Renovatie Kruisschansbrug Antwerpen

Terugblik op een energiek project
Infrastructuur

Duurzame energie met hulp van HARSCO

Locatie
Antwerpen
Klant
OIL N.V.
Looptijd
Maart 2012 - november 2012

Dankzij hoge veiligheids- en kwaliteitsperformance verwierf HARSCO vorig jaar
een uitdagende opdracht: het Nuon Magnum Project. In de Groninger Eemshaven
bouwt Nuon een moderne centrale waar uit verschillende soorten brandstoffen
(zoals gas, biomassa en kolen) gas wordt gemaakt. Dit gas wordt daarna
gereinigd waardoor er schone brandstof voor de productie van stroom ontstaat.
Een grootschalig project waar HARSCO graag energie in stopt.

Uitdaging
Hoge windbelasting constructie.

Mitsubishi Corporation is als hoofdcontractor verantwoordelijk voor de
bouw van deze omvangrijke elektriciteitscentrale. HARSCO verzorgde de
stellingen voor de bouw van drie
boilers. Een complex project, omdat er
vaak gewerkt moest worden boven de
50 meter, in de vrije ruimte. Ook de
lastige weersomstandigheden
werkten niet mee.

Oplossing
Specifieke verankeringen.

Projectomschrijving
Onderhoud Kruisschansbrug

De Kruisschansbrug op de rechteroever van de Schelde in het Antwerpse
havengebied is voor een periode van 8
maanden buiten dienst genomen
omwille van algemene herstellingswerkzaamheden. HARSCO leverde
hiervoor de stellingen.
Om de gehele constructie te kunnen
bouwen werd in totaal 120 ton Cuplok
stellingmateriaal aangeleverd. De
stelling werd opgebouwd uit twee
delen, waarbij het materiaal van het
eerste deel (wegdek van 48m hoog)
werd gerecupereerd en omgezet naar
het tweede deel (stoel).
De dakconstructie werd opgebouwd
met speciale tralieliggers om de overspanning te kunnen verwezenlijken.
Vervolgens werd de ganse stelling
voorzien van krimpfolie om de straalen schilderwerkzaamheden mogelijk te
maken.
Speciale constructie
De hoge windbelasting als gevolg van
de werkhoogte van 48m, de aanwezigheid van krimpfolie en de open plaats
van de brug vergde extra aandacht bij
het ontwerp van de stellingconstructie.
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Locatie
Eemshaven
Klant
Mammoet / FMT
Looptijd
Maart 2011 t/m april 2012

Gezien de stelling niet overal kon worden afgestempeld op de brug, werden
in samenspraak met de klant OIL vaste
ankerpunten vastgelegd. Het ganse
ontwerp inclusief de diverse tekeningen
en berekeningen werden geheel in
eigen huis door de Engineering afdeling
van HARSCO gerealiseerd. Na voltooiing van de montage werd de stelling
eerst grondig geïnspecteerd, alvorens
deze werd goedgekeurd en vrijgegeven
voor gebruik.

Veelomvattende klus
Sinds maart 2011 werkten dagelijks
circa vijfenzeventig stellingbouwers en
twintig isolatiemonteurs aan het project
Magnum Nuon. Naast stellingen leverde
HARSCO diverse hoogwerkers en
verzorgden monteurs het isolatiewerk
van de casingwanden. Om optimale
kwaliteit te garanderen, werd iedere

Energie

stap gecontroleerd: van coatinglaag
tot gelaste pen en van isolatie tot
geplaatste sheeting.
Kroon op het werk
Afgelopen april rondde HARSCO de
werkzaamheden af en in de loop van
dit jaar wordt de centrale in gebruik
genomen. HARSCO kijkt terug op een
uitstekende samenwerking met de
overige contractors. Van de 350 aannemers die op het project werkzaam zijn
geweest is ondermeer aan HARSCO
de Appreciation for Exceptionally
Work Award toegekend. Ook sprak
Mitsubishi waardering uit voor het
veiligheidsbewustzijn van HARSCO
door de uitreiking van een Safety
Award. Daarmee kreeg het harde
werken van alle betrokkenen officieel
applaus.

Uitdaging
Werken op grote hoogte, goede
afstemming tussen de diverse
disciplines.
Oplossing
Multidisciplinaire dienstverlening
(stellingen, hoogwerkers, isoleren).

Veiligheidsfilms
Doordat er kort bij het open water werd
gewerkt, was een extra taakrisico
analyse een absolute vereiste. In een
speciale toolbox werd nogmaals op de
gevaren van deze specifieke situatie
gewezen. Bovendien hebben alle
medewerkers die betrokken waren bij
het project voor aanvang van de werkzaamheden de diverse veiligheidsfilms
van HARSCO bekeken. Dit was een
extra actie om de veiligheid nogmaals
te benadrukken.

Projectomschrijving
Nieuwbouw Nuon Magnum
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