Olefins-4 is een van de grote leveranciers van 18 bar
stoom op het stoomnet van EdeA. De SULFA-fabriek
op de Maurits is een grote afnemer. Door de slui-
ting/verplaatsing van de SULFA vervalt deze afname
en wordt Olefins-4 beperkt in de teruglevering. Ole-
fins-4 wil echter de huidige teruglevering verhogen.
De huidige exportleiding 17.1 van Olefins-4 en de
distributieleiding hebben te weinig capaciteit voor
deze veranderingen. Daarom wordt de transportca-
paciteit uitgebreid.

Koppelleiding
Hiertoe wordt nabij Olefins-4 een koppelleiding van
240 meter gelegd tussen de leidingen 17.1 en 2005.1
(levering vanaf WKC-S). Met deze koppelleiding zal
de exportstoom van de Olefins-4 via twee leidingen
aan het distributienet worden geleverd, waardoor de
druk binnen de toelaatbare ontwerpconditie blijft. De
verhoogde export van Olefins-4 zal leiden tot een
lagere 18 bar levering vanaf WKC-S.

Tie-ins
Om deze koppelleiding te realiseren, zijn er tijdens de
recente TA’s van Olefins-4 en WKC-S tie-ins ge-
maakt op de beide leidingen. Tussen de beide tie-ins
is inmiddels de nieuwe koppelleiding in de kolom-
menbaan gelegd.

Doorblazen koppelleiding
Begin februari is de koppelleiding doorgeblazen in
drie sessies van een half uur met een hoge stoom-
flow. Doel was om de nieuwe leiding schoon te krij-
gen, zodat deze voldoet aan de eisen conform de
VGB-richtlijn. Dit vond plaats op drie achtereenvol-
gende dagen zodat de leiding ’s nachts kon afkoelen
en eventuele verontreinigingen door het krimpen en
uitzetten van de leiding beter loskwamen.

Vaststellen reinheid
De reinheid conform VGB-richtlijn wordt aangetoond
door het beoordelen en tellen van het aantal inslagen
in spiegelplaatjes. Dit zijn gepolijste metalen plaatjes
die in een houder in de leiding worden ingebracht en
zich dus in de stoomflow bevinden. Eventuele veront-
reinigingen slaan in op deze plaatjes en zijn achteraf
zichtbaar als putjes. Het aantal putjes en de diameter

ervan vormen een maat voor de reinheid van de lei-
ding.

Zorgvuldigheid
Omdat de geluiddemper voor het afblazen nabij Ole-
fins-4 is opgesteld, kan dit bij Olefins-4 de nodige
overlast en systeemverstoringen veroorzaken. Daar-
om is gedurende het doorblazen constant contact
geweest tussen het personeel ter plekke en de
meetwachten Swentibold en Olefins-4.

Resterende werkzaamheden
Nadat deze werkzaamheden op 5 februari waren
afgerond, is met de resterende werkzaamheden be-
gonnen. Eerst wordt de geluiddemper afgekoppeld
en de aansluiting op de tie-in van leiding 2005 ge-
maakt. Daarna wordt de ultrasoon flowmeter in de
leiding ingebouwd.

Naar verwachting wordt de leiding met bemetering in
maart getest en in bedrijf genomen.
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