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Amsterdam Coal Processing BV (ACP) is een kolenoverslagbedrijf gelegen aan de Westhaven in Amsterdam. Op de ACP-terminal zijn de laatste jaar
circa 1,2 miljoen ton kolen doorgezet. Verwacht wordt dat volgend jaar de doorzet met circa 30% zal groeien.
Vanwege de relatief kleine oppervlakte van de terminal en de groeiende kolenstromen lijdt de ACP aan een tekort van opslagcapaciteit. Het probleem van
de opslagcapaciteit is mede veroorzaakt door de lange ligtijd van kolen en de relatief grote aantal soorten kolen die op de ACP opgeslagen worden.
Gezien de kleinschaligheid van de terminal worden momenteel wielladers gebruikt voor intern transport en opslag van kolen. Voor het lossen van
zeeschepen worden drijvende kranen met 36 ton grijpers ingezet. Deze kranen storten de geloste kolen neer in een overslagruimte langs de kade. Vanuit
deze ruimte worden de kolen weggereden en in opslag gebracht door middel van wielladers. Voor het laden van binnenvaartschepen en duwbakken
worden eveneens wielladers en een mobiele kraan op rupsbanden gebruikt.
Transporteren van kolen door middel wielladers naar/vanuit opslagruimten gelegen achter in de terminal gaat gepaard met een daling van de
transportcapaciteit en hoge operationele kosten.
Zowel het opslagcapaciteitsprobleem als het interne transportprobleem was aanleiding voor de directie van de ACP om een onderzoek te starten. In dit
onderzoek is gezocht naar oplossingen om de opslagcapaciteit te verhogen en het interne transport te verbeteren.
De opslagcapaciteit kan over het algemeen door de volgende maatregelen vergroot worden:
Het verminderen van het aantal soorten kolen
Het vormen van trapeziumhopen met een zo mogelijk vierkante ondergrond
Het toepassen van keermuren en opslagvakken
Vooral het verminderen van het aantal soorten kolen levert de grootste verhoging van de opslagcapaciteit op. Het toepassen van opslagvakken levert een
verhoging van 5% tot circa 20% van de opslagcapaciteit afhankelijk van de hoogte, de dikte van de muren en de opslagomstandigheden. Door het grote
aantal soorten kolen en de onvoorspelbare kolenstromen zal de invoering van een opslagvakkensysteem waarschijnlijk de flexibiliteit van de opslag
aantasten. Daarom wordt geadviseerd om eerst afspraken met de potentiële klanten te maken om het aantal soorten te beperken en daarna de
opslagvakkenstructuur geleidelijk in te voeren.
Voor het verbeteren van de prestaties van het transportsysteem zijn diverse oplossingen mogelijk. Het gebruik van vaste transportbanden en mobiele
feederen stackerbanden verhoogt de performance van het huidige transportsysteem en vermindert het effect van de transportafstand op de
transportcapaciteit. Grote werktuigen zoals grote stackers en reclaimers bieden geen oplossing vanwege de grote investeringen en de kleinschaligheid van
de ACP.
Uitgaande van de gestelde maatregelen voor de verhoging van de opslagcapaciteit en aannames omtrent kolenstromen is een indeling van de terminal
voorgesteld en zijn diverse oplossingsvarianten voor het transportprobleem bedacht.
De operationele kosten van een aantal varianten zijn berekend bij verschillende waarden van de doorzet. Bovendien zijn de investeringen in zowel
opslagvakken als werktuigen economisch beoordeeld door de netto contante waarde en de terugverdienperiode te berekenen.
Na vergelijking van de verschillende varianten is gebleken dat een variant met een vaste transportband, twee mobiele feeder-/stackerbanden en wielladers
de beste oplossing biedt voor de transportcapaciteit en de meeste economische voordelen heeft. De vaste transportband wordt in het midden van het
terrein geplaatst en verbindt de overslagruimte met de achterste opslagruimtes van de terminal. De mobiele feeder-/stackerbanden worden ingezet voor het
voeden van de transportband, het opslaan van kolen of het laden van binnenvaartschepen.
Door de inzet van een dergelijk transportsysteem kunnen besparingen tot circa 40% op de interne transportkosten gerealiseerd worden ten opzichte van
een systeem waarbij alleen wielladers worden gebruikt. Uitgaande van deze besparingen, een aantal aannames en een afschrijvingsperiode van 15 jaar, is
een terugverdienperiode van het te investeren bedrag berekend van 4 jaar.
Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.09.08; logistics@wbmt.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.

