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Efficiencymaatregelen

Qua techniek, betrouwbaarheid, kwaliteit en
veiligheid heeft EdeA reeds uitstekende
resultaten neergezet. Toch blijft EdeA voort-
durend zoeken naar verbetering en operatio-
nele optimalisaties om productiekosten en
-verliezen zo laag mogelijk te houden.

Door die continue drive van EdeA om intern en
samen met de partners op de locatie te zoeken
naar verbetering en operationele optimalisatie,
komen er ieder jaar efficiencymaatregelen bij.

Rapportages
Dat EdeA succes heeft met deze continue zoek-
tocht naar verbetering, is te lezen in de laatste
‘EdeA Levert!-rapportage’. Hierin staat dat EdeA
op de productiekosten een besparing van 4,2
miljoen euro heeft gerealiseerd ten opzichte van
het referentiejaar 2010!
Sinds de audit door DSM Advanced Manufactu-
ring in 2010 is dit de manier waarop EdeA haar
efficiencymaatregelen toepast en rapporteert.
De rapportage geeft het verschil aan tussen
heden en het referentiejaar 2010.

Verbeteringen en maatregelen 2015
De verbeteringen en efficiencymaatregelen
voor 2015 zijn ruwweg in drie categorieën te
verdelen:

1. Technische modificaties of veranderingen
aan de bedrijfsvoering

Door technische modificaties en veranderingen
aan de bedrijfsvoering realiseert EdeA bijna 3
miljoen euro aan kostenverbeteringen. Deze
wijzigingen zijn inmiddels vast onderdeel van
de bedrijfsvoering en zijn daarom ook al ver-
werkt in het lopende budgetjaar.

Voorbeeld: door modificaties of een andere
bedrijfsvoering kan een stoominstallatie van
EdeA lager worden ingezet (met behoud van
kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid),

waardoor WKC-S met goedkopere stoom min-
der verdrongen wordt op het stoomnet.

2. Aanscherping bestaande bedrijfsvoering.
Daarnaast wil EdeA kostenbesparingen reali-
seren door technische en operationele aan-
scherping van de bedrijfsvoeringsnorm. Als
EdeA deze efficiëntie haalt, dan wordt het jaar
dus onder het budget afgesloten.

Voorbeeld: het verlagen van de luchtflow van
ketel F3400 wat leidt tot een brandstofbespa-
ring, simpelweg omdat dan minder lucht opge-
warmd hoeft te worden.

3. Modificatieprojecten
Nog niet opgenomen in het budget van EdeA
zijn ruim 2,4 miljoen euro aan nieuwe ideeën,
afspraken of bedrijfsvoering die na een modifi-
catieproject uitgevoerd kunnen worden; deze
zijn gegenereerd uit een businesscase.

Voorbeeld: bij overschot op het 26 bar net
Noord deze stoom via de Mauritsroute naar het
18 bar net Zuid overstorten, om daarmee af-
blaas op het 26 bar net te voorkomen.

Voor 2015 staan dus weer additionele optimali-
saties gepland met een totale besparing van
5,7 miljoen euro!

Voor meer informatie: John Bosch (EdeA),
e-mail john.bosch@edea.nl,
telefoon (+31) 06 102 292 77.


