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Hoe wordt de Arbeidshygiënische strategie toegepast op een 

petrochemisch complex (Olieraffinaderij en Aromatenfabriek)?

Gegeven:

• Voedingsstromen (Ruwe aardolie, gas condensates en naphthas)

bevatten o.a. benzeen, PAK’s (Poly Aromatische Koolwaterstoffen) en 

kwik;

• Catalysts bevatten o.a. Nikkel- en Kobaltverbindingen;

• Producten bevatten o.a. benzeen (tot 100%), 1.3-Butadiene en PAK’s

• Verplichting tot bijmengen van biofuels zoals ethanol (Carcinogeen).

Hoe voorkomen we emissies en blootstellingen als eliminatie en 

substitutie niet mogelijk zijn?

Inleiding
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Beheersmaatregelen vlgs Arbeidshygiënische strategie (Arbo besluit)

1.Bronmaatregelen (bv. eliminatie of substitutie)
Indien redelijkerwijs niet mogelijk:

2. Collectieve maatregelen (bv. afscherming of afzuiging)
Indien redelijkerwijs niet mogelijk:

3. Individuele maatregelen (bv. bekorten blootstellingstijd of terugdringen

aantal blootgestelde werknemers)
Indien redelijkerwijs niet mogelijk:

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidshygiënische strategie (Arbo besluit)
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Arbeid hygiënische strategie is onderdeel van:

• ExxonMobil Global Practices (systeembeschrijving van fabrieken)

• ExxonMobil Design Practices (ontwerp van o.a. Sample systems en 

afdichtingen van pompen)

• ExxonMobil Operations Integrity Management Systems

• ExxonMobil Safe Practices 

• ExxonMobil Global Health Practices (protocollen met minimum 

vereisten hoe mensen te beschermen tegen toxische stoffen)

• ExxonMobil Exposure Assessment Strategy System (database met 

blootstellingsprofiel per functie)

Arbeidshygiënische strategie vs. systemen 

ExxonMobil
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• Eliminatie van grondstoffen (ruwe aardolie & naphthas) is niet mogelijk. 

Dit betekent immers einde bedrijfsvoering.

• Substitutie van grondstoffen is ook niet mogelijk. Deze bevatten altijd 

benzeen en PAK’s. 

• Eliminatie of substitutie van catalysts (voor verzadigen en ontzwavelen 

van o.a. dieselolie) is niet mogelijk. De steeds strengere milieueisen 

dragen zelfs bij aan meer ontzwavelingsinstallaties en dus grotere 

hoeveelheden catalyst.

Bronmaatregelen (Eliminatie of Substitutie)
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Scheiden van mens en bron:

• Toepassen van gesloten sample systemen

(o.a. Dopak) voor CMR-stoffen

• Toepassen van “Canned” of “Double pressurized Seals” in 

productpompen, zodat bij een lekkage geen product kan ontsnappen

• Toepassen van gesloten spoelsystemen om equipment leeg te maken 

van product

• Toepassen van gesloten systemen om equipment gasvrij te maken

Collectieve maatregelen
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Tijdens onderhoudsstops op installaties, welke BTX bevatten, toepassen 

van de volgende technieken:

• Waterwas van installaties met gecontroleerde opvang van 

waswater

• Chemisch reinigen en uitstomen van installaties

• Uitlaat van sumps (ondergrondse opslag) aansluiten op koeler en 

zgn KATOX systeem (catalytic oxidation skid)

• Vacuumtrucks aansluiten op scrubber en KATOX systeem tbv 

vacumeren om emissies naar de buitenlucht te voorkomen, 

waarna de trucks op basis van discontinue vacuum equipment 

leegmaken

Collectieve maatregelen
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KATOX
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Informatie, Instructie en Training

• Alle medewerkers (ExxonMobil en aannemers) worden getraind in:

• Juist gebruik van werkvergunningen (1 x per 3 jaar)

• Gebruik van relevante Safe Practices (1 x per 2 jaar) voor Benzeen, PAK’s, 

Keramische vezels, Kwik, gebruik vacuüm-trucks, etc.

• Omgaan met CMR stoffen (jaarlijkse CMR training)

• Process medewerkers worden getraind in juist gebruik meetapparatuur 

voor o.a. Benzeen en Kwik (in geval van twijfel een second opinion 

door Industrial Hygiëne).

• Trainingen worden vastgelegd in “Webcat” training database.

Individuele maatregelen
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Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is geregeld via 

Safe Practices en werkvergunningen.

Alle medewerkers die gebruik maken van 

adembeschermingsmiddelen, moeten verplicht

elke 2 jaar een zgn. “fit test” (OSHA protocol) 

ondergaan voor elk type masker dat zij gebruiken.

Type chemicaliën handschoenen en pakken worden in principe door 

ExxonMobil voorgeschreven. Voor afwijkende typen dient goedkeuring 

verleend te worden door Safety & Industrial Hygiene.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
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• Routine personal monitoring voor BTX jaarlijks voor relevante functies

• Personal en area monitoring voor BTX gedurende onderhoudsstops en 

projecten

• Area monitoring voor PAK’s (check pump seals) jaarlijks op 

geselecteerde pompen

• Biologische monitoring voor benzeen en PAK’s is beschikbaar

• Methoden voor area monitoring voor kwik (intern) en keramische 

vezelmaterialen (extern) is beschikbaar en is opgenomen in zgn. job 

maps van de maintenance afdeling

Monitoring programma’s
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Communicatie:

Tijdens onderhoudsstops zijn vele nationaliteiten op het terrein aanwezig 

en zij spreken niet allemaal Nederlands, Duits of Engels. In geval van 

afwijkende situaties is het van belang om ook deze mensen van de juiste 

informatie te voorzien om blootstelling te voorkomen.

Strengere gezondheidslimieten:

Met de huidige beschikbare direct uitleesbare meetapparatuur is het niet 

altijd mogelijk om een snelle juiste uitspraak te doen over wel/niet 

gebruik van PBM’s. Er wordt dan gekozen voor worst case scenario.

Dit kan betekenen dat er onnodig gebruik gemaakt wordt van PBM’s 

(met name adembeschermingsmiddelen).

Uitdagingen



Vragen?




