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Locatie
Chemelot Geleen (NL)
Klant
Sitech Services
Looptijd
Februari 2016 - Juli 2016

Locatie
Geel
Klant
Ineos
Looptijd
Augustus 2016 - November 2016

Uitdaging
Kostenreductie turnaround

Uitdaging
Extra voorzorgsmaatregelen
weersomstandigheden

Oplossing
Toepassing alternatieven voor
werken op hoogte

Oplossing
Afdichten stellingen, gefaseerde
aanpak isolatiewerkzaamheden

Projectomschrijving
Turnaround OCI Nitrogen

Projectomschrijving
CUI project sectie 200

Succesvolle toepassing
total access concept

CUI project INEOS Geel
Petrochemie

Tijdens de periodieke onderhoudsstop van een ammoniakfabriek van OCI
Nitrogen zijn door Brand Energy & Infrastructure Services rope access en diverse
andere toegangsoplossingen gecombineerd om de doorlooptijd, risico’s en
kosten te reduceren. OCI Nitrogen, gevestigd op het Chemelot-terrein in Geleen
(NL), is Europees marktleider in stikstofhoudende meststoffen en is ’s werelds
grootste producent van melamine. In opdracht van Sitech Services verzorgt
BRAND tijdens een uitgebreide turnaround de isolatie en total acces services.
Pre-planning
Al tijdens de voorbereiding is BRAND betrokken bij de planning, om een goede en
efficiënte samenvoeging van de diverse toegangsoplossingen in de praktijk te brengen.
Naast conventionele stellingbouw is door BRAND rope access ingezet als toegangs
oplossing voor de werkplekken op hoogte en voor het werken in besloten ruimtes.
Alternatieve access methode
Daar waar vanwege de korte duur van de werkzaamheden het minder efficiënt is om
stellingen te monteren, is het rope access team van BRAND ingezet om te assisteren met
montage- en onderhoudswerkzaamheden. Buitenkanten van kooiladders en de onderkant
van bordessen zijn bereikbaar gemaakt met rope access om bouten en moeren te ver
vangen. Ook zijn de rope access specialisten ingezet om toegang te creëren in de besloten
ruimtes (naverbranders en ketels) en als rescue stand-by team om een snelle evacuatie uit
de besloten ruimtes mogelijk te maken in geval van calamiteiten.
IRATA
BRAND werkt uitsluitend met IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association) en VCA
gecertificeerde rope access specialisten. BRAND heeft eigen projectmanagement en stelt
het rope access team samen op basis van de benodigde expertises. BRAND is volwaardig
lid van IRATA International.
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Petrochemie

Voor een groot CUI project voor INEOS heeft Brand Energy
& Infrastructure Services de isolatie, stellingbouw en
schilderwerken verzorgd.
Voor de CUI werkzaamheden in sectie 200 van de polypropyleen
fabriek van INEOS in Geel heeft BRAND de totale werkzaam
heden uitgevoerd en gecoördineerd. Allereerst werden de
stellingen gebouwd en de volledige sectie afgeïsoleerd.
Aansluitend werd het leidingwerk uitwendig geïnspecteerd,
gereinigd en ontroest. Na de schilderwerkzaamheden werd
vervolgens het nieuw isolatiemateriaal aangebracht.
Extra voorzorgsmaatregelen
Tijdens de perioden dat de isolatie werd verwijderd werden er
extra voorzorgsmaatregelen getroffen om de invloed van regen op
het reactorproces te minimaliseren. Zo mocht er maar één dome
ter zelfde tijd worden afgeïsoleerd en diende de dome met
stellingzeilen te worden afgeschermd tegen slagregen.
Ook de reactor mocht niet in één keer worden afgeïsoleerd.
Hiervoor werd dan ook een gefaseerde aanpak toegepast.
Het CUI project is voorspoedig verlopen. De uitstekende samen
werking met INEOS heeft ervoor gezorgd dat de werkzaamheden
punctueel, veilig en in goed overleg konden worden uitgevoerd!
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