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Uitdaging
Hoge kwaliteits- en veiligheidseisen,
specifieke omstandigheden per
plant.

Uitdaging
Complexe constructies, beperkte
ruimtes.
Oplossing
Maatwerkoplossingen en vakkundig
opmeten van maten en leidingloop.

Oplossing
Uitgebreide trainingen personeel,
diversiteit aan isolatiematerialen,
goede planning.

Projectomschrijving
Nieuwbouw SGX Project

Projectomschrijving
Onderhoudscontract isolatiewerkzaamheden

Al zo’n 10 jaren levert HARSCO isolatiediensten voor onderhoud en
projectwerkzaamheden op de site van
BASF in Antwerpen. Recent is het
contract uitgebreid en verlengd voor
een periode van 3 jaar.

Dagdagelijks zijn ongeveer 70 isolatiemonteurs actief op diverse afdelingen
van BASF. Planning is dan ook essentieel, zeker gezien de omvang van de
productielocaties en het feit dat deze
24 uur per dag in bedrijf zijn. Een juiste
afstemming tussen BASF en HARSCO
is dan ook zeer belangrijk.
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Diversiteit
De diverse afdelingen op BASF hebben
ieder hun eigen vereisten waarbij
temperaturen kunnen oplopen van
ver beneden het nulpunt tot zeer hoog.
Dit vereist een breed spectrum aan
verschillende soorten isolatiematerialen,
denk hierbij o.a. aan steenwol
(Rockwool), PIR (hoge densiteit),
Insulfrax (hoge temperatuur wol),
Foamglas en Armaflex. Alle HARSCO
monteurs beschikken over een brede
kennis van alle deze typen isolatie.
De beplating rond het leidingwerk
wordt op BASF uitgevoerd met Platal
in diverse kleuren (groen, geel, grijs,
bruin, rood) om het type medium in
het leidingwerk aan te geven. Andere
gebruikte materialen zijn aluminium,
aluzinc en roestvaststaal.
Hoge veiligheidseisen
Vergunningen worden door BASF pas
uitgegeven nadat de medewerkers van
HARSCO een interne opleiding van
BASF gevolgd hebben.
Tijdens afstellingen worden bovenop
de algemene veiligheidsintro en het
vergunningssysteem, aanvullend per
locatie aparte trainingen gegeven door

De Japanse firma Kaneka, sinds 1970 actief in OevelWesterlo, heeft haar productiecapaciteit vergroot met de
bouw van de nieuwe SGX plant. HARSCO verzorgde de
stellingbouw- en isolatiewerken.

BASF. Een minimum vereiste vormt
VCA certificatie voor alle monteurs,
uitvoerders en andere operationele
medewerkers van HARSCO.
De MDI-plant kenmerkt zich dan weer
door het vele werk met perslucht. De
HARSCO monteurs dienen hier dan
ook een VCA-gecertificeerde persluchttraining gevolgd te hebben.
Hoogste score
In de jaren 2010 en 2011 mocht HARSCO
de hoogste totaalscore binnen haar
vakdiscipline ontvangen voor wat
betreft de toetsing “Beoordeling
aannemers/onderaannemers”. Deze
beoordeling wordt opgesteld door
BASF met als aandachtspunten welzijn/
milieu/veiligheid, kwaliteit, financiële
aspecten, personeel en innovatie.

De combinatie van Heat Conservation isolatie en Personal
Protection en de zeer complexe samenstelling van de Elbow
Dehydrators maakte dit project tot een grote uitdaging voor
de opmeters en isolatiemonteurs van HARSCO. De hoeveelheid uitsparingen (± 90 stuks op een oppervlakte van 20m²)
bewijst dat dit geen standaard project is. Door de beperkte
ruimtes en de aaneensluiting van afsluiters, flenzen, fittingen
en bochten vroeg de isolatie van ducting en piping het juiste
maatwerk en precisie. Bovendien zorgde het isoleren van de
niet alledaagse vormen van het equipement voor een extra
uitdaging.

Technische fiche
• Isolatie voor 320m piping (met diameters tussen ½ inch en
6 inch) is uitgevoerd met Rockwool PS 960 isolatieschalen.
• Isolatie voor 160m ducting (met diameters variërend
tussen 2 en 14 inch) is uitgevoerd met Rockwool 133.
• Het equipement (11 stuks) is geïsoleerd met Rockwool
Prorox WM 940.
Naast de isolatiewerken stond HARSCO ook garant voor alle
stellingbouwactiviteiten. Meer dan 3.500m³ Cuplok stellingen
werden gemonteerd ten behoeve van diverse constructie-,
mechanische- en elektriciteitswerken, variërend van standaard staande stellingen tot trappentorens en rolstellingen.
Housekeeping
De aanwezigheid van diverse contractors in een beperkte
ruimte maakte dat housekeeping een zéér hoge prioriteit
genoot. Daarenboven resulteerde een goede afstemming
van de planning tussen Kaneka en de contractors, tesamen
met de nodige veiligheidscontroles, in een goede doorloop
van het ganse nieuwbouwproject.
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