Veiligheid BRAND bij BASF toonaangevend

Isoleren en stellingbouw bij ArcelorMittal Gent
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Uitdaging
Hoge veiligheidseisen en
efficiënte belevering.
Oplossing
Trainingen, veiligheidsinitiatieven en
een goede logistieke planning.

Projectomschrijving
Isolatiediensten AM Gent

Al meer dan 10 jaar levert Brand Energy &
Infrastructure Services isolatiediensten
voor onderhoud en projectwerkzaamheden
op de site van BASF in Antwerpen.
Veiligheid is uitermate belangrijk en hierbij
speelt BRAND een eminente rol.

Dagdagelijks zijn zo’n 70 isolatiemonteurs actief op diverse afdelingen van BASF voor
onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast levert BRAND multidisciplinaire services voor
stilstanden en nieuwbouwprojecten. Zo heeft BRAND voor de nieuwbouw van de
butadieen fabriek in 2013 en 2014 de isolatie, fireproofing en heat tracing geleverd.
Voor al deze activiteiten is veilig werken uitermate belangrijk.
Hoogste score beoordeling contractors
De afgelopen 5 jaren mocht BRAND tweemaal 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.

Paviljoen Time Out For Safety Days BASF

Time Out For Safety Days
In het voorjaar van 2014 werd door BASF op de site in Antwerpen de Time Out For Safety
Days gehouden. Deze veiligheidsexpositie is bestemd voor de medewerkers van BASF
en de contractors op de site. Zo’n 1.000 bezoekers hebben de TOFS Days bezocht.
Door BRAND werd het nieuwe stellingslot als best practice gepresenteerd. “Makkelijk
én effectief“ is een van de veel gehoorde positieve reacties op deze veiligheidsinnovatie!
BRAND medewerker winnaar beste MOS op BASF
Tijdens een van de werken die Oktay Karaca onlangs uitvoerde bij de klant BASF,
constateerde de BRAND medewerker een onveilige situatie. Naar aanleiding van zijn
melding heeft hij de MOS (Melding van Onveilige Situaties) award van het 3e kwartaal in
2014 gewonnen. MOS is een systeem van BASF dat door VCA-gecertifieerde aannemers
wordt gebruikt voor het registreren en oplossen van tekorten op het vlak van veiligheid.
Het is al de 3e keer in 2 1/2 jaar tijd dat BRAND de MOS award heeft gewonnen!

Als onderdeel van het servicecontract met ArcelorMittal Gent voert Brand Energy
& Infrastructure Services multidisciplinaire diensten uit voor onderhoudsprojecten
én voor projecten, zoals onlangs het ADF TIB project.
Op de site van ArcelorMittal in Gent
verzorgt BRAND de stellingbouw voor
onderhoud en projecten op diverse
afdelingen. Hiervoor staat een team van
tientallen goed opgeleide stellingbouwers
en isolatiemonteurs, evenals een hoeveelheid van ca. 700 ton Cuplok stellingmateriaal, dagdagelijks ter beschikking.
Voor het project van ADF TIB, gespecialiseerd in industriële buiswerken, heeft
BRAND de stellingbouw verzorgd en het
isoleren en tracen van de waterleidingen.
Hiervoor is circa 150m Rockwool isolatie
aangebracht en afgewerkt met aluminium
beplating. De tracing materialen werden
geleverd door Pentair Thermal Management.

uitdagingen op de productiesite waar
de afstanden tussen de verschillende
afdelingen groot zijn. Door een goede
logistieke planning zorgt BRAND voor
een optimale belevering van materialen
en inzet van monteurs op de verschillende
fabrieken.

Kennis van het terrein
Het terrein van ArcelorMittal Gent heeft
een oppervlakte van 12 km². Het wordt
doorkruist door 25 kilometer wegen en
50 kilometer treinsporen. Er zijn honderden
kilometers bovengrondse en ondergrondse
leidingen aangelegd voor gassen, kanaalwater, drinkwater, afvalwater, regenwater,
enzovoort. De medewerkers van BRAND
zijn goed op de hoogte van de logistieke

Trainingen
BRAND monteurs zijn getraind om veilig
om te gaan met de risico´s on site.
Zo moeten zij diverse interne opleidingen
van ArcelorMittal Gent volgen. Voorbeelden
zijn de gasopleidingen en trainingen gericht
op tekenen van vergunningen en de
certificatie inbeslagname elektronische
apparaten.

MOS AWARD BASF
SCORE BRAND
Stand na 10 kwartalen
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