
 
 

 

Moerkapelle, 11 maart 2022 

 

Betreft: Stappenplan om uw stoomproductie tijdens een energiecrisis zo zeker mogelijk te houden 

 

Geachte klant, 

De energiemarkt staat momenteel sterk onder druk. Prijzen worden dagelijks verhoogd en plannen 

worden door de overheid en bijbehorende instanties opgesteld én uitgevoerd om het gebruik van 

gas in verhoogd tempo terug te dringen. Talrijke industriële gebruikers zullen mogelijk hun productie 

bij tekorten aan gas moeten aanpassen of zelfs stilleggen. Dit zal een behoorlijke impact hebben voor 

de gehele maatschappij en mogelijk ook direct of indirect voor uw bedrijf. Bij Ketelonderhoud Jonker 

denken we proactief met u mee. In deze mail vindt u daarom alvast een aantal handvaten om uw 

stoomproductie zo zeker mogelijk te houden. Nu en in de nabije toekomst. 

 

1. OPLOPENDE LEVERTIJDEN: KIES VOOR TECHNISCHE ZEKERHEID 

Niet alleen de leverzekerheid van gas is onzeker, ook andere grondstoffen en onderdelen zijn 

onderhevig aan de onzekerheid in de markt. Levertijden van onderdelen en materialen lopen in hoog 

tempo op, wat bij een defect aan een cruciaal onderdeel een langere stilstand tot gevolg kan hebben. 

Verminder de kans op een plotselinge stilstand van uw bedrijfsvoering en zorg ervoor dat u alle 

essentiële onderdelen voor uw stoominstallatie op orde hebt. Denk hierbij aan voldoende 

reserveonderdelen zoals: laagwater-beveiligingen, vlambeveiligingen en servomechanismen. Bij 

Ketelonderhoud Jonker hebben we diverse onderdelen op voorraad, maar door de onderdelen zelf 

op voorraad te houden behoudt u meer grip op de situatie. 
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2. STIJGING ENERGIEKOSTEN: START MET ENERGIEBESPARING 

De abrupte stijging van de energieprijzen dwingt de industrie nog scherper te kijken naar 
energiebesparende maatregelen. Wat kunt u nu al doen om uw energiekosten betaalbaar te 
houden? Breng uw gasverbruik drastisch terug door: 

• Het plaatsen van een economiser (ECO) 
• Het plaatsen van een rookgascondensor (RGC) 
• Brandervervanging 
• Isolatie van o.a. appendages, leidingwerk en drukhoudende apparaten 
• Meting condenspotten 
• Automatisering van uw ketelhuis 
• Waterbehandeling 
• Branderonderhoud 

Rekenvoorbeeld isolatie van appendages: 
 

Bij 1 niet geïsoleerde DN50 stoomafsluiter werkend op een stoomdruk van 10 bar treedt er een 

warmteverlies op van ongeveer 0,8 Kw. Over 8.700 bedrijfsuren (1 jaar) en een rendement van 90% 

is dit een aardgasverlies van ca. 800 m3. Bij een aardgasprijs van € 0,30 is dit een verlies van € 240,- 

per jaar. Een isolatiematras voor deze afsluiter varieert rond de 90 euro en heeft dus een zeer korte 

terugverdientijd. 

 

3. ONZEKERHEID GASLEVERING: ALTERNATIEF VOOR GAS 

Naast de hierboven genoemde energiebesparende mogelijkheden om uw gasverbruik te verlagen zijn 
er ook mogelijke alternatieven voor gas. Een aantal opties om uw bedrijfsvoering minder afhankelijk 
te maken van gas worden hieronder besproken: 

 
Huurketels met combibranders 
 

Onze huurketels zijn voorzien van combibranders en kunnen naast aardgas ook op diesel stoken. 
Hiermee heeft u de mogelijkheid om op een tweetal brandstoffen te stoken. De huurketels zijn 
beschikbaar in een range van 650 kg/h t/m 25.000 kg/h. 

 
Ombouw van de huidige brander 
 

Samen met onze experts kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om uw huidige brander om 
te bouwen zodat deze ook alternatieve brandstoffen zoals olie, LNG of propaan kan verstoken. 

 

Onzekere tijden vragen om bijzondere oplossingen en maatwerk. Wij staan onveranderd voor u klaar 

en hopen u middels deze mailing proactief te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u ons 

altijd bereiken via het algemeen nummer 079 593 1354 of jonker@ketelonderhoud.nl. 

https://www.ketelonderhoudjonker.nl/energiebesparing/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/kennisbank/apparaten/economiser/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/kennisbank/apparaten/rookgascondensor/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/brandertechniek/aankoop-brander/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/isolatie/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/meting-condenspotten/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/automatisering/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/waterbehandeling/
https://www.ketelonderhoudjonker.nl/brandertechniek/
mailto:jonker@ketelonderhoud.nl

