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Veiligheid

Condenspotten zijn heel belangrijk 
EdeA heeft op heel Chemelot een kleine 700 condenspotten op alle 
stoomleidingen tot 42 bar zitten. Ieder jaar worden ze door een firma 
getest en waar nodig vervangen. Het belang van die condenspotten 
is gigantisch, vertelt Marcel Queis: “Niet alleen voor de veiligheid, 
maar ook economisch. Als een condenspot niet goed functioneert, 
laat hij ieder uur enkele kilootjes stoom door. Daarmee verspilt hij 
dus energie en geld. Op de workshop werd voorgerekend dat dit op 
jaarbasis zou kunnen neerkomen op een stoomverlies ter waarde 
van 800.000 euro.” In de afgelopen rapportage is vastgesteld dat 
de actuele lekkages op onze locatie bij controle van 75% van de 
aanwezige condenspotten goed waren voor 46.500 euro per jaar.

Waterslag is altijd gevaarlijk. Dat zagen we op 1 april vorig jaar toen 
een 26 bar leiding op Noord na waterslag zo’n 40 centimeter van zijn 
plaats was geschoven. Taco Neven: “Als stoom afkoelt (of stilstaat) 
gaat het condenseren. Dat condenswater wil je uit de stoomleiding 
hebben, anders kun je waterslag krijgen. Condenspotten voeren 
condens af en zorgen er tegelijkertijd voor dat er zo min mogelijk 
stoom ontsnapt. Zodra er stoom door een condenspot gaat, sluit 
hij. Bij EdeA hebben we zogenaamde bimetaal condenspotten. Deze 
bestaan uit twee lagen metaal die vast aan elkaar zijn verbonden. 
De uitzettingscoëfficiënt van het ene laagje metaal is groter dan die 
van het andere laagje. Is zo'n schijfje koud, dan is het vlak. Wordt het 
warm dan trekt het door het ongelijke uitzettingscoëfficiënt bol. Om 
de klepsteel zijn telkens twee schijfjes (met de zijde met de kleinste 
uitzettingscoëfficiënt tegen elkaar) gestapeld. Bij verwarming gaan 
de paren schijfjes bol staan en trekt de klep tegen de stoomdruk 
in dicht. Koelt het condensaat weer af dan wordt de bolling en de 
kracht van de schijfjes minder. De stoomdruk duwt de klep weer 
open.”

Nuttige workshop Condenspotten bij Gestra

“Met eigen ogen zien 
wat waterslag is”
Iedereen kent de term ‘waterslag’, maar niemand  
heeft het met eigen ogen gezien. Twee groepen  
medewerkers O&O en productie-ingenieurs Energie 
van EdeA volgden bij Gestra in Bremen een zeer 
verhelderende workshop over condenspotten. 
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Workshop in Bremen
Taco: “Toevallig hoorde ik dat onze leverancier Gestra al jaren 
workshops geeft over condenspotten. Ik ben daar informatie over 
gaan inwinnen en inmiddels zijn er al twintig mensen van EdeA 
(medewerkers O&O en productie-ingenieurs Energie) naar de 
workshop in Bremen geweest. Je leert daar onder meer wat een 
condenspot precies is en hoe je kunt zien wanneer het fout gaat. 
Iedereen was heel enthousiast over de workshop. Op die manier 
gaat het namelijk spreken. Je voorkomt er stoomverlies door en het 
verbetert de veiligheid, want je weet hoe gevaarlijk waterslag kan 
zijn en je leert herkennen wanneer het niet goed gaat.” 

Stoomsysteem in glas
Heel verduidelijkend was het stoomsysteem dat in glas was 
uitgevoerd. Daarin zag je bijvoorbeeld hoe water tot koken wordt 
gebracht in een drum. Er werd gedemonstreerd wat een opkoker is  
en hoe waterslag ontstaat, waarbij de stoom in een keer inklapt.  

Taco: “Zo kun je je voorstellen wat er in 
werkelijkheid in een grote stoomleiding gebeurt. 
Dat is belangrijk voor mensen die installaties in 
bedrijf nemen. Als je een afsluiter openzet, zie 
je namelijk niet wat er gebeurt. Nu spreekt het 
veel meer.” Van het glazen stoomsysteem is ook 
een filmpje op Youtube te zien, zie QR-code links.

Ook nuttig voor productiemensen
Marcel was ook onder de indruk van de fabriek van Gestra, midden 
in de stad Bremen. “Daar stond ik echt van te kijken. Van de 
buitenkant was het een oud pand, maar in het pand stonden enorme 
machinerieën. Bij Gestra maakt men alles zelf, alles wordt in huis 
afgelast. Echt een speciale tak van sport. Ik vind deze workshop een 
noodzakelijkheid voor iedereen die met stoom werkt. En de man 
die de workshop geeft, is ook nog eens een goede verteller.” Taco 
vult aan: “Eigenlijk zouden er veel meer mensen naar die workshop 
moeten gaan. Dus niet alleen onderhoudsmensen, maar ook 
productiemensen!”

Glazen demowand van een stoomsysteem bij Gestra

Taco Neven en Marcel Queis  

bij een condenspot


