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Synergy for All

Vervangen gietijzeren
hoogspanningsschakelinstallaties

De elektriciteitsdistributienetten binnen de
Chemelotsite bestaan uit verbindingen en
knooppunten. De verbindingen bestaan uit
ondergrondse kabels en voor een heel klein deel
uit bovengrondse hoogspanningslijnen. Schakel-
en transformatorstations vormen de knooppunten.
Omdat een aanzienlijk deel van de kabels en
schakel- en transformatorstations al 60 jaar of
ouder is, gaat de betrouwbaarheid achteruit, zijn
reservedelen en service van de fabrikant niet meer
beschikbaar en voldoet de veiligheid niet meer aan
de huidige standaarden. EdeA is daarom rond
2004 gestart met een omvangrijk
vervangingstraject. Onderdeel van dit
vervangingstraject is het vervangen van de
gietijzeren hoogspanningsschakelinstallaties.

Met deze oude schakelinstallaties gebeuren er
relatief veel incidenten, zoals spontane
kortsluitingen en bedieningsfouten. De installaties
hebben nl. geen voorzieningen (vergrendelingen)
die bedieningsfouten voorkomen. Bovendien is het
bedienend personeel niet beschermd tegen de
effecten van een vlamboog bij kortsluiting of een
bedieningsfout. Deze voorzieningen zijn in
moderne schakelinstallaties conform de huidige
normen wel aanwezig, waardoor ze in alle
opzichten veiliger zijn dan de oude.

EdeA heeft sinds 2004 al 14 gietijzeren
hoogspanningsschakelinstallaties vervangen of
weggesaneerd. Er resteren er nog 13. Binnenkort
start op de locatie Noord een project voor de
vervanging van hoofdschakelstation 3 (HSS3)
door HSS9. Dit project omvat de bouw van een
compleet nieuw schakelstation naast het
bestaande HSS3 met daarin twee nieuwe
hoogspanningsschakelinstallaties, één voor 10kV
en één voor 2kV, en enkele schakelinstallaties
voor laagspanning. Verder komen er enkele

transformatoren bij het nieuwe schakelstation te
staan.
Het nieuwe HSS9 zal, na de nodige testen, stap
voor stap de rol van HSS3 overnemen. Dat is het
moeilijkste deel van het project, omdat dit veel
afstemming vergt met de huidige verbruikers.

Bij HSS9 is gekozen voor nieuwbouw omdat de
installaties van HSS3 gehuisvest zijn in een (oud)
gebouw van OMF. Het is geen optie om in dit
gebouw, dat geen eigendom is van EdeA, nieuwe
installaties met een verwachte levensduur van 40
jaar te installeren.

Daarnaast biedt de vervanging nog een ander
groot voordeel. EdeA heeft namelijk met Sitech
voor de elektriciteitsaansluiting van de Next Gen
Sulfa (NGS van DFI) een slimme oplossing
bedacht die veel kosten bespaart. Daarvoor
moeten enkele 10kV-verbindingen van HSS4 van
DFI naar HSS3 worden omgezwaaid. Het huidige
HSS3 biedt daarvoor geen ruimte, maar HSS9
wel. Een bijkomend voordeel is de ontvlechting
van het elektriciteitsdistributienet van EdeA met de
elektrische installaties van de fabrieken van o.a.
DFI. Dit is in overeenstemming met de policy van
USG/EdeA.

De bouw van HSS9 duurt ca. 1 jaar, zodat het
overnametraject in het tweede kwartaal van 2016
kan starten. Het project wordt in het vierde
kwartaal van 2016 afgerond, waarmee dan de
zoveelste stap is gezet naar een veiliger en
betrouwbaarder elektriciteitsnet binnen Chemelot.
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