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Titel Stoomsysteem

Kruip en veroudering kunnen leiden tot lekkages

Aanpassingen stoom
distributienet op locatie Noord

“In de loop der jaren zijn diverse aan-
passingen gemaakt in het hele leidingwerk 
bij WKC Noord waarbij installaties zijn 
verdwenen en weer andere zijn aangevuld”, 
vertelt Luc Hamers, senior TSE-W Energie. 
“Verdwenen zijn bijvoorbeeld F1400, 
F375, TG1 en TG2. Al deze aanpassingen 
hebben ervoor gezorgd dat de configuraties 
niet optimaal zijn. Door de veroudering 
van de installaties en het leidingwerk zijn 
extra beheer en onderhoud noodzakelijk. 
De levensduur van stoomsystemen is 
afhankelijk van de restlevensduur van de 
toegepaste componenten. We staan dus 
voor een complex probleem waar een 
oplossing voor gevonden moet worden.”

Kruipschade bij 140 en 79 bar 
Bij het 140 en 79 bar netwerk zijn de 
installaties onderhevig aan het schade-
fenomeen kruip. Kruip is een blijvende 
vervorming van een materiaal dat gedurende 
langere tijd met een spanning (trekkracht, 
drukkracht, buiging) in combinatie met 
hoge temperatuur belast is. We hebben 
het hier over drukken van 140 en 79 bar en 
temperaturen van respectievelijk 525 en 
500°C.
Deze stoomsystemen worden bewaakt 
via de werkgroep Restlevensduur, waarin 
de TSE-W, IVG, Lloyds en MCC-materiaal -
deskundigen in nauw overleg de 
onderzoeken en levensloop van deze 
kruipbelaste systemen bewaken. Een stelling 
is hoe ouder de installatie wordt, hoe meer 

schades en noodzakelijke reparaties. Recent 
is bijvoorbeeld een las boven een 79 bar 
afsluiter gerepareerd, omdat kruipschade 
was aangetroffen bij een preventief 
restlevensduuronderzoek.

Veroudering bij overige stoomnetten
In de overige stoomnetten is vrijwel geen 
sprake van kruip, omdat de temperaturen 
hier lager zijn. Dat wil niet zeggen dat hier 
geen beheer en onderhoud noodzakelijk 
zijn, want ook hier hebben we te maken 
met oude installatiedelen. 
De appendages zijn onderhevig aan 
slijtage. Daardoor kan een afsluiter niet 
goed meer afsluiten, waardoor intern 
stoom doorgelaten wordt. Er kan ook 
stoom ontsnappen door lekkages aan de 
flenzen, stopbussen en kopdeksels. Ook 
de aanwezigheid van oude pakkingen 
die asbesthoudend kunnen zijn, is een 
probleem. Afgelopen jaar heeft binnen 
de EdeA-installaties een asbestreiniging 
plaatsgevonden; het doel is nu om alles 
asbestvrij te houden.

Samenwerking
In 2014 heeft een team bestaande uit  
Har Kersemakers, Daniël Beckers, 
Mon Heuts en Luc Hamers het 3 bar 
stoomsysteem nader bekeken. Dit 
stoomnet kent meerdere lekkages aan 
appendages en is te uitgebreid voor de 
huidige stoomvraag waardoor een goede 
doorstroming steeds moeilijker wordt. 

Ook de locatie van bepaalde leidingdelen 
was verre van ideaal, zoals binnen in het 
gebouw en in de kelder daarvan. Het team 
heeft een optimalisatiescope opgesteld om 
het gehele 3 bar stoomnet te modificeren. 
HWTK-Productie Har Kersemakers, die veel 
kennis heeft van vrijwel alle leidinglopen 
van de stoomleidingen en productstromen, 
heeft zijn ideeën hierover in de groep 
kenbaar gemaakt. Mon en Har hebben 
met ‘slim kijken’ hele leidingdelen kunnen 
laten vervallen door efficiënt gebruik te 
maken van koppelingen van leidingstukken. 
Uiteindelijk gaan we zonder beperkingen 
terug van vier 3 bar stoomverdeelvaten 
(twee binnen en twee buiten) naar twee 
verdeelvaten buiten.
Momenteel is de detailengineering in volle 
gang en worden voorbereidingen getroffen 
om de eerste stappen te kunnen zetten.
De onderlinge samenwerking tussen 
bedrijfsvoering, productie-ingenieur en 
TSE-W heeft iedereen als goed ervaren. Het 
is een kwestie van onderling aanvullen. 
Ieder heeft zijn eigen kennis en specialisme, 
waardoor het mogelijk moet zijn om het 
volgende stoomsysteem aan te pakken. 
Har is al begonnen met het 12 bar stoom-
systeem en Mon met de optimalisatie van 
het condensaatsysteem.

Dé oplossing is nog niet bepaald
Doordat de stoomvraag op de Chemelotsite 
in de toekomst daalt of verandert, is het ook 
van belang dat naar de capaciteiten in de 

Het stoomdistributienet op de locatie Noord (WKC Noord) is een gecompliceerd distributienetwerk van de diverse 
stoomdrukken. De drukken variëren van 140, 79, 42, 26, 12 tot 3 bar. De stoom op WKC Noord wordt geproduceerd door 
de ketels F3500 en F3501 op 140 bar en wordt met behulp van reduceertoestellen teruggebracht naar de lagere drukken. 
De stoom wordt vervolgens via transportleidingen over het gehele Chemelotterrein naar de klanten gevoerd die deze 
stoom weer binnen hun productieproces nodig hebben. Voor alle drukken, behalve 26 bar, zijn op de diverse plekken in 
WKC Noord stoomverdeelvaten geplaatst.
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stoomhuishouding wordt gekeken. 
Het 79 bar stoomdeel is in detail bekeken 
door productie-ingenieur Daniël Beckers. 
Hij heeft in 2013 een studie uitgevoerd 
om dit net te modificeren en te kijken 
naar de optimale opstelling voor de 79 bar 

stoomverdeelvaten en reduceertoestellen. 
Hieruit kwam naar voren dat de beste 
situatie was om de verdeelvaten en 
reduceertoestellen, waarvan de meeste 
binnen staan, naar buiten te halen, zoals op 
Zuid. Verplaatsing naar buiten vergt echter 
een zeer grote investering, waardoor hier 
nu niet voor gekozen is. Daniël is op dit 
moment de alternatieven voor het 79 bar 
netwerk aan het uitwerken. 

Het gebouw
Het gaat niet alleen om de technische 
staat of levensduur van de netwerken, 
maar ook om het omhulsel, het gebouw. 
Dit maakt het verhaal complex. WKC 
Noord is medio 1950 gebouwd en sindsdien 
steeds uitgebreid en aangepast aan de 
bedrijfsvoering. Het gebouw is echter echt 
verouderd en past niet meer bij de wensen. 
Momenteel is het onderhoud gericht op 
veiligstellen van het gebouw.
Mark Weijers voert in nauwe samenwerking 
met Royal HaskoningDHV een studie uit 
naar de beste opties voor het gebouw.
Luc Hamers legt uit: “Een groot gedeelte 
van het stoomdistributienetwerk voor 
Noord staat in dit gebouw. Daar ben je aan 
gebonden, dus we zijn bezig met het kijken 
naar opties voor het gebouw. Dat bepaalt 
je keuzes voor het stoomdistributienet. 
We zijn er nog niet uit wat de beste opties 
zijn, maar feit is wel dat we al een aantal 
vereenvoudigings maatregelen kunnen 
uitvoeren.” 

Herbeoordelingen, keuringen en  
inspecties
In 2014 stonden diverse herbeoordelingen, 
keuringen en inspecties gepland. Door 
de asbestreiniging was het niet mogelijk 
om de ruimtes te betreden. Nu zijn de 
ruimtes medio april 2015 vrijgegeven en is 
volop beweging in het ketelhuis en bij de 
stoomreduceertoestellen. 
De tijd begint te dringen, want vóór 
1 juli 2015 moeten alle wettelijke 
herbeoordelingen, keuringen en inspecties 
van de diverse toestellen op WKC Noord 
uitgevoerd zijn. Luc vervolgt: “Uitstel is  
niet meer mogelijk, want we hebben 
voor de diverse toestellen eind 2014 al 
termijnoverschrijding van een half jaar bij 
Lloyds aangevraagd. Die asbestreiniging 
heeft ons daarbij lelijk krap in de tijd gezet. 
O&O is momenteel op diverse plaatsen volop 
bezig om de noodzakelijke acties op de 
juiste manier af te handelen zodat we voor 
1 juli 2015 aan alle verplichtingen hebben 
voldaan. Op deze manier kunnen we als 
EdeA veilig en betrouwbaar de stoom voor 
de distributienetten verzorgen.”

"Feit is dat we al een aantal  
vereenvoudigingsmaatregelen 

kunnen uitvoeren.”
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