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AXX Turnaround 2020 – Safety Event

Beveren, 3 september 2020

INTERNAL
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 Scope

 Doelstellingen

 Veiligheid/Gezondheid/Milieuplan

 Planning

 Organisatie

 Kwaliteitsopvolging

 Verkeersplan, Werfplan, Contractorpark

AXX Turnaround 2020 - Onderwerpen
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Reversing to Offgas-system

to be cleaned

Chimney

 leave + insulated

Stack

 Repair

 Eerste maal 3-jaarlijkse stilstand voor AXX

 Inspectie & revisie van apparaten & beveiligingen

 Reiniging & herstellingen die niet in lopend bedrijf kunnen

 Vervanging van apparaten (end-of-life & projecten)

Scope
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Reversing to Offgas-system

to be cleaned

Chimney

 leave + insulated

Stack

 Repair

 ~ 800 jobs

 ~ 18.000 werkuren (Lanxess + contractors)

Werkvolume
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 Nul ongevallen

 Afstel, stilstandswerk en opstart volgens planning

 Geen lekkages bij opstart, focus op flensmontage & controle

 Geen rework, ‘first time right’

Doelstellingen
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Veiligheid/Gezondheid/Milieu plan

Tijdig doorgeven attesten, certificaten aan 

HSE (gunther.plaquet@lanxess.com)
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Planning

 1 planner en 1 planning voor het hele bereik

 3-day-lookahead, wordt elke ochtend verdeeld

 Geen avondlijke afmeldvergadering, wel dagelijks om ~9u30 veiligheidsmoment + 

voortgangsbespreking (focus op kritisch pad)

 S-curves, kritische pad en andere rapportages beschikbaar, per discipline

 Detailplanning beschikbaar begin oktober
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Planning

 Technische werken van maandag 9 november tem vrijdag 11 december

 Gefaseerd begin/einde over bedrijfsdelen ivm spreiding werkvolume

 Start Projectwerk in Sulfenamide vanaf maandag 26 oktober

 Planning in daguren, enkel op werkdagen, uitzondering projectwerk Afvalwater
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 Per bedrijfsdeel zijn er 

“LXS-verantwoordelijken” 

voor P en T

 Zij zijn jullie directe 

aanspreekpunten voor 

afmelding van jobs en bij 

vragen/problemen

 Zij doen kwaliteitsopvolging

 Organigram wordt verdeeld 

begin oktober

Organisatie tijdens TA-uitvoering

TA Manager

Nicolas Grisolia

Safety

Sven De Smet

Gunter Plaquet

3rd party Fire Watch

Technical Coordinators

Scheduling

Nicolas Grisolia

Gilles Vandecaveye

Execution Technical

Technical Coordinators

Supervisors

LXS Technicians

Contractors

Execution Production

Bedrijfsoversten

Supervisors

Operators
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Reversing to Offgas-system

to be cleaned

Chimney

 leave + insulated

Stack

 Repair

Organisatie: telefoonlijst
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 Flensmontage

 eigen kwaliteitsopvolging contractor, traceerbaar per flens (labels)

 (steekproef) controle door LXS-T-verantwoordelijke ter plekke

 Kwaliteitscontrole door LXS-verantwoordelijke + opname in web-portaal

Kwaliteitsopvolging
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Infrastructuur – Verkeersplan
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Infrastructuur – Werfplan
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 Oost van Contractorpark Kallo, Lanxess voorziet sanitair containers

 ruimte voor uitbreiding contractorcontainers, tijdig aanmelden !

Infrastructuur – Contractorpark
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Werkafspraken

 Normale werktijden: 8u00 - 16u30

 Indien disciplines samenwerken, ook samen pauzes nemen !

 Refter beschikbaar vanaf 12u30, maar beperkte capaciteit !

 Overwerkmaaltijden nodig ? Vóór 14u30 doorgeven bij Jan Dillen
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