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Projecten

Groot onderhoud aan de gasturbine (eHGPI)  
en nog veel meer 

Een zomer vol interessante 
projecten en turnarounds  
op WKC Swentibold

eHGPI groot onderhoud gasturbine
Een industriële gasturbine zoals op WKC-S 
is gevoelig voor slijtage. Daarom krijgt hij 
elke 33.000 uur – op basis van equivalent 
operating hours (eOH’s) – een grote inspectie 
en onderhoudsbeurt, een zogenaamde hot 
gas path inspection (HGPI). De ene keer  
is deze wat uitgebreider dan de andere.  
De totale levensduur van de gasturbine  
is bepaald op 100.000 uur. Dat komt neer  
op twaalf jaar. Na de eerste periode van 
33.000 uur is er een gewone HGPI, na 
66.000 uur wordt ook de rotor ontstapeld 
en uitvoerig geïnspecteerd en na 100.000 uur  
komt er een life time extension (LTE).  
De turbine wordt dan bijna herbouwd en 
dan kun je weer 100.000 uur oftewel twaalf 

jaar vooruit. Na de LTE van 2011 zit de 
gasturbine deze zomer aan zijn 133.000 uren 
en daarom gaat hij in de zomer drie weken 
uit bedrijf en helemaal open.

Het gedeelte waar de warme gassen 
stromen (1.080 oC) moet worden 
geïnspecteerd en gedeeltelijk worden 
vervangen. Door de hoge temperaturen en 
druk wordt het materiaal van de loop- en 
leidschoepen altijd zwaar belast. Tijdens de 
onderhoudsbeurt gaat het hetegassendeel 
(de turbine) helemaal open. Alle schoepen van 
de eerste twee trappen worden vervangen 
en de schoepen van de derde en vierde trap 
worden vervangen waar dit nodig is. 

Er zijn wat bijzonderheden aan deze 
onderhoudsbeurt. Ten eerste is er een 
beschadiging aan de schoepenvoeten 
(segmentringen) van de leidschoepen rij 4 
geconstateerd. Vanwege deze beschadiging 
wordt nu al tweeënhalf jaar lang elk halfjaar 
een tusseninspectie uitgevoerd. Taco Neven: 
“Vergelijk het met een slag in het fietswiel. 
Je kunt ermee doorfietsen, maar je zult het 
een keer moeten herstellen. Deze zomer 
gaan we dit onderdeel vervangen. Wel gaan 
we hier een verbeterde versie van Siemens 
voor gebruiken.” 

De tweede bijzonderheid is dat de rotor 
eruit gaat. Peter Oligschlaeger vertelt dat 
deze HGPI voor hem bijzonder is: 

Deze zomer vinden er interessante projecten en groot onderhoud bij  
WKC Swentibold plaats. Jan Eurlings (conceptual design manager van 
RWE/Essent), Taco Neven en Peter Oligschlaeger vertellen welke vijf grote 
operaties er op stapel staan en wat daaraan zo bijzonder is.

“Dit jaar doen we dezelfde onderhouds-
beurt als twaalf jaar geleden, toen ik 
mijn eerste werkdag bij EdeA had. Maar 
er is één groot verschil. We krijgen deze 
keer namelijk een extended HGPI, dat 
wil zeggen dat de rotor helemaal uit de 
machine gaat. Zo staat dat in het contract 
dat EPG met Siemens heeft afgesloten en 
dat RWE altijd al als standaard hanteert voor 
gepland 33k-onderhoud.  
We gaan dus veel meer inspecteren dan bij 
een gewone HGPI zoals 12 jaar geleden.  
De rotor gaat niet naar Duitsland, maar 
blijft gewoon hier en wordt niet ontstapeld. 
We krijgen ter plekke een inspectie van de 
schoepen en de verschillende spelingen.” 

Bedrijfsvoering WKC Swentibold
WKC Swentibold is in 1995 ontworpen 
vanuit de elektriciteitssituatie en de 
stoomverwachtingen van die tijd.  
Jan Eurlings: “De elektriciteitsmarkt is 
sindsdien ingrijpend veranderd, mede 
dankzij het succes van (gesubsidieerde) 
zonnecellen en windenergie en de 
soms negatieve buitenlandse prijzen. 
Dat betekent dat je met de WKC ook de 
mogelijkheid moet hebben om zo min 
mogelijk te produceren. Of juist zo veel 
mogelijk. We willen nu dus een flexibelere 
elektriciteitsproductie. Je moet als centrale 
kunnen inspelen op zowel pieken als dalen. 
De eerste zes, zeven jaar van de WKC stond 
hij bij wijze van spreken op de cruise control 
en nu moeten we leren op stadsverkeer te 
rijden, waarbij je af en toe moet stoppen 
voor een rood verkeerslicht.“

Taco vult aan: “Naast het probleem van 
de veranderde stroommarkt, is er ook 
de gedaalde vraag van Chemelot naar 
middendrukstoom. Dit komt omdat de site-
users energiebesparingsmaatregelen in hun 
fabrieken hebben getroffen. Als zij daardoor 
10% minder stoom afnemen, heeft dat al 
een grote impact op EdeA. EdeA vult het 
gat tussen de vraag naar stoom op de site 
en de stoomproductie op de Chemelotsite. 
Door die dalende stoomvraag moeten 
we de bedrijfsvoering op Swentibold 
aanpassen. Dit zal ook een positieve invloed 
hebben op de betrouwbaarheid van de 
installatie, doordat we minder last van 
drukschommelingen zullen hebben.”

Restpunten turnaround stoomturbine 
2013
In 2013 vond een 100.000-uren beurt plaats 
bij de stoomturbine. “Dat is redelijk goed 
gedaan”, vertelt Peter, “maar er zijn nog 
twee restpunten te gaan. Ten eerste gaan 
de hogedruk-bypass-blokafsluiters wat 
zwaar en blokkeren ze momenteel in de 
open stand. Ten tweede is er een lekkende 
hogedrukregelklep waardoor stoom naar 
buiten geblazen wordt langs de spindel. 
Tijdens de zomerstop worden deze twee 
restpunten aangepakt.” 

Overgang Simadyn naar T3000
“Omdat sommige processen heel snel 
kunnen reageren, heeft elke gasturbine, 
stoomturbine en generator zijn eigen 
Simadyn regelaar”, vertelt Taco. “Daardoor 
is elke installatie optimaal beveiligd. De 
Simadyns zijn bijvoorbeeld in staat om te 
voorkomen dat de rotor bij afvallen van de 
belasting zo snel gaat draaien dat er schade 
optreedt. In 1995 waren deze Simadyns 
‘state of the art’, maar intussen is er een 
nieuwe generatie snelle regelaars geboren. 
Siemens ondersteunt de Simadyn daarom 
niet meer. Ze worden deze zomer vervangen 
door voor turbineregelingen aangepaste 
Siemens Power Plant Automation T3000 
(SPPA T3000) componenten. Die bieden als 
groot voordeel dat de werktuigkundigen 
vanaf hun scherm tot in detail in de regeling 
van de gas- en stoomturbine kunnen kijken. 
Ze zijn ook beter onderhoudbaar en te 
optimaliseren. De andere installatiedelen 
komen later aan de beurt om omgebouwd 
te worden naar aansturing door het T3000-
systeem.”   

Operatingsysteem van T2000 naar T3000
De resterende besturing en ook de 
schermen van de operators zijn nu 
gebaseerd op het SPPA T2000-systeem. 
Peter: “Siemens is nu overgestapt op het 
T3000-systeem, wat je kunt vergelijken met 
de overstap van Windows XP naar Windows 
8. Het is een totale opwaardering van het 
systeem, niet alleen qua software, maar 
ook qua hardware. Dit nieuwe systeem 
wordt ook al gebruikt bij de nieuwe ketels 
F3700 en F3800 en Stoomdistributie 
Zuid. Dat betekent dat de operators straks 
overal dezelfde look & feel op hun scherm 
krijgen. De definitieve overstap, waarbij 
alle resterende T2000 componenten van 
de besturing van WKC-S vervangen worden 
door T3000 componenten, zal pas in 2019 
klaar zijn. We beginnen deze zomer met de 
aftrap, namelijk alleen de bediening en de 
plaatjes op het scherm van de operators. 
Op de achtergrond zal nog grotendeels 
T2000 blijven draaien. Vergelijk het maar 
met een Applecomputer die nog effe op 
Windows software draait!” Taco besluit: 
"In 2014 heeft een deel van de operators 
al een T3000-cursus gevolgd bij de 
Kraftwerksschule in Essen. In 2015 volgt 
de rest. Zo zijn ze goed voorbereid op de 
veranderingen." 
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