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DE WIN-WINS VAN
RESPONSIBLE CARE
Energie uit glycerine, ‘groene’ gastankers, een geïntegreerde
DeNOx-installatie en warmte van en voor de buren. Vier
verschillende inzendingen voor de Responsible Care-prijs,
één gemene deler: innovaties in duurzaamheid leiden tot
win-winsituaties voor milieu, omgeving én bedrijf.
Tekst: Marloes Hooimeijer
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DeNOx-installatie BASF.

BASF
GEÏNTEGREERDE
DENOX-INSTALLATIE

B

RESPONSIBLE CARE-PRIJS

De VNCI reikt de RC-prijs jaarlijks uit aan het
meest inspirerende en aansprekende project uit de
Nederlandse chemische industrie. Het winnende
project moet zorgen voor een substantiële verbetering van prestaties op het gebied van veiligheid,
gezondheid, milieu, duurzaamheid of ketenbeheer,
de kernwaarden van het Responsible Care-programma. De winnaar dingt ook mee naar de internationale Responsible Care Award van Cefic. De
winnaar van de Responsible Care-prijs 2017 wordt
bekendgemaakt tijdens het VNCI Jaarevent op 1
juni in de Fokker Terminal.

ij de productie van katalysatoren door BASF in De
Meern komt NOx vrij. Tot een
paar jaar terug hadden de vier
reactoren een eigen DeNOxinstallatie (met ammonia) om
emissies te voorkomen. Maar
doordat de NOx in het productieproces in pieken vrijkomt, kwamen soms (circa eens per jaar)
toch storingen voor en daardoor
kleine maar ongewenste emissies. “Dat wil je niet”, zegt Bram
Hoffer, site quality & continuous
improvement manager. “De hele
fabriek moet worden stilgelegd
tot duidelijk is waar het probleem precies zit en is opgelost.
Bovenal is het onwenselijk voor
milieu en omgeving.”
BASF zocht een technologie om
storingen te voorkomen, maar
die bleek op de markt niet
beschikbaar. Anton Alderliesten,
projectmanager: “Dus zijn we
met verschillende afdelingen in
de Meern en met R&D en engineering vanuit ons hoofdkantoor
in Ludwigshafen bij elkaar gaan
zitten om een oplossing te
bedenken.” Sinds september
2015 hanteert BASF De Meern
een DeNOx-concept waarin de
eerste stap is dat alle NOx wordt
opgevangen in een header die de
voeding mengt en verdeelt over
de vier gekoppelde DeNOxinstallaties (waarvan twee
nieuwe). Dit egaliseert de pieken

en minimaliseert de kans op
emissies. “Sinds de ingebruikname hebben we geen emissies
meer gehad.”
Het realiseren van die geïntegreerde DeNOx-installatie had
nog wel wat voeten in aarde en
was kostbaar. “Het was een miljoenenproject. Dat zit in het
nieuwe materieel, maar ook
zeker in de technologie die
ervoor moet zorgen dat de
metingen en sturing van de
installaties optimaal verlopen”,
aldus Hoffer. Alderliesten vult
aan: “We zijn nog steeds aan het
optimaliseren. We hebben een
groot aantal gasmetingen toegevoegd om op elk punt de gassamenstelling te kennen en een
noodstroomvoorziening aangelegd omdat we soms te maken
hebben met een stroomdip. Met
succes: de stroomdip vorig jaar
had geen effect op ons proces.”
In een brochure op de ‘Burenpagina’ kunnen omwonenden lezen
over de nieuwe DeNOx-installatie. Binnen BASF wordt die
gezien als voorbeeld voor vergelijkbare plants. Hoffer: “We dingen mee naar de wereldwijde
BASF-award voor innovatieve
projecten – staan in de top-3.”
En inmiddels is het volgende
RC-project in De Meern al
gaande: “We bouwen momenteel een nieuwe afvalwaterzuivering.”
e
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tankvorm (trilobe tanks in
plaats van bilobe) 30 procent
meer lading in: 36.000 kuub
ethaan, ofwel 19,5 kiloton. En
de zuinige dual fuel-motoren
zijn naast voor traditionele
brandstof ook geschikt voor
het schonere LNG of ethaan.
Kooij: “Dit project bewijst dat
duurzaamheid financieel
voordeel op kan leveren en
geen geld hoeft te kosten.”
Het ontwerp kwam tot stand
tijdens een aanbesteding.
Bestaande schepen waren
met een maximumcapaciteit
van ongeveer 20.000 kuub
niet geschikt. Hartmann
Shipping, waarvan GasChem
een onderdeel is, kwam met
het winnende voorstel.
“Doordat wij het risico hebben durven nemen, onze nek
hebben uitgestoken en een
langetermijncommitment
van tien jaar zijn aangegaan,
hebben zij dit innovatieve
schip kunnen realiseren. Een
prachtig voorbeeld van
samenwerking in de keten”,
aldus Bril. Ruigt: “Als het een
bewezen design wordt, kan
Hartmann het ook uitrollen
voor andere schepen en zijn
vloot verder verduurzamen.
Na vier maanden ziet het
ernaar uit dat we met de
GasChem Beluga zelfs nog
sneller en zuiniger kunnen
varen dan verwacht. In juli
komt ook de GasChem Orca,
onze tweede groene gastanker, in de vaart.”

GEN

ind april werd het schip
GasChem Beluga, de
eerste ‘groene’ gastanker
van SABIC (voor het vervoer
van ethaan uit de VS), officieel gedoopt in het Engelse
Teesside. Daar staat een van
SABIC’s krakers, recent aangepast om ook ethaan als
grondstof te kunnen gebruiken. Paul Ruigt, category
manager shipping & barging,
was bij de doop aanwezig
namens het SABIC-projectteam, dat verder bestaat uit
onder andere Henk Bril, distribution & (external) safety
ambassador, en Bas Kooij,
specialist environment and
responsible care. Ruigt: “Het
schip is al vier maanden in de
vaart, dus het werd tijd om
het feest te vieren. De doop
is een belangrijk moment
voor de kapitein, zijn crew en
natuurlijk voor de rederij.”
Het projectteam noemt de
groene gastanker ‘een
gamechanger’: het innovatieve ontwerp zorgt voor
energie-efficiency en reductie van CO2-uitstoot. De vorm
van het schip (Svelte-bow) en
de indeling (stuurhut en verblijfsaccommodaties aan de
voorzijde in plaats van achterzijde) zorgen voor een
optimale verdeling van
gewicht en ligging in het
water. Het schip ‘snijdt door
het water’, neemt minder
ballastwater in, met minder
brandstofgebruik als gevolg.
Daarnaast kan er dankzij de

‘Wij koppelen technologische innovatie aan
energiebesparing,
leveringsbetrouwbaarheid en zorg voor de
omgeving’
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Doop GasChem
Beluga in Engeland.
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Plaatsen reactor biovergister

CHEMOURS
WARMTE VAN EN VOOR DE BUREN

I

n 2012 sloten Chemours en
afvalverwerker HVC een
contract om warmte die vrijkomt bij de verbranding van
huisvuil te gaan leveren aan
Chemours (in de vorm van
stoom). Onderdeel van de deal
om een stoomleiding van HVC
naar Chemours te bouwen
was dat er in het project een
verbinding gelegd zou worden
met het lokale warmtenet dat
HVC momenteel stapsgewijs
in Dordrecht realiseert. Dit
net moet Dordrecht energieneutraal maken, doordat de
afvalverwerker zijn verbrandingswarmte inzet voor het
verwarmen van woningen en
gebouwen.
“Aangezien wij toch een backup nodig hadden voor onze
eigen stoomvoorziening –
mocht HVC op enig moment
niet kunnen leveren – werd de
afspraak dat die back-up ook
voor de stadsverwarming kan
worden ingezet”, vertelt Charles de Wolff, value chain manager bij Chemours. Eind dit jaar
moeten de twee hiertoe benodigde hoogefficiënte stoom-

boilers klaar zijn. “We hadden
een deel van ons terrein al
beschikbaar gesteld aan HVC
om de aansluiting met het
warmtenet en bijbehorende
warmtewisselaars te realiseren. Van die werkzaamheden
hebben we best last gehad,
maar uiteindelijk is het totaalplaatje voor ons wel heel aantrekkelijk.”
Dat totaalplaatje bestaat eruit
dat Chemours in 2018 naar
schatting 1200 terajoule stoom
geleverd krijgt van HVC. Daarvan mag 660 terajoule als
duurzame energie worden
bestempeld, vanwege verbranding van organisch materiaal. De levering aan Chemours zorgt in het proces van
HVC voor een energiebesparing van 39,6 procent, ofwel
476 terajoule, omdat het de
warmte niet eerst naar elektriciteit hoeft om te zetten.
Door het uit bedrijf nemen van
twee warmtekrachtcentrales,
waarmee Chemours voorheen
stoom en elektriciteit
opwekte, daalt het gasverbruik tot 161 terajoule. Dit is

ENERGIE UIT GLYCERINE

T

ot voor kort verkocht Croda zijn glycerine, een bijproduct in
de productie van vetzuren uit onder meer raapolie en dierlijk
vet, op de wereldmarkt. Daarvoor was eerst nog een concentratiestap nodig, aangezien die glycerine in water zit. “Circa 6 procent van ons energieverbruik ging naar dit verdampingsproces”,
aldus Danny Zwakhals, site engineering manager projects bij
Croda. “Gecombineerd met de sterk wisselende glycerineprijzen vroegen we ons af of we geen andere toepassing voor die
glycerine konden bedenken.”
Zwakhals had weleens gehoord dat glycerine een goed vergistbaar product is en Croda besloot die optie nader te bestuderen.
Wat begon met een laboratoriumstudie en vervolgens een
pilotunit werd, resulteerde juni vorig jaar in de ingebruikname
van een anaerobe vergister die het glycerine-watermengsel
omzet in biogas. “Het is een tweezijdig snijdend zwaard: we
hoeven niet te concentreren, dit scheelt energie, en het levert
ons duurzame energie op. Het biogas zetten we in voor eigen
gebruik – voor stoom, stroom en warm water. Daartoe hebben
we een nieuwe WKK-installatie gerealiseerd.”

goed voor een CO2-uitstootreductie van 132 kiloton.
Overigens is de levering van
stoom al in 2015 in kleinere
omvang gestart. De stoom van
HVC wordt via een in 2014
geïnstalleerde warmtewisselaar geschikt gemaakt om te
gebruiken in het productieproces van Chemours, voornamelijk van PTFE-poeder, onder
meer toegepast als isolatiemateriaal voor hogesnelheids-

kabels. In 2016 heeft HVC twee
extra stoomlijnen aangesloten, zodat niet alleen méér
stoom maar ook met een
hogere betrouwbaarheid geleverd kan worden. “Dit project
is een voorbeeld van responsible care omdat wij technologische innovatie koppelen aan
energiebesparing, leveringsbetrouwbaarheid en zorg voor
de omgeving”, besluit De
Wolff.

Stoomgenerator HVC-Chemours.

Als het vernieuwende proces straks volle bak draait, levert het
ruim 25 procent CO2-uitstootreductie op, vandaar dat het project ‘Quarterback’ is gedoopt. Zwakhals licht toe: “Het vervangen van aardgas door biogas dekt 9 procent, de besparing op
gasgebruik door het achterwege blijven van de concentratiestap
6 procent en de energie-efficiencywinst in ons ketelhuis, met de
nieuwe WKK, 10 procent.”
De beoogde capaciteit van de vergister is circa 300 ton glycerinewater per dag. “We zitten nu op 60 procent daarvan. Het is
een complex proces met zijn eigen eigenaardigheden. Soms
willen wij wel harder, maar de beestjes in de vergister nog niet.
Die biomassa moet je ook weer in leven houden door bijvoorbeeld ureum en magnesiumsulfaat toe te voegen aan de reactor. Dat was voor ons allemaal nieuw. Van huis uit ben ik ongeduldig, maar ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt.”
Het project geeft Zwakhals ‘een gevoel van trots’. Het is een
demoproject binnen het Europees subsidieprogramma EU
LIFE+ en toepasbaar in soortgelijke industrieën. Voor Croda
betekent het dat de glycerine-verdampingsinstallatie uiteindelijk wordt stilgelegd en verdwijnt. “Ik kijk nog wel iedere maand
even naar de glycerineprijzen, maar onze keuze is gemaakt: we
gaan voor duurzaam.” p
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