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ZEKER VAN WATER

WATER-LINK
zeker van water
De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in
de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen
de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en
afvoer.
Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie
en reclycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles,
altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

EASTMANN - DE UITDAGING
Toenemende volumes, een kleinere ecologische voetafdruk maar geen ruimte
Door zijn eigen commercieel succes wil Eastman, een toonaangevende specialty chemicals producent die hoogwaardige
materialen maakt, zijn productiefaciliteiten in Gent uitbreiden.
Om de vereiste productiecapaciteit te kunnen halen, zal
Eastman elke vierkante meter van zijn site nodig hebben voor
zijn kernactiviteiten: de productie van PVB-film voor gelamineerd glas. Maar dat betekent ook dat deze productieverhoging Eastman met een tweede uitdaging confronteert: een
bijkomende vraag naar deminwater en stoom. Komt daarbij
dat Eastman’s engagement om maatschappelijk én ecologisch
verantwoord te ondernemen het bedrijf verplicht om een
milieuvriendelijke site te creëren. Het bedrijf moet dus zijn
ecologische voetafdruk beperken.
De combinatie van deze drie uitdagingen hebben geleid tot
een gedetailleerd onderzoek naar Eastman’s waterbeheer.
Omdat Eastman van plan is om zich toe te spitsen op zijn kernactiviteiten, heeft het bedrijf Water-link aangesteld om het
waterbeheer en -verbruik in kaart te brengen en een betrouwbare oplossing op punt te stellen.

EASTMANN - DE OPLOSSING
Outsourcing
Volledige outsourcing, gebaseerd op volledige betrouwbaarheid. Na een gedetailleerde wateraudit samen met Eastman,
stelde water-link vast dat het water- en stoomverbruik bij
Eastman ingrijpende aanpassingen vereiste. Toch lag de
oplossing al binnen handbereik. Door off-site energie-efficiënte
productie-installaties te bouwen, waren er onmiddellijke voordelen op het vlak van kostenbesparing en het milieu.
Water-link bouwde twee installaties en zette ze op een nabijgelegen site. In de praktijk betekende dit het ombouwen van
twee containers om er twee volledig operationele, semi-mobiele stoom- en waterbehandelingsinstallaties van te maken,
die volledig onafhankelijk van Eastman zullen werken. De
nieuwe combinatie werd water-link III gedoopt.
Water-link neemt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
het hele project op zich, zoals dat gebruikelijk is voor een
volledig outsourcingproject. Concreet omvat dit de zorg voor
controlebeheer, licenties, de selectie van leveranciers, de contracten en de bouw en exploitatie van Induss III, met inbegrip
van transportpijpleidingen tussen de verschillende sites. In ruil
daarvoor betaalt Eastman per m3 aangevoerd water en per ton
geleverde stoom. De kosten voor nutsvoorzieningen worden
meteen gekoppeld aan de productiecijfers en nauwlettend
opgevolgd, begroot en toegekend.
Water-link vond de optimale locatie voor zijn waterinstallatie
en heeft de nodige contracten opgesteld. Water-link heeft
ook alle aspecten van het onderhandelingsproces geregeld,
alsook de administratieve afhandeling van alle wettelijke vereisten, met aandacht voor maximale transparantie naar alle
betrokkenen.
Het mooie aan dit project is dat om het even welk bedrijf in
de directe omgeving eveneens voordeel zal kunnen halen uit
Induss III. Plaatselijke bedrijven genieten van het schaalvoordeel en van de uitzonderlijke gegarandeerde watervoorziening. Afvalverwerkingsbedrijf Ivago heeft hier op ingepikt.

Ivago

IVAGO - DE UITDAGING
Toen het in Gent gevestigde intercommunale afvalverwerkingsbedrijf Ivago zag dat hun huidig waterbevoorradingscontract zou aflopen, was dat het perfecte moment om hun
deminwaterverbruik en -beheer eens kritisch onder de loep te
nemen. Zouden ze doorgaan met hun huidige leverancier of
overschakelen op een beter alternatief ?
Het bedrijf, dat deels staatseigendom is, stuurde een aanbesteding uit voor het contract. Induss beantwoordde deze aanbesteding met een haalbare en kosteneffectieve oplossing, die
gerealiseerd kon worden binnen het beperkte tijdsbestek van
zes maanden.

Kortom, de uitdagingen omvatten :
•

Een strak schema voor watervoorziening in amper zes
maanden tijd

•

Hoge kwaliteitsvereisten, omdat het deminwater gebruikt
zou worden voor een hogedrukgenerator stoomturbine

•

Continuïteit tijdens de bouw en opstart van de nieuwe
installatie

•

Hoge betrouwbaarheids- en toevoervereisten

IVAGO - DE OPLOSSING
Het delen van de middelen van de semimobiele waterfabriek Induss III
Dankzij de grondige in-house expertise kon water-link de
aanbesteding beantwoorden met de precisie die vereist is
voor een project van dergelijke omvang. Wij waren perfect in
staat om aan de nodige administratieve eisen te voldoen en
een offerte in te dienen op basis van een nauwkeurig uitgevoerde haalbaarheidsstudie en strenge specificaties. Bovendien
toonde onze studie aan dat het een efficiënte oplossing zou
zijn.
Induss III is een semi-mobiele water- en stoomfabriek, die al
standaard kwaliteitswater genereerde voor Eastmann, een
nabijgelegen chemisch bedrijf. Doordat deze installatie onafhankelijk van Eastman gerealiseerd was en bovendien op een
concessie op de Ivago site stond, kon het project voor Ivago
gerealiseerd worden door gewoon een nabehandelingsinstallatie toe te voegen aan de bestaande waterinstallatie, in plaats
van een compleet nieuwe te moeten bouwen.
Het waterproductieproces op zich is ontwikkeld om zo weinig

mogelijk impact te hebben op het milieu. In overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt water-link
niet-kwetsbare bronnen om waardevolle wateroplossingen te
creëren. Voor Ivago moet er deminwater geproduceerd worden
met een kwaliteit van minder dan 0,2 microS/cm. Dat is de
reden waarom we kozen voor een nabehandelingsinstallatie
op basis van EDI (Elektro DeInonisatie). Deze installatie kan
indien nodig ‘gebypassed’ worden, en in het onwaarschijnlijk
geval van een panne, kan er een back-up voorzien worden
door een ionwissselaareenheid of levering via vrachtwagen.

Valoriseren restwarmte
In 2015 ontstond het idee om de restwarmte van de afvalverbrandingsoven nuttig te valoriseren voor de aanmaak van
stoom voor Eastman. Er werd bij de installatie van Water-link
een warmtewisselaar geplaatst waarbij met hoge druk stoom
van Ivago (40 bar), lage druk stoom (16 bar) gemaakt wordt
voor Eastman. Hiermee wordt 23600 MWh aan natuurlijk gas
vervangen en besparen we 12.414 kton per jaar. De installatie is
operationeel sinds 2017.
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Bovenop het strakke tijdschema drong Ivago aan op twee cruciale criteria : betrouwbaarheid en kwaliteit. Elke succesvolle
inschrijving zou rekening moeten houden met een reeks specificaties, die strikt nageleefd moesten worden tijdens het overgangssproces naar een andere waterleverancier.

