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Safety First
ook bij teruglevering van utilities
Sinds eind 2011 vindt er elke woensdagmiddag
een storingsanalysesessie (HAZOP) plaats met
vertegenwoordigers van een fabriek, USG en
EdeA. In deze sessies worden de risico’s geïnven-
tariseerd die verbonden zijn aan de teruglevering
van de utilities stoom, stoomcondensaat en brand-
bare stoffen door betreffende plant aan EdeA-
installaties of het distributienet. Ook wordt gecon-
troleerd of deze risico’s adequaat zijn beveiligd.

Waarom storingsanalyses?
We hebben als locatie een synergievoordeel als de
fabrieken de energiestromen met elkaar kunnen
delen. De ene fabriek maakt via zijn productiepro-
ces stoom, de andere heeft juist stoom nodig. Op
de site produceren fabrieken ook restgassen en
warm condensaat die EdeA weer kan gebruiken
voor het produceren van stoom. Uiteraard gaat dit
niet vanzelf: EdeA speelt hierin als utilityproducent
een centrale rol. EdeA ’verzamelt‘ de teruggelever-
de stromen en levert deze vervolgens naar de klan-
ten. Om te borgen dat onze leveringen binnen spe-
cificatie zijn, moeten de fabrieken voor de terugle-
vering aan een afgesproken specificatie voldoen.
Deze is vastgelegd in de Technische Leverings-
Voorwaarde (TLV) bij USG.
Een teruglevering heeft voor een fabriek als voor-
deel: lagere kosten en lagere emissies.

USG, SABIC en EdeA in actie bij een HAZOP.

De veiligheidsrisico’s die aan een teruglevering
zijn verbonden, moeten echter aan de geaccep-
teerde norm voldoen.
De toetsing van deze norm wordt uitgevoerd via
een storingsanalyse (HAZOP). Tot nu toe voer-
den de fabrieken en EdeA deze analyses op de
Chemelotsite apart van elkaar uit. Nu zoeken we
elkaar op.

Risico’s
Je loopt het risico om ongewenste situaties van
de ene fabriek naar de andere te transporteren.
Zo kan een lekkage in een boiler/ketel bij fabriek
A leiden tot de levering van explosieve stoom
aan fabriek B. Reden genoeg voor de Operatio-
nal Board Chemelot om deze ’integrale’ risico’s in
kaart te brengen, te beoordelen of deze adequaat
zijn beveiligd en daar waar nodig verbeteringen
door te voeren.

Ervaringen tot nu toe
Tjebbe Prosje is voor EdeA projectleider van de-
ze klus. Een korte update van Tjebbe:
“In 2012 zijn we gestart met het inplannen van de
HAZOP’s voor 25 fabriekseenheden. De bereid-
heid van alle partijen om in elkaars keuken te
mogen kijken is zeer groot en leidt ertoe dat in
alle openheid scenario’s worden benoemd en
beoordeeld. Tot nu toe blijkt dat over het alge-
meen de beveiligingen van de ongewenste sce-
nario’s goed genoeg zijn.
Incidenteel zijn er additionele maatregelen nodig
zoals het installeren van een extra alarm. Mo-
menteel is bij 10 fabrieken een HAZOP uitge-
voerd. De overige fabrieken komen de eerste
helft van 2014 aan bod.”
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