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Inhoud :







Chemelot Industrial Park & Campus



• Technologie-partner die met 
specialisten de site-users helpt om het 
maximale uit hun fabriek te halen

• Voortgekomen uit DSM Manufacturing 
Center in 2008

• Ca. 800 medewerkers

Sitech Services :  

In huis :
• Chemical Engineering
• Civil Engineering
• Mechanical Engineering
• Electrical Engineering
• Process control
• ICT 

Managed Services :
• Improve Plant
• Permitting
• Maintenance
• Projects
• Turnarounds
• Supply Chain Technical 

Goods & Services
• Site Infa
• Waste water plant
• Firebrigade & ACC



• Utility Support Group (USG) B.V. is een joint 
venture tussen SABIC Petrochemicals B.V , 
OCI Nitrogen, ARLANXEO en Anqore. 

• USG verzorgt de inkoop, productie, 
distributie en verkoop van elektriciteit, 
stoom, technische gassen, stikstof, lucht en 
water voor bedrijven op industriecomplex 
Chemelot

• USG is gevestigd in Geleen; er werken 
ongeveer 200 werknemers waarvan zo'n 75 
in ploegendienst

USG :  

Utilities Capaciteit

Stoom
950 ton per uur, waarvan eigen 
productie: 330 ton per uur

Elektriciteit 240 MW

Perslucht en meetlucht 60 ton per uur

Stikstof 30 ton per uur

Aardgas 15 ton per uur

Kanaalwater en bluswater 5300 m3 per uur

Demiwater en condensaat 1650 m3 per uur

Drinkwater 50 m3 per uur

Natronloog 2 ton per uur



• De Turnaround is een projectmatig voorbereide en uitgevoerde stilstand van installatie(s) 
waarin diverse werkzaamheden worden gerealiseerd.

• Daarbij wordt het maximale gedaan om een incidentvrij verloop van werkzaamheden te 
realiseren en wordt geoptimaliseerd naar kwaliteit, doorlooptijd en kosten.

• De Turnaround is nodig voor het uitvoeren van :

• Maintenance (reiniging, inspecties, reparaties, revisies, vervangen van hulpstoffen in proces of 
equipment e.d.) 

• Projecten (debottlenecking, modificaties ivm LTO, levensduurverlenging, etc.)

Wat is een Turnaround ?









TA kenmerken en kentallen



• Asset owners in de lead 

• Stringente werkprocessen voor :

• Scoping

• Job-planning

• Material coordination

• Scheduling

• Execution

• Shut-down/start up

• Cost-control

TA practises, key-succesfactoren en innovaties :



• Key-succesfactoren : 

• Dedicated TA-management expertise resources beschikbaar (TA-manager, scoping-leader, planning-leader, scheduler, 
materialcoordinator, cost-control)

• Gestructureerd samenwerken 

• Duidelijke governance over elk detail

• TRIO concept (Contractor rep., Operations rep., Maintenance rep)

• Passende overlegstructuur voor elke fase en specifieke doelstelling (bijv. afstemmen onderlinge beinvloeding)

• IT-tools fit for purpose :

• Scoping :  riskmanagement & changemanagement

• Job planning (gebruikmaken van taaklijsten, resource-codes en calculaties (time en materiaal-based)

• Material coordination (van aanvraag tot bestelling, tot keur, tot prefab, tot uitgifte, etc)

• Transport coordinatie (alle aan en afvoer, van prefab, tot uitgebouwde delen voor verschrotting of revisie off site, voor of na TA)

• Scheduling ( in ruimte en tijd) (resources, werktijden, daily schedule, relaties activiteiten, werkplekdichtheden, kranenplan, transportplan, 
reiningsactiviteiten, uit- en inbedrijfname plan stoppunt>systemen> gehele installatie, 3-daylookahead en progress-rapportage)

• Cost-control

TA practises, key-succesfactoren en innovaties :



• Key-succesfactoren (2) : 

• Gebruik tekeningen voor :

• Definitie proces-systeem grenzen

• Bepalen area’s voor aparte governance

• Vastleggen van locaties voor specifieke doeleinden (soms op uur/dag basis bijv. opstellen kranen, spuitwagens etc. )

• Opstellen logistieke plan voor calamiteiten en bereddering, aan en afvoer materiaal en personeel, aan- en afvoer materiaal en personeel andere 
site-users) (soms ook op uur en dag)

• Bepalen onderlinge beïnvloeding (activiteiten, werkplekdichtheid)

• Meten is weten 

• Regelmatige tijdstudies (m.n. voor repeterende werkzaamheden)

• Quantity surveys

• Fysieke voortgang meten

• Ervaringen, gegevens en data vastleggen, archiveren en “hergebruiken “ (vloot-management)”

TA practises, key-succesfactoren en innovaties :



• Innovaties : 

• Gebruik GPS –data  en 3D scans  

• Track&trace systemen voor materiaal en transportcoordinatie

• Gebruik van robotica bij reiniging en inspecties

• Gebruik van camera/meet-systemen voor overwaken besloten ruimtes

• Gebruik drones voor inspecties in besloten ruimtes

TA practises, key-succesfactoren en innovaties :



Large Turnaround (doorlooptijd 38 dagen) 
manuren  :
• 620,000 totaal aantal uren

• 290,000 directe manuren

• 330,000 indirecte manuren hours (incl. voorbereiding & uren operations)

Gedurende uitvoering dagelijks: 

• 1000 tot 2000 medewerkers op site

• 1,000 tot 1,500 direct

• 300 tot    500 indirect



Large Turnaround (doorlooptijd 38 dagen)
materialen :

• Materialen: 426,000 items

• Bouten 38,000 items

• Moeren 83,500 items

• Pakkingen 50,000 items

• Pijpmateriaal:

• leidingen 4,500 m

• T-stukken 225 items

• bochten 1,100 items

• weldolets 115 items

• fittings  1,500 items

• Instrumentation/electrical cable 12,300 m

Vergezeld van : purchase-orders, specificatie-bladen, materiaal-certificaten en andere kwaliteitsdocumenten  



Large Turnaround (doorlooptijd 38 dagen)
job-packages :
• 1520 job packages

1087 maintenance   903 mechanical

39    rotating equipment

110 instrumentatie

35 electrical

433 projects 14 maintenance projects
13 small projects (technological changes)

406 large capital projects

• 1520 job packages

24 Pre TA

1496 TA



Large Turnaround (doorlooptijd 38 dagen)
contracting :
• 119 contracts

• 104 contractors on site

• 15 contractors off site




