Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab
- At forebygge og begrænse følger af uønskede hændelser

Medlemsmøde ved Borup Kemi I/S
Torsdag den. 11. oktober 2012 – kl. 13:00 til 15:30

Fabrikschef Julius Novak og hans højre hånd Benedikte fortalte om hvilke vare virksomheden
fabrikerede eller har det danske agentur på.
Der har kun været brand i en affaldsbeholder for ca. 20 år siden, og der har ikke været
arbejdsulykker på fabrikken i rigtigt mange år. Selv mener de at det er fordi medarbejderne har
været ansat rigtigt længe, 20-30 år er ikke noget særsyn. Direktøren, der har været på fabrikken i
omkring 50 år, fungerer ofte som truckfører, hvilket giver god føling med produktionen og korte
kommandoveje mellem medarbejdere og ledelse.

Borup Kemi skal konstant leve op til en mængde miljø- og sikkerhedskrav, og der kræves en række
interne planer, manualer og instrukser bl.a.:
Beredskabsplan
Betjeningsvejledninger
Instruks for modtagelse af vare
Instruks for produktion
Instruks for lager
Instruks for intern transport
Instruks for spild
Instruks for rengøring
Sikkerhedsdatablade
Arbejdspladsvurderinger
Instruks for transport af farligt gods
o.s.v.
En rundtur på området førte os forbi pladsen hvor tankbilerne pumpede kemikalier igennem
rørsystemer til de store indendørs kar af beton, så man var sikker på at der intet kunne slippe ud i
naturen hvis der skete en lækage.
Videre langs rørsystemet til produktionslinjerne, hvor flaskerne automatisk blev vendt og kørt
gennem tappemaskinen, for at slutte med påsætning af de gule kapsler.
Inden flaskerne forlader linjen går de gennem en kvalitetskontrol, før de til slut får etiketter på og
bliver pakket i kasser der fuldautomatisk sættes på paller og køres på lager.
Lagerhallerne er indrettet i mindre brandceller med pallereoler til loftet.
Her var rent og rydeligt med en sikker opdeling af hvilke kemikalier, der må være i samme rum
eller bare i nærheden af hinanden.
I fabrikkens udstilling fik vi en god snak om mange af de flere tusinde produkter der håndteres og
forhandles.
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