
Bedrijven op Chemelot zijn gekoppeld via een 
solide stoomnetwerk, dat beheerd wordt door 
USG (Utility Support Group). Er zijn meerdere 
netten op verschillende drukniveaus, die 
onderling verbonden zijn. Aan dit netwerk 
kunnen site users zowel stoom terug leveren 
als onttrekken. “Er zijn fabrieken die meer 
stoom opwekken dan ze nodig hebben. Deze 
stoom kan via het stoomnetwerk aan USG 
geleverd worden die het vervolgens elders 
op Chemelot inzet, daar waar vraag is”, legt 
Sonny Schepers, verantwoordelijk voor 
duurzaamheidsprojecten bij USG, uit. “Er wordt 
op dit moment op Chemelot circa 2.000 t/h 
aan stoom gebruikt. Ongeveer de helft hiervan 
wordt door de fabrieken zelf opgewekt en 
gebruikt, de andere helft loopt via het USG-
netwerk. Het verschil tussen de stoomvraag en 
stoomproductie van de fabrieken wordt opgewekt 
door een warmtekrachtcentrale (WKC-S) en 
stoomketels van USG. Daarnaast leveren deze 
stoomketels de draaiende reservecapaciteit 

om snel stoomproductie te kunnen opschalen 
als een fabriek uitvalt. De stoomketels draaien 
grotendeels op restgassen die door fabrieken 
worden geproduceerd.” 

Brightsite zet zich in voor een duurzame chemische 
industrie. Op Chemelot wordt met behulp van een complex 
stoomnetwerk al duurzaam omgegaan met stoomvraag 
en -aanbod. Met de stoomstudie brengt Brightsite voor 
Chemelot in kaart waar efficiency maatregelen op het 
gebied van stoom ruimte kunnen creëren. Beoogd wordt 
het stoomsysteem maximaal te benutten en gezamenlijk 
rendabele besparingsopties te realiseren. Opgedane kennis 
en ervaring kunnen ook voor andere sites interessant zijn.

Stoomstudie

Rendabel CO2-emissie 
verminderen via 
stoombesparing vereist 
Chemelot-brede aanpak

Waarom besparen 
op stoom?
Om ongewenste klimaatverandering 
te voorkomen is het beperken van 
broeikasgasemissies noodzakelijk. Diverse 
energy efficiency maatregelen kunnen helpen 
deze emissies omlaag te brengen. Het reduceren 
én slim inzetten van geproduceerde stoom kan 
daaraan bijdragen. Stoom is een belangrijke 
energiedrager binnen de chemische industrie. 
Het wordt veelvuldig gebruikt voor het verwarmen 
en aandrijven van processen, omdat het efficiënt 
en veilig is.

Waar het condenseren van stoom veel energie 
oplevert, vergt het produceren van stoom 
tevens veel energie. Stoombesparing biedt 
daarom kansen voor aantrekkelijke projecten 
voor reductie van CO2-emissies. “Brightsite 
en Chemelot willen dan ook de ruimte voor 
stoombesparingsprojecten vergroten. De eerste 
stap in die richting is het inventariseren van het 
potentieel aan stoombesparingsprojecten en de 
rek in het stoomsysteem van Chemelot”, vertelt 
Joris van Willigenburg, chemisch technoloog bij 
Sitech Services.

Figuur 1: Impressie van het stoomsysteem op 
Chemelot (vereenvoudigde weergave)
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Site users gekoppeld door stoom



Weinig ruimte voor 
besparing 
Toen het stoomnetwerk op Chemelot werd 
aangelegd was de verwachting dat de vraag 
naar stoom verder zou toenemen, maar die 
vraag neemt juist af door realisatie van duur-
zaamheidsprojecten. “Daardoor lopen we aan de 
onderkant van het systeem tegen de limiet aan. 
We moeten een minimaal aantal ketels in bedrijf 
houden om te voldoen aan de vereisten van het 
systeem, namelijk het verwerken van de aan- 
geleverde restgassen en het beschikbaar houden 
van voldoende draaiende reservecapaciteit. Als 
de netto stoomvraag lager wordt dan de minimale 
stoomproductie van USG, krijgen we te maken 
met stoomoverschot dat afgeblazen moet worden. 
Dat is zonde omdat je dan energie vernietigt en 
geen emissiereductie realiseert”, stelt Schepers.

De verwachting is inderdaad dat de stoom- 
vraag op Chemelot verder zal dalen dan 
de minimumstoomproductie van de USG-
stoomketels. Dit brengt de nodige uitdagingen 
met zich mee: Hoe kunnen we zoveel mogelijk 
verduurzamen zonder stoom af te blazen? Hoe 
kunnen we aan alle eisen voldoen rondom 
minimale stoomproductie en zoveel mogelijk 

stoom besparen en daarmee emissies beperken? 
We willen de ruimte voor stoombesparings- 
projecten vergroten en de meest gunstige 
projecten voor de site kiezen. Een complex 
vraagstuk omdat het gaat om een complex en 
wijdverbreid netwerk dat in balans moet zijn. Dat 
vraagt om de nodige informatie en inzichten.

Inventarisatie 
stoomstudie
Om deze informatie te verkrijgen wordt de 
stoomstudie als onderdeel van Brightsite’s 
programmalijn 5 – die gericht is op 
transitiescenario’s – uitgevoerd door Sonny 
Schepers (USG), Joris van Willigenburg en 
René Slaghek (Sitech Services) en Carlos 
Sánchez Martinez (TNO), in dialoog met 
het Chemelot Sustainability Team waar alle 
duurzaamheidsmanagers van de grote bedrijven 
op Chemelot in vertegenwoordigd zijn. Het 
project is opgesplitst in een inventarisatiefase 
en een optimalisatiefase. De inventarisatiefase 
is voor een groot deel klaar. “Verduurzaming en 
stoombesparing leeft bij site users, maar komt nu 
in een versnelling.  

“Het is mooi dat deze studie naar de 
mogelijkheden binnen alle fabrieken kijkt. Dit 
levert overzicht op en geeft ons als bedrijven 
nieuwe inzichten”, vindt Ruud Swarts, manager 
Technology and Energy bij OCI Nitrogen. 
“Verduurzamen kunnen we het beste gezamenlijk 
doen. Deze studie maakt nog maar eens goed 
duidelijk dat stoom kansen biedt om energie 
te besparen én dat we daarbij in de toekomst 
tegen problemen aanlopen. We hebben allemaal 
met dezelfde problematiek te maken, hangen 
aan elkaar met onze fabrieken en zijn op elkaar 
aangewezen om te investeren en gezamenlijk 
problemen op te lossen”, aldus Swarts.

Ook SABIC is een van de grote afnemers en 
producenten van stoom. “Als je op zoek gaat 
naar het verhogen van je energie efficiëntie dan 
kom je al snel uit op stoomprojecten”, bevestigt 
Bart Eurlings, senior engineer Sustainability & 
Energy bij SABIC. “Deze studie brengt onderlinge 

interacties op het vlak van stoombesparing op 
gang, dat is waardevol. Tot dusver is iedereen 
afzonderlijk met stoomprojecten bezig, maar 
dat is misschien niet het beste voor de site. We 
moeten op zoek naar gezamenlijke ‘no regret’ 
opties. Dat is niet alleen voor nu een uitdaging, 
omdat je niet weet wat de toekomst brengt zal het 
plaatje steeds opnieuw bekeken moeten worden”, 
benadrukt Eurlings.

“Verduurzamen kunnen we 
het beste gezamenlijk doen.”

Site users enthousiast

Nieuw is dat we het grote geheel bekijken. Hoewel 
bedrijven natuurlijk met name geïnteresseerd zijn 
in de mogelijkheden voor hun eigen fabrieken, 
zien ze wel kansen voor gemeenschappelijke 
besparingen door middel van een gezamenlijke 
aanpak”, meent Van Willigenburg. 

“We ontwikkelen een methodiek 
die tot optimale combinatie 
van stoombesparingsprojecten 
kan komen.”

Besparingsruimte
Per drukniveau – tien in totaal op Chemelot 
variërend van 3 tot 140 bar – is de 
stoombesparingsruimte van de huidige situatie 
bepaald. De hoge drukniveaus worden onder 
andere ingezet voor kracht voor aandrijving van 
compressoren, de lagere voor warmte. “Deze 
analyse is indicatief, want er is bijvoorbeeld 
geen rekening gehouden met de dagvariatie van 
stoomvraag. Uit de analyse blijkt wel duidelijk 
dat de besparingsruimte per drukniveau flink kan 
verschillen”, licht Schepers toe.

Selectie van meest kansrijke projecten
De inventarisatie heeft tientallen mogelijke 
projecten geïdentificeerd. De meeste projecten 
zetten in op elektrificatie, gebruik van elektro- 
motoren, warmtepompen en algemene proces- 
optimalisatie. “Onze inventarisatie toont dat de 
totale maximale stoombesparing uit projecten 
de huidige stoombesparingsruimte ruimschoots 
overschrijdt. Om deze extra stoombesparingen 
mogelijk te maken is er ook gekeken of de bedrij- 
ven zelf hun stoomproductie kunnen reduceren. 
Omdat de stoom die bedrijven zelf produceren 
veelal een bijproduct van de processen is, is 
besparing van deze stoomproductie niet zomaar 
evident of zinvol voor bedrijven. We concluderen 
dat er meer potentie dan ruimte is voor stoom-
besparing. Het selecteren van de meest kansrijke 
stoombesparingsprojecten is dus noodzakelijk”, 
concludeert Van Willigenburg.

“Er zijn potentieel veel meer 
stoombesparingsprojecten 
dan er ruimte is voor 
stoombesparing.”



Herkent uw bedrijf 
zich in de werkwijze 
van Brightsite? 
Wij streven naar broeikasgasreductie door 
de meest kosteneffectieve maatregelen te 
implementeren en tegelijkertijd de productie 
te waarborgen. Wilt u hieraan bijdragen, meer 
informatie krijgen of wilt u gebruik maken van 
onze diensten? Neem dan contact met ons op.

René Slaghek
Program line manager Transition 
Scenarios and System Integration
rene.slaghek@sitech.nl
+31 (0)6 200 159 35

Methodiek voor 
optimale combinaties
Om tot een selectie van projecten te komen is een 
methodiek nodig die tot een optimale combinatie 
van energiebesparingsprojecten, ‘enabler’-
projecten en infrastructuurprojecten kan komen. 
“Het lastige is dat het een optimalisatieprobleem 
is met haast oneindig veel variabelen en 
mogelijkheden. Bovendien sluiten sommige 
projecten elkaar uit of gaan juist gepaard met 
een ander project. We hebben daarom een 
methode voor selectie getest op een lijst van 
energieprojecten en stoombalans van naftakraker 
Olefins 4 van SABIC. Dit alleen levert al honderd 
logische combinaties van energieprojecten op. 
Met een Equation-Oriented methode (essentieel 
voor heel geïntegreerde systemen) bleek het 
mogelijk in zeer korte tijd alle combinaties van 
mogelijkheden door te rekenen op het niveau van 
één fabriek. Maar niet voor de gehele site”, zegt 
TNO’er Carlos Sánchez Martinez, verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van systemische methodiek 
voor stoombesparingsprojecten. “We kijken 
tevens naar specifieke optimalisatiesoftware, 
onder andere mixed-integer linear programming 

(MILP). Het is uiteindelijk de bedoeling om van 
een methodiek voor één fabriek te gaan naar een 
methodiek voor heel Chemelot. Deze methodiek 
zou vervolgens ook van meerwaarde kunnen zijn 
voor andere chemische clusters.”

Nú het potentieel 
benutten
Het eerste deel van de stoomstudie heeft veel 
meer projecten opgeleverd dan in eerste instantie 
voorzien, hoewel de rentabiliteit en praktische 
uitvoerbaarheid van een aantal projecten nog 
in detail bekeken moet worden. Het is mooi 
dat er veel potentieel is, dit stelt ons echter 
ook voor de nodige en complexe keuzes. De 
volgende stap is het opstellen van een shortlist 
met de meest veelbelovende projecten om 
vervolgens gezamenlijk tot een combinatie 
van de meest aantrekkelijke maatregelen voor 
Chemelot te komen. Het is belangrijk nú te 
beginnen, zodat Chemelot concrete stappen kan 
maken met het verduurzamen van de site en de 
reductiedoelstellingen van 2030 gaat realiseren.
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