Thermografische heatscan DSM
Petrochemie

Isolatie, tracing en stellingbouw bij
Kaneka Belgium NV

Petrochemie

Locatie
Heerlen (NL)
Klant
DSM Dyneema
Looptijd
Juli 2014

Locatie
Westerlo-Oevel
Klant
Kaneka Belgium NV
Looptijd
April 2015 t/m Juli 2015

Uitdaging
Inzicht in besparingspotentieel.

Uitdaging
Korte doorlooptijd.

Oplossing
Thermografische heatscan, rapportages
en aanbevelingen.

Oplossing
Multidisciplinaire aanpak. Goede
afstemming opdrachtgever.

Projectomschrijving
Thermografie DSM

Projectomschrijving
Nieuwbouw en uitbreiding SGX-2

Voor DSM Dyneema heeft BRAND Energy & Infrastructure Services thermografische
heatscans uitgevoerd. De rapportages gaven aan dat er wel degelijk besparingen zijn
te behalen door de isolatie te verbeteren.
Voor DSM Dyneema is een pilot uitgevoerd waar verschillende installaties, leidingwerk en
appendages zijn geïnspecteerd. Tijdens de inspectie is een eerste analyse gehouden.
Via visuele waarnemingen en metingen werd vastgelegd op welke plaatsen sprake was
van warmteverlies. Tegelijkertijd werd de actuele kwaliteit van de bestaande isolatie
gecontroleerd met behulp van infrarood cameratechnologie en thermische monitoring.
Alle bevindingen zijn uiteindelijk digitaal vastgelegd, exact opgemeten en in een bestand
verzameld.
Het doel voor DSM achter de thermografische heatscan is om inzicht te verkrijgen in de
verschillende verbetermogelijkheden in isolatie, optimalisatie van het bedrijfsproces van
de installaties, reductie van de CO2 uitstoot en het inzichtelijk maken van het besparingspotentieel. BRAND heeft vervolgens de maatwerkadviezen voortvloeiende uit de analyse
uitgewerkt in een rapportage over de te bewerkstelligen CO2 reductie, gunstige terugverdientijden (ROI) en aanbevelingen voor optimalisatie van het bedrijfsproces.
Een thermografisch onderzoek is relatief goedkoop. Het uitvoeren van een scan neemt
weinig tijd in beslag waardoor er veel installaties kunnen worden gescand in een kort
tijdsbestek. De digitale beelden geven snel inzicht in prioritering bij preventief onderhoud.
Installaties kunnen zonder uit bedrijf te worden genomen worden beoordeeld, waardoor
er geen productieverlies tijdens de scan optreedt.

12

On Site | Brand Energy & Infrastructure Services

Voor de nieuwbouw en uitbreiding van de SGX-2 fabriek op de site van Kaneka Belgium
NV heeft Brand Energy & Infrastructure Services een breed pakket aan services
geleverd. Zowel de stellingbouw, de isolatiewerkzaamheden als de tracing werd door
BRAND verzorgd.
Voor het nieuwe leidingwerk van circa
1.000m heeft BRAND de isolatie aan
gebracht. Daarnaast werden diverse
apparaten en vaten geïsoleerd. Ook heeft
BRAND elektrische tracing over een totale
lengte van zo’n 400m gemonteerd. Om de
werkplekken bereikbaar te maken is door
BRAND 4.500m3 Cuplok stellingen
gebouwd en zijn er diverse hoogwerkers
ingezet.
Multidisciplinaire aanpak
Het grote voordeel voor de opdrachtgever
van deze multidisciplinaire aanpak is dat er
slechts één aanspreekpunt was voor de
coördinatie van de verschillende disciplines. Verder zorgde een goede afstemming
van de planning tussen Kaneka en de
contractors voor een goede doorloop van
het nieuwbouwproject.

Veiligheid is uiteraard van zeer groot
belang op de chemische site van Kaneka.
Standaard veiligheidsprocedures dienen
strikt te worden opgevolgd.
Over Kaneka Belgium NV
Kaneka Belgium NV is de Europese
dochteronderneming van het Japanse
Kaneka Corporation. De chemische specialist, gevestigd in Westerlo-Oevel, produceert en verkoopt met meer dan 300 medewerkers hoogwaardige halffabricaten voor
toepassingen in de bouw- en automobielindustrie.
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