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Synergy for All

Extra stoomdoorlevering van
Noord naar Zuid gerealiseerd

Afgelopen jaren heeft een sitebrede
werkgroep een studie uitgevoerd naar het
verbeteren van de efficiency van de totale
stoomproductie en -distributie. De focus lag
niet alleen op de productie van de stoom,
maar ook op het zo efficiënt mogelijk
inzetten van de stoomleveringen van de
fabrieken op de site. In de werkgroep zaten
vertegenwoordigers van SABIC, DSM, OCI,
Lanxess, EdeA en USG.

Stoomafblaas voorkomen
De fabrieken van OCI op locatie Noord zijn in de
loop van 2014 minder 26 bar stoom gaan
afnemen, waardoor uiteindelijk een overschot op
dit stoomnet gaat ontstaan. Als dit overschot niet
kan worden afgezet op het 12 bar of 3 bar
stoomnet Noord, dan ontstaat ongewenste
stoomafblaas, met name op het 3 bar stoomnet.

Om dat te voorkomen, is het idee ontstaan om
de huidige 35 bar stoomnetverbinding van
Noord naar Zuid ook te benutten voor het 26 bar
stoomoverschot. Met deze specifieke invulling is
door EdeA de scope van het project uitgewerkt.
Deze is een aantal malen aangepast vanwege
de voorwaarden voor stoomlevering aan de
klanten op het 35 bar stoomnet (gevraagde
maximumcapaciteit en temperatuur) en
vanwege de groeiende inzichten in de
economische optimalisatie.

Alleen bij stoomoverschot Noord
Om de efficiency in de bedrijfsvoering te
optimaliseren, wordt alleen bij overschot van
stoom op Noord de druk in het 35 bar net
verlaagd naar 26 bar. Een regelbare
hoeveelheid 26 bar stoom kan dan worden
geleverd aan het 18 bar stoomnet Zuid,
waardoor de beschikbare energie op Chemelot
maximaal wordt benut. Is er geen overschot,

dan is de 35 bar stoomlevering naar Zuid het
meest efficiënt.

De uitwerking van deze scope kostte veel tijd,
met name de beveiliging van de scenario’s die in
de HAZOP zijn vastgesteld bij een koppeling
van twee stoomnetten.

Martin Hoffmans met op de achtergrond een deel van
de nieuwe koppelleiding

Op tijd en binnen budget gerealiseerd
De uitvoering van het project is in korte tijd
gerealiseerd. De projectorganisatie van EdeA
verdient hiervoor een groot compliment. Door de
moeilijkheden die er bij de scope-uitwerking
ontstonden, hield de uitvoering steeds minder
tijd over om het project tijdig en binnen budget in
2014 gerealiseerd te krijgen. Toch is dat gelukt:
in juli is de 26 bar koppeling, aan de 35 bar
stoomroute naar Zuid, gerealiseerd, getest en in
bedrijf genomen.
De bedrijfsvoering van EdeA staat paraat om bij
een 26 bar stoomoverschot om te schakelen
naar de koppelleiding en de stoom door te
leveren naar Zuid.
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