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PROCESS INTENSIFICATION QUICK SCAN SHIN-ETSU PVC FABRIEK
LOCATIE PERNIS

Samenvatting
In november 2007 is de PVC fabriek van Shin-Etsu PVC B.V. te Pernis geanalyseerd met
behulp van de PI quick scan methode op potentiële verbeter mogelijkheden voor efficiëntere
procesvoering. Uit deze studie zijn 3 korte termijn en 2 lange termijn studieonderwerpen naar
voren gekomen. Shin-Etsu beschouwt echter de mogelijke korte termijn onderwerpen ook als
lange termijn aanbevelingen omdat invoering van de genoemde items een grote (financiële)
impact zal hebben.

PI Studie
Op 16-11-2007 heeft een Process Intensification quick scan plaatsgevonden van de PVC
fabriek van Shin-Etsu PVC B.V. te Pernis.
De volgende personen waren bij de studie betrokken:
Naam
Prof. Dr. Ir. H. vd Berg
Ir. H. Akse
Ir. F. vd Pas
Ir. R.Versteeg

Functie
PI specialist
PI specialist
Adviseur
Process Engineer

Bedrijf
TU Twente
Traxxys
SenterNovem
Shin-Etsu PVC

In de quick scan is het PVC proces van Shin-Etsu PVC door de specialisten doorgelicht aan
de hand van een indicatieve checklijst.
Na een toelichting van het totale proces is de fabriek in detail bekeken op mogelijkheden voor
het wijzigen van processen of van het reduceren van utility verbruiken.
Reductie van utility verbruiken is daarbij een speerpunt geworden voor de studie waarbij de
volgende aanbevelingen zijn gedaan voor het mogelijk opstarten van diepgaandere studies in
de toekomst:
Korte termijn:
• Vervang het gesloten koelsysteem van de reactoren voor een direct koelsysteem.
• Analyseer mogelijke verbeterpunten in de programmering van het opwarmen en
koelen van de reactoren.
• Vervang de huidige droogstap met Flashdrogers door Fluïde bed drogers voor het
drogen van PVC product.
Lange termijn:
• Onderzoek mogelijkheden om het batchproces om te zetten in een (semi) continu
proces.
• Verbetering van het ontwerp van de huidige opwerkingslijnen van PVC
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Deze verbeterpunten zijn door de specialisten gekwantificeerd als een gemiddelde
verbetering van het proces.

Reflectie op de aanbevelingen
Ondanks dat er mogelijke verbeterpunten uit de studie zijn voortgekomen die zijn bestempeld
als korte termijn aanbevelingen kunnen deze niet op korte termijn worden geïntroduceerd. De
aanbevelingen kunnen namelijk pas gerealiseerd worden door het uitvoeren van grote
wijzigingen in de bestaande plant infrastructuur. De daarmee behorende investeringskosten
zijn dermate hoog dat de kosteneffectiviteit te laag is.
Daarom worden de korte termijn aanbevelingen uit de PI quick scan als lange termijn
aanbevelingen beschouwd. Indien uitbreidingen van de productiecapaciteit resp. grote
renovatieprojecten aan de orde zijn, zal een afweging gemaakt worden of de aanbevelingen
wel kosteneffectief gerealiseerd kunnen worden.
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