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1 Inleiding 
 

1.1 Terugblik op 2014 
Terugkijkend op 2014 is het niet moeilijk om te concluderen dat Century Aluminum Vlissingen een 
uitstekend jaar gehad heeft. 
Eind 2013 waren de eerste anoden, na een stilstand van 2 jaar, weer geproduceerd. Dit na vele 
maanden van groot onderhoud, sloopwerkzaamheden en het installeren van nieuw equipment. De 
productie zat begin 2014 nog steeds in een sterke leerfase. Vanaf maart 2014 bleek echter dat we 
een zeer stabiele productie met goede kwaliteit en betrouwbaarheid konden draaien. Het was 
duidelijk dat ons team, waarvan velen een heleboel moesten leren, goed voorbereid was en de 
taken goed kon uitvoeren. Op het gebied van veiligheid werd het jaar zonder verzuim- en milieu 
incidenten afgesloten en ook dat is een prima prestatie voor een nieuwe organisatie. 
Andere hoogtepunten waren de officiële opening in maart en het bezoek van senior Century 
Management, inclusief de CEO, tezamen met de Board of Directors in september. Tijdens dat 
laatste bezoek werd ook de geplande uitbreiding van bakoven C goedgekeurd. 
 

1.2 Vooruitblik op 2015 
Het jaar 2015 zit vol positieve uitdagingen. Naast het draaiende houden van de productie op 100% 
is de andere prioriteit het verdubbelen van de capaciteit door het vernieuwen van bakoven C. Deze 
zal eerst gesloopt worden (op de betonkuip na), waarna er nieuwe vloeren, wanden en vuurvaste 
muren in komen. Het vuurregelingssysteem en het anoden transportsysteem zullen compleet 
vervangen en gemoderniseerd worden. Dit geheel zal aangesloten worden op de daarvoor al 
berekende afgasbehandelingsinstallatie (RTO). Er zullen in totaal ongeveer 10 Century mensen 
bijkomen, voornamelijk technici in productie en onderhoud. Echter ook onze contractorfirma’s 
(logistiek, transport, onderhoud) zullen een sterke stijging in hun werkzaamheden voor ons gaan 
zien. Als alles volgens planning loopt zal de nieuwe oven eind 2015 gebruiksklaar zijn. 

 
Overige verbeteringsprojecten zijn onder andere het gehele logistieke proces van verschepen naar 
IJsland, en het terug verschepen van anoderesten. Ook bestuderen we potentiële verbeteringen in 
de logistieke keten van onze pek. Daarnaast het verder verbeteren en optimaliseren van de 
huidige productie, betrouwbaarheid en kwaliteit. 

 
Al deze anoden zijn bestemd voor slechts één klant, namelijk onze zusterfabriek Nordural in 
Grundartangi, IJsland. Ons doel blijft de beste kwaliteit, voor de laagste prijs en op een veilige 
manier te leveren. We zitten nog niet aan 100% van de IJslandse vraag, dus verdere ruimte voor 
verbeteringen en groei blijven mogelijk. 
 
April 2015 
 
 
Robert Quak 
Plant Manager 
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3 HSE Beleidsverklaring    
 

3.1 HSE beleidsverklaring – Century Aluminum Vlissingen 
Ons beleid is gericht op het maatschappelijk verantwoord ondernemen, het zekerstellen van de 
veiligheid en de gezondheid van al onze medewerkers en de medewerkers  van derden, het 
voldoen aan de wettelijke en andere HSE eisen en het voorkomen van milieuschade. Het integrale 
managementsysteem zorgt voor borging en is gericht op het continu verbeteren van onze 
prestaties.  
 

3.2 Veiligheid en gezondheid 
Century Vlissingen streeft naar een ongevalsvrije werkplaats. Ons uitgangspunt is dat alle werk 
gerelateerde ongevallen te voorkomen zijn. Preventie van ongevallen wordt vorm gegeven door 
het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) voorafgaand aan de uitvoering van 
de werkzaamheden. Veiligheid en gezondheid staat bij onze activiteiten voorop. We willen de 
slogan “we doen het veilig of we doen het niet“ ten uitvoer brengen voor alle werkzaamheden 
die op het Century Vlissingen terrein worden uitgevoerd. Wij vragen alle medewerkers en 
contractors het werk te stoppen en te corrigeren als het werk niet veilig kan worden/wordt 
uitgevoerd. 
We hebben de organisatie en de processen zodanig ingericht dat de consequenties van het 
gebruik van gevaarlijke stoffen nooit zal leiden tot een ernstig ongeval.  Door het optimaliseren van 
ons gedrag zijn we ervan overtuigd dat we de jaarlijks vastgestelde doelen zullen bereiken. 
 

3.3 Milieu 
De speerpunten van ons milieubeleid vinden hun basis in de inventarisatie en evaluatie van onze 
milieuaspecten. We zullen er continu naar streven om de milieubelasting voortvloeiend uit de 
aspecten met de grootste gevolgen terug te dringen. Voortdurende aandachtspunten zijn het 
terugdringen van water- en luchtemissies en het beschermen van de bodem.  
Andere kernpunten van het milieubeleid zijn een optimaal gebruik van grondstoffen en energie. 
 

3.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de hoekstenen van onze 
ondernemingsstrategie.  Century  Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in 
economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen en 
ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden en met 
de gevolgen voor toekomstige generaties. 
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4 BBS - Behaviour Based Safety 
 

 
We doen het veilig of we doen het niet 
Dat is een spreuk die ons bij Century moet bezig houden. Er moet een veiligheidscultuur ontstaan 
waarbij we nagaan of we werkzaamheden veilig uit kunnen voeren en waarbij de collega’s ons 
waarschuwen als we even minder alert zijn. 
 
Het is belangrijk dat we beschikken over veilige machines en dat er duidelijke procedures en 
instructies zijn. Voor goede veiligheidsresultaten is het gedrag van de medewerker heel belangrijk. 
Veiligheidsexperts gaan er vanuit dat meer dan 80% van de ongevallen veroorzaakt wordt door 
menselijk falen. 
 
Om het gedrag van de medewerkers van Century te verbeteren hebben we een contract 
afgesloten met het  Amerikaans bedrijf  Aubrey Daniels International. Dit bedrijf heeft voor 
Behaviour Bases Safety, BBS, een methode ontwikkeld die niet meet wat er mis is maar die vast 
laat leggen wat er goed gaat. Een ander kenmerk is dat je het gedrag verbetert door steeds de 
focus te leggen op enkele kleine gedragingen die we in het kader van veiligheid niet altijd correct 
uitvoeren. In de tweede helft van 2013 is gestart met het opleiden van de medewerkers en begin 
2014 zijn de eerste pinpoints geselecteerd en is het proces gestart.  
 
In een jaar tijd hebben we 24 pinpoints gerealiseerd. Enkele verbeterpunten in het BBS proces 
zijn: 

 Meer in de groep communiceren over de pinpoints; 
 Meer belangstelling van het management voor de diverse groepen met hun pinpoints; 
 Het aanspreken van collega’s met onacceptabel veiligheidsgedrag. 

Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat we ons veiligheidsgedrag voortdurend verbeteren, 
zodat we de kans op ongevallen steeds verder verkleinen.   
 
Jan Bek 
HSE & Q Manager 
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4.1 Pinpoints 
 
Afgeronde pinpoints 2014: 
1. Het dragen van gehoorbescherming in de nabijheid van de werkende trilpers in de pastafabriek 
2. Het dragen van werkhandschoenen bij de werkzaamheden op en/of aan de vuuronderdelen op 

de bakoven 
3. Zaklamp tijdens dienst altijd bij je hebben 
4. Leuning vast bij op/aflopen trap 
5. Met heftruck stilstaan bij het in- en uitrijden van gebouwen 
6. Gekeurd gereedschap gebruiken 
7. Persoonlijk slot gebruiken bij afschakelen 
8. Respecteren van de clean-dirty area 
9. Claxonneert bij het in-en uitrijden van gebouwen 
10. Gebruik van gekeurd gereedschap 
11. Draagt veiligheidsbril in werkplaats 
12. Stilstaand telefoneren 
13. Handschoenen dragen op de vuren 
14. Geen helm en handschoenen in de koffieruimte 
15. In pastafabriek zaklamp bij je hebben 
16. Helmen en handschoenen ophangen buiten koffieruimte bakoven 
17. Bij het naar buiten stappen van kantoor/kantine even kijken of er niemand aankomt 
18. Pauzeren in kantine 
19. Achter je last lopen bij gebruik hijskraan  
20. Na werkzaamheden gereedschap opruimen 
21. Draagt adembescherming in de pastafabriek 
22. Bij het verlaten van kantoor einde van de dag geen papieren op het bureau 
23. Op de vloer geen rommel/spullen die er niet horen 
24. Bij verlaten kantoor stoel aanschuiven en tafel schoon achterlaten 

 

46%

37%

17%

% Pinpoints per afdeling Productie

Maintenance

Kantoor



Sociaal Jaarverslag 
 

 
Sociaal Jaarverslag 2013-2014 Century Aluminum Vlissingen BV Pagina 7 van 18 
www.centuryvlissingen.nl 

5 Personeel & Arbo 

5.1 Personeelsdata 
 
Ziekteverzuim 2014   1,89 %  
Verzuimduur 2014 in dagen  204 
 
Vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 
is Century Vlissingen van 44 werknemers 
naar 49 werknemers gegroeid. 
Het ziekteverzuim over het jaar 2014 met 
gemiddeld 48,7 werknemers in dienst 
bedraagt 1,89%. 
 
De Arbo dienstverlening zoals verzuim-
begeleiding en PMO’s (periodiek medische 
onderzoeken) is in 2014 uitgevoerd door de 
ARBO Unie.     
      

      
    
                                                                                      

  
                                                                                               

2014 2013 

Personeelssterkte 49 44 
Man 45 41 

Vrouw 4 3 
Gedetacheerden 6 4 
Gemiddelde leeftijd 44 44 
% Ziekteverzuim 1,89 0,41 
% Vrouwen 8 7 
% Verloop (Uit dienst) 8 4 
% Ploegendienst 57 61 

 
 

5.2 Leeftijdsopbouw medewerkers 

Categorie Operations Maintenance Kantoor # Totaal %  
20-29 3 1 1 5 10% 
30-39 9 3 4 16 33% 
40-49 3 1 3 7 14% 
50-59 13 3 3 19 39% 
60-67     2 2 4% 
  28 8 13 49 100% 
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5.3 Opleidingen 
 
Century Vlissingen biedt werk aan hoog gekwalificeerd personeel en heeft met name operators, 
technici, ingenieurs en administratieve medewerkers in dienst. 
 
De organisatie wordt efficiënt opgezet en de medewerkers zullen meerdere rollen vervullen. Dit 
zorgt voor zinvol en uitdagend werk voor iedereen. Training is cruciaal voor het succes en daarom 
biedt Century aan al zijn medewerkers continue opleiding aan om de vaardigheden en kennis uit te 
breiden en te verdiepen. Kennis en begrip van de productieprocessen is van belang om goed te 
kunnen functioneren en de prestaties en het rendement te verbeteren. 
 
De belangrijkste opleidingen in 2014 kunnen als volgt worden ingedeeld: 
 

Aantal deelnemers Aantal succesvol afgerond

Veiligheid 
BHV Herhaling 41 41 

BBS 46 46 
   

Operations   
Operator B 16 1 
Operator C 5 - 

   
 
 
Eén medewerker heeft in december 2014 zijn diploma Operator B behaald.  
De andere medewerkers maken goede vooruitgang met hun studie. 
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6 Het project Multi Craft Technician 

6.1 Phoenix 
 
Phoenix is als naam voor dit project gekozen omdat dit een metafoor is die staat voor “uit de as 
herrijzen”. Wij denken dat dit een toepasselijke naam is voor onze situatie waaruit het faillissement 
van Zalco NV door Century weer iets moois wordt opgebouwd. 
 

Wat houdt Phoenix in? 

Eind 2013 heeft het Vlissingen management team een visie geformuleerd. Elementen uit deze  
visie gaan over organisatie en mensen, met als belangrijkste elementen: veilig gedrag (BBS), 
multicrafted, world-class, andere manier van samenwerken, gemotiveerde en trotse vakmensen 
die breed zijn opgeleid, lean, preferred employer, preferred supplier. 

Phoenix is een vehicle om onze visie te realiseren 

6.2 Toegevoegde waarde van Phoenix voor de medewerker en Century 
 

 Breed opgeleid op meerdere taakgebieden en rollen (multicraft) 
 Unieke expertise in kennis, houding en gedrag (meer verantwoording, BBS) 
 Betere doorstroomposities (d.m.v. diploma’s en bredere ervaringen) 
 Meer verantwoording, zelf meer invloed uitoefenen op de planning en uitvoering van 

werkzaamheden 
 Meer werkplezier (door meer afwisseling, verantwoording en uitdagingen) 
 Flexibele inzetbaarheid 

 

We zijn gestart met kick off meetings in mei. Daarna zijn workshops gehouden over taken en 
rollen, deze zijn geclusterd met behulp van een select project team. Vervolgens zijn, met behulp 
van deze informatie, competentiematrixen gemaakt en daarna 0-metingen gehouden om te kijken 
op welk niveau we nu zitten. 

Aan de hand van een gap analyse worden individuele opleidingsplannen gemaakt. De uitvoering 
hiervan is een belangrijk speerpunt voor 2015 om zodoende klaar te zijn voor de uitdagingen van 
de toekomst. 
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7 Communicatie 
 

7.1 Meetings met personeel 
 
De volgende meetings heeft Century als communicatie richting het personeel op het gebied van 
veiligheid en management. 
 
Meeting Hoe vaak Deelnemers 
Safety meeting Dagelijks Century medewerkers 
Safety meeting Wekelijks op maandag Century medewerkers + Contractoren 
Communicatie meeting Maandelijks Century medewerkers 
Operations meeting Wekelijks Operations team + Plant Manager 
 

7.2 Board meeting 
 
Op maandag 8 en dinsdag 9 september 2014 is de board meeting van Century Corporate in 
Middelburg gehouden. De maandag stond in het teken van vergaderingen. Op dinsdag heeft de 
Board onze plant bezocht. Zij waren zeer positief over de goede ontwikkelingen en housekeeping, 
maar het allermooiste compliment was toch wel dat verschillende boardmembers lieten weten 
positief verrast te zijn door het enthousiasme van alle medewerkers. Dit enthousiasme is iets dat 
we vooral vast moeten houden. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat er een groot vertrouwen is 
vanuit de Board van Century dat we in Vlissingen met zijn allen heel goed bezig zijn en dat ook in 
de toekomst blijven doen. 
Eén van de genomen beslissingen was om de capaciteit te verdubbelen door middel van een 
complete renovatie van bakoven C. 

 

7.3 Openingsdag 
 
Na een grondige verbouwing van anderhalf jaar werd op vrijdag 14 maart 2014 de anodeplant 
officieel geopend. Dit werd gevierd met diverse contractors die meegewerkt hebben aan dit project. 
De eerste anode werd onthuld en na een hapje en een drankje konden zij in groepen een bezoek 
brengen aan de plant. 
Zaterdag 15 maart 2014 stond in het teken van familie. Alle medewerkers van Century mochten 
hun familieleden uitnodigen om te komen kijken naar hun gerenoveerde werkplek. 
Met ruim 200 bezoekers in twee dagen tijd kan er gezegd worden dat de opening een succes was!  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Datum Wie Aantal 
14 maart 2014 Contractoren 62 bezoekers 
15 maart 2014 Familie 140 bezoekers  

R. Quak 
Plant Manager CA Vlissingen 

G. Guðlaugsson
Plant Manager Nordural 

M. Bless
President and CEO  
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7.4 Sponsoring / goede doelen 
 
Century Vlissingen heeft het beleid om de lokale gemeenschap en goede doelen te ondersteunen. 
Dit doet Century onder andere gericht via sponsoring van kleinschalige activiteiten en sporten en 
via het actief en passief ondersteunen van goede doelen. 
Een aantal activiteiten en goede doelen die in 2014 zijn ondersteund waren: 
 
Doel Sponsoring 
Ride for the roses Tenues en inschrijfgeld 
Basketball Vereniging Souburg Jeugdkamp 
Handbal Vereniging VSV Olympus Trainingsmateriaal 
Sv Walcheren Doorgeefluik kantine 
Nieuwland Zomerfeest 
Open Havendag  
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In 2014 zijn in totaal 77.004 MT anoden verscheept 
naar IJsland.  
De anoden worden vanuit Vlissingen met een 
binnenvaartschip naar Rotterdam gebracht. Daar 
worden ze op een zeeschip geladen en naar onze 
klant in IJsland verscheept. 
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8.1 Veiligheid  
Century Vlissingen heeft het jaar 2014 afgesloten zonder ongevallen.  
Het totaal aantal ongevalsvrije dagen tot en met 31 december 2014 was 588. 
 
Onderstaande tabel heeft betrekking op het totaal aantal manjaren en incidenten van zowel het 
eigen personeel van Century Vlissingen als alle contractors die op de site van Century Vlissingen 
werkzaam zijn geweest.  

2014 2013 
Aantal mandagen 21.269 21.538 
Aantal manjaren 85 86 
Aantal ongevallen met verzuim 0 1 
Aantal dagen verzuim 0 7 
Aantal dagen zonder ongevallen per einde jaar 588 223 
 

8.2 Investeringen in lokale economie 
De opstart van Century is een boost voor zowel de werkgelegenheid als de lokale economie in 
Zeeland. 
Century heeft, vanaf juli 2012 tot eind 2014, een bedrag van € 8,1 miljoen gespendeerd aan 
onderhoud, materialen, services en contractors in Zeeland. De onderverdeling tussen Zeeuwse 
leveranciers  en de leveranciers buiten Zeeland is als volgt: 
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8.3 Energie, wie kan er zonder?   

 
Dat antwoord is vrij duidelijk. Niemand kan 
zonder energie en dat geldt ook voor Century 
Vlissingen. In Nederland zijn dit soort zaken 
meestal goed geregeld en wat een formaliteit 
leek te zijn bleek bij het opstarten toch iets 
complexer en moeilijker dan gedacht!  
Wij hebben in dit land te maken met allerlei 
regels en regeltjes die in een boel situaties 
goed werken. Echter in de situatie van een 
faillissement, gevolgd door een doorstart van 
twee andere firma’s op de grond van een 
derde partij, zijn de regels vaak iets minder 
behulpzaam. 
Met betrekking tot het verkrijgen van 
elektriciteit viel het mee, maar vraagstukken 
over wie aan wie kon leveren en of we een 
verbinding of distributienetwerk hadden en 
wat we hier per maand dan wel of niet aan 
moesten betalen lopen nu nog steeds.  
 
 
 
 
 
 

Om deze vragen te omzeilen zou een eigen 
elektriciteitsverbinding helpen, echter ook dat 
is niet zo eenvoudig gezegd als gedaan. 
Daarnaast was de bestaande 150kV 
infrastructuur ook nog eens veel te groot voor 
onze behoefte. Gelukkig hadden we eind 
2014 ons nieuwe 10kV station in gebruik en 
kunnen we verder met een eigen aansluiting. 
 
Vergelijkbare problemen zijn er met het 
verkrijgen van aardgas. Hier was het 
probleem dat onze buren al eerder van het 
gas gebruik maakten en dat zij formeel 
gezien (regels), niet zomaar aan Century 
konden doorleveren. Ook een nieuwe 
gasleiding snel aanleggen kan niet zomaar. 
Uiteindelijk is hiervoor een tijdelijke gedoog- 
oplossing gevonden. We hopen in 2015 onze 
eigen directe gasaansluiting te kunnen 
verwezenlijken en dus ook het kiezen van 
een eigen gasleverancier. 
 
 
 
 

  

Links: 14 november 2013, Robert Quak neemt de gasaansluiting in gebruik. 
 
Rechts: Op 13 december 2014, exact drie jaar nadat de stroom van het failliete Zalco NV was uitgezet, wordt 
de nieuwe 10kV aansluiting van Delta in gebruik genomen door Alex Wouters. 
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8.4 Wat gebeurt er op het voormalige Zalco NV terrein? 
 
Zalco NV leasede tot het faillissement ruim 51 hectare grond van Zeeland Seaports. Er is 
sindsdien veel veranderd in de activiteiten op dit terrein. 
Century Vlissingen leaset grond vanaf 1 juli 2012 van eigenaar Zeeland Seaports. Deze grond is 
gemarkeerd op bijgevoegde tekening als sectie A. De totale oppervlakte van sectie A, die per 31 
december 2014 werd geleased, is ongeveer 17 hectare. 
Sectie B is het gedeelte van de voormalige gieterij die tegelijk met Century is doorgestart onder de 
naam Zalco BV (ruim 6 hectare). 
 
Sectie C1 is de voormalige elektrolyse plant (ruim 23 hectare), die per 31 december 2014 reeds 
grotendeels was gesloopt. Naar verwachting is deze sloop in 2015 afgerond. 
Secties C1, D1 en C2 zijn voor Zeeland Seaports beschikbaar om uit te geven of te ontwikkelen 
voor nieuwe industriële doeleinden. Sectie D2, eigendom van Zeeland Seaports, wordt 
waarschijnlijk te zijner tijd afgegraven om zodoende de bocht voor schepen makkelijker te maken. 
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9 Investeringen 
 
Century Vlissingen heeft, buiten de initiële aankoop van de voormalige Zalco activa, sinds de 
opstart in juli 2012 tot 31 december 2014 ongeveer € 23,6 miljoen geïnvesteerd in nieuwe 
installaties en moderniseringen. 
De drie grootste investeringsprojecten in euro’s waren de RTO, het nieuwe anode handling 
systeem en de upgrade van het vuurregelsysteem van oven D. 
 
De installaties, materialen en services die nodig waren voor de investeringsprojecten kwamen uit 
verschillende landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Een gedeelte van de 
investeringen uit Nederland kwam lokaal uit Zeeland, namelijk € 4,8 miljoen. 
 

 
 

9.1 Anode handling 
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Een groot project was het nieuwe anode handling systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de 
anoden efficiënt getransporteerd worden van de pastaplant naar het magazijn met voorraad 
“groene” anoden, en van daaruit naar de bakoven. Na twee weken bakken worden de anoden via 
het anode handling systeem getransporteerd vanuit de bakoven naar het magazijn met voorraad 
gebakken anoden, om uiteindelijk te belanden op de lopende band voor de zaagmachine. 
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9.2 RTO  
 
Zoals elders in dit jaarverslag staat aangegeven, is Century er alles aan gelegen om met water- en 
luchtemissies ruim binnen de gestelde normen te blijven. 
 
De installatie die hiervoor zorgdraagt, is een regeneratieve thermische oxidator, afgekort RTO. 
De RTO was ons grootste investeringsproject in euro’s en is eind 2013 in gebruik genomen. 
In deze geheel nieuw gebouwde voorziening worden de rookgassen van de bakoven gefilterd en 
verbrand waarna het restgas nog door een wasser wordt geleid om de laatste schadelijke stoffen 
met water op te vangen. Nadat dit water nog een extra keer wordt behandeld en gefilterd, is het zo 
goed gezuiverd dat het in de haven geloosd mag worden. De resterende schone waterdamp wordt 
door een 35 meter hoge schoorsteen afgevoerd, hetgeen zichtbaar is aan een fraaie witte pluim. 
 
Het systeem zoals Century Vlissingen dat heeft geïmplementeerd wordt wereldwijd in de industrie 
beschouwd als Beste Beschikbare Techniek (BBT). 
 
De Duitse leverancier van deze installatie (LTB) is gedurende de implementatie van dit project 
failliet gegaan en is weer doorgestart na een overname. Ondanks dit heeft het project geen 
vertraging opgelopen en is de RTO gerealiseerd conform het budget, de specificaties en binnen de 
afgesproken looptijd. 
 
Century Vlissingen was zeer tevreden over hoe LTB deze situatie heeft opgepakt en 
gecommuniceerd en bovendien een installatie heeft opgeleverd die nagenoeg storingsvrij opereert. 
 
 
Jan Strooband 
Project Engineer  
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9.3 Vuurregelingssysteem

In bakoven D worden de anoden gebakken 
zodat zij de juiste eigenschappen krijgen die 
nodig zijn voor de aluminiumsmelter in 
IJsland (Nordural). 
 
De anoden moeten een goede 
geleidbaarheid, hoge dichtheid en lage 
weerstand hebben. Hiervoor is eind 2013 een 
nieuw vuurregelingssyteem geïnstalleerd van 
de firma Solios. Dit systeem zorgt ervoor dat 
de anoden in dertien dagen worden 
gebakken met behulp van aardgas op een 
efficiënte wijze. Door gebruik te maken van 
Low NOx branders wordt de uitstoot van NOx 
tot een minimum beperkt. 
 
De operators hebben de beschikking over 
alle temperaturen van de vuurgangen en 
anoden in de controlekamer en op schermen 
aan weerszijde van de bakoven. Ook een 
tablet is aanwezig indien het nodig is om ter 
plekke procesdata te volgen. 
 
Het vuurregelingssyteem voldoet aan de 
laatste eisen op veiligheidsgebied. Bij een 
complexe storing is er ook de mogelijkheid 
om in te loggen in het systeem voor een 
snelle analyse en adequate oplossing.  
Dit wordt voor de leverancier mogelijk 
gemaakt via een beveiligde verbinding met 
toestemming van Century Vlissingen 
 
Het nieuwe vuurregelsysteem zorgt voor een 
stabiele procesvoering, zodat het vuurvast 
onderhoud altijd volgens planning kan 
verlopen. In 2014 zijn alle geplande 
leveringen gehaald en staat de kwaliteit van 
de anoden op hoog niveau, wat bijdraagt aan 
een veilige en efficiënte procesvoering bij 
onze klant Nordural. 
 
 
Bart van Garsel 
Operations Manager 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 


