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ArcelorMittal nieuwe
deelnemer capaciteitsmarkt
Een ongekende overeenkomst tussen ArcelorMittal en REstore (nu onderdeel
van Centrica Business Solutions), zal in piekperiodes tot wel honderdvijftig MW
terugleveren aan het hoogspanningsnet.
Verlaging van energieverbruik zonder invloed op kwaliteit

Wereldwijd verbruikt ArcelorMittal ongeveer dezelfde hoeveelheid
gas en elektriciteit als Oostenrijk, of 25 procent van het totale
jaarlijkse energieverbruik van het Verenigd Koninkrijk. Om de
toenemende kosten van energieheffingen, transport en duurzame
energiebronnen te beperken, heeft ArcelorMittal een interne
businessunit opgezet, genaamd ArcelorMittal Energy SCA, gericht op
energieoptimalisatie en -handel voor de fabrieken in heel Europa.
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Flexibele benadering van energie

In maart 2014 begonnen twee staalfabrieken - een van ArcelorMittal
en een van Aperam, producent van roestvrij staal - met hun oriëntatie
om eventueel deel te nemen aan de capaciteitsmarkt.
Dit als reactie op uitspraken van de regering dat het land komende
winter moeilijkheden zou krijgen om stroomuitval te voorkomen.
De kritische vraag was of het energieverbruik snel genoeg en lang
genoeg kon worden verminderd om in aanmerking te komen voor
Demand Side Response (DSR).
ArcelorMittal kon de hoeveelheid stroom voor de elektrische
vlamboogovens of de hete en koude walsrollen op bepaalde momenten
gedurende de dag niet verminderen. Bovendien waren de lokale
operationele teams bang dat de kwaliteit van het staal en de levering
aan de klant zouden worden beïnvloed als machines gedurende een
bepaalde tijd geen stroomtoevoer zouden hebben. Zelfstandig was
het ArcelorMittal niet gelukt te voldoen aan de strenge eisen van de
hoogspanningsnetbeheerder (TSO) om deel te nemen aan DSR.

De resultaten

De fabrieken ArcelorMittal en Aperam werden opgenomen in het DSRportfolio van Centrica Business Solutions, dat ook een breed scala aan
industriële locaties van andere bedrijven bevat. Op de momenten dat
de fabrieken van ArcelorMittal het stroomverbruik niet zouden kunnen
verlagen, trad een ander bedrijf uit dat portfolio op als vervanger, zodat
de TSO de vereiste stroom te allen tijde beschikbaar had.
Deze pooling-aanpak zorgde ervoor dat het lokale operationele
team van ArcelorMittal het werk gewoon kan uitvoeren, terwijl
het bedrijf nog steeds inkomsten genereert door deelname aan
de capaciteitsmarkt.

Business Solutions

Wij zijn niet volledig beschikbaar wegens
de aard van de elektrische vlamboogoven,
maar soms kunnen wij het netwerk met de
juiste impulsen helpen."
Luis De Miguel Martinez, Managing Director,
ArcelorMittal Energy SCA
Waarom zou u kiezen voor Centrica Business Solutions?
• Technologie vermindert automatisch het energieverbruik
en zorgt ervoor dat bedrijven, indien nodig, energie
kunnen terugleveren aan hun lokale gemeenschap
• Aanzienlijke terugkerende inkomstenbesparingen die
kunnen worden gebruikt om energierekeningen
te verlagen
• Nieuwe inkomsten en de mogelijkheid tot verdere
ontwikkeling van duurzame energie
• Verlaagt de industriële CO2-voetafdruk met een
efficiënter energiebeheer
• Helpt om wereldwijde klimaatveranderingen te beperken

Toestemming die is gegeven aan REstore voor het gebruik van bedrijfsnaam/logo voor deze casestudy en
andere publicaties, is na de acquisitie overgedragen aan Centrica Business Solutions.
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