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PERSBERICHT
Staatsolie Raffinaderij weer in bedrijf
De Staatsolie Raffinaderij te Tout Lui Faut is vanaf volgende week weer volledig in
bedrijf. De raffinaderij lag ruim 3 weken stil als gevolg van een brand in een van de
procesunits op 26 januari 2006. Gedurende deze periode zijn naast reparaties aan de
aangetaste unit, ook werkzaamheden uitgevoerd die alleen tijdens een algehele
stillegging mogelijk zijn.
De reparatiewerkzaamheden zijn afgerond en het proces van het in bedrijf stellen van de
procesunits is begin deze week ingezet. Staatsolie Diesel en asfaltbitumen zullen in de
week van 27 februari weer beschikbaar zijn.
Uit het diepgaand onderzoek dat gelijk na de brand is uitgevoerd, blijkt dat het lekken van
brandstof binnen de ‘visbreaker-unit’ als bronoorzaak kan worden aangemerkt. De
‘visbreaker-unit’ is de procesmodule waarin asfaltbitumen bij 450 graden Celsius wordt
verwerkt tot lichtere en makkelijker (ver)handelbare producten, zoals stookolie, nafta en
gas.
De brand heeft slechts de buitenkant van de procesunit aangetast. Hierdoor is de schade
beperkt gebleven tot het smelten van aluminium isolatiemateriaal, verschroeiing van
signaalkabels, lokaal geïnstalleerde instrumenten en wat waterschade aan het
isolatiemateriaal.
Enkele dagen na de brand heeft Staatsolie experts uit het buitenland gehaald, die samen
met het raffinaderijpersoneel de nodige evaluaties heeft gepleegd en maatregelen
getroffen om te starten met het weer bedrijfsklaar maken van de unit. Dat de raffinaderij
toch nog ruim drie weken heeft stilgelegen, komt omdat instrumenten en ander materiaal
in het buitenland moesten worden gekocht en bepaalde niet direct leverbaar waren.
Dankzij kordaat en accuraat optreden van onze operators waren de vlammen in minder
dan vijf minuten gedoofd en de raffinaderij direct en op correcte wijze stilgelegd. Het
bleek dat de verschillende beveiligingssystemen die er zijn bij de raffinaderij goed
hebben gewerkt, waardoor erger kon worden voorkomen. De brandweer en de politie
waren zeer snel na de melding te hebben ontvangen ter plekke. De brandweer heeft tot het
eind assistentie verleend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
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