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pomp leverde meteen 20% minder
stroomgebruik op. Bij een andere
installatie konden drie van de acht
pompen verwijderd worden, zonder
dat de pompprestaties verminderden.
KOELINSTALLATIE
Frequentieregelaars zijn ook een uitkomst gebleken. Een koelinstallatie
voor een van de twee hoogovens
telt drie pompen van 1600 m 3/h
en een van 800 m 3/h. Vanaf de
pompen loopt het koelwater via
een 1 km lange leiding naar de

Bij veel processen van Tata Steel komt hitte vrij

Energiegebruik van staalfabriek
daalt ruim 10 procent
Tata Steel in IJmuiden is al jaren bezig om het energiegebruik terug te dringen.
Een speciaal team kijkt ondermeer of de pompen zuiniger kunnen draaien.

Jan van den Berg

hoogoven. Het benodigde debiet
werd daar geregeld door smoorkleppen.
Nu staan deze kleppen open
en worden nog maar twee pompen gebruikt. Die worden aangestuurd met frequentieregelaars. De installatie hiervan kostte
90.000 euro. Dit is binnen twee jaar
terugverdiend, omdat de besparing
0,8 GWh/j bedraagt, hetgeen 27%
van het oorspronkelijke stroomgebruik is.
Een andere optie was geweest om
de vier pompen, en de combinatie
daarvan, beter te regelen. Dat zou
geen kosten met zich meebrengen
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studeerd, hield de installatie in
van twee nieuwe pompen die qua
prestaties aansluiten bij het benodigde debiet, ter vervanging van de
vier oude exemplaren. Dat zou een
besparing van 40% hebben opgele-
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Pomp NL besteedt dit jaar in iedere editie aandacht aan een onderwerp, dat in september
2016 op het Pump Users International Forum
is behandeld. In de volgende editie staat een
artikel over een innovatief ontwerp van een
pitotbuispomp van Weir Specialty Pumps.

verd. Wegens de hoge kosten zou de
terugverdientijd echter te lang zijn.
MAGNETISCHE KOPPELING
Magnetische koppelingen bleken
de beste keuze voor de pompen

besparing op bij een terugverdientijd van 1,6 jaar. Een andere mogelijkheid betrof toepassing van
frequentieregelaars. Dit zou 74%

Tata Steel IJmuiden gebruikt 220 miljoen
kubieke meter koelwater per jaar
die bij Koudbandwalserij 2 emulsie
verwerken, die bij het walsen vrijkomt. Hiervoor zijn vier pompunits
met ieder twee pompen in gebruik.
De pompen hebben een capaciteit
van elk 400 m 3/h en gebruiken
jaarlijks 2,4 GWh.
Ook hier zijn verschillende opties

besparing met zich meebrengen.
De installatiekosten, van ondermeer lange kabels, waren echter
dermate hoog, dat de terugverdientijd veroverde twee jaar zou zijn.
De ervaringen bij Tata Steel laten
zien dat energiebesparing bij
pompen technisch niet ingewik-

bestudeerd. De beste bleek de
plaatsing van magnetische koppelingen tussen de motoren en de
pompen. Dit Levert 67% energie-

keld is en dat de kosten van effectieve oplossingen vaak alleszins
redelijk zijn. Dat is een les die voor
vele bedrijven de moeite waard is.

Tata Steel heeft op zijn terrein in IJmuiden
zo'n drieduizend pompen

Met 4 procent van het Nederlandse
energiegebruik voelt Tata Steel in
IJmuiden de plicht om het zuiniger aan te gaan doen. Sinds
2011 brengt een team van technici systematisch in kaart hoeveel
energie alle installaties gebruiken.
Vervolgens wordt beoordeeld hoe
deze kunnen worden aangepast om
zuiniger te werken. Daarbij wordt
de terugverdientijd zorgvuldig geschat. De staalfabriek moet immers
financieel gezond blijven.
De bulk van het energiegebruik
gaat op aan het smelten van ijzererts en de productie van staal

en een besparing geven van 8%.
Dat werd als te Laag beoordeeld.
De derde mogelijkheid die is be-

uit ruwijzer. Deze processen
kunnen alleen substantieel zuiniger worden, als er geheel nieuwe
installaties en processen voor
komen. Tata Steel werkt daar hard
aan, maar dit duurt vele jaren.
WINST
Ondertussen is er veel winst te behalen bij kleinere installaties en
componenten. Sinds 2011 heeft
Tata Steel in IJmuiden ruim 10 0/0
energiebesparing tot stand gebracht en het einde is nog niet
in zicht. Bij de circa drieduizend
pompen van Tata in IJmuiden is

Tata Steel is de grootste energiegebruiker van Nederland

een interessante besparing mogelijk gebleken. Deze gebruiken rond
de 35% van de elektriciteit van
het bedrijf. Ongeveer de helft van
de pompen gebruikt nu gemiddeld
200/0 minder elektriciteit dan in
2011. De meeste pomparbeid gaat
op aan het verpompen van koelwater, waarvan jaarlijks 220 miljoen m 3 door de installaties gaat.
Energiebesparing was vaak verrassend eenvoudig. Bij een koeltoren
van een koudbandwals stonden
twee pompen die met 55% efficiëntie draaiden. Een betere aansturing en het uitschakelen van één
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