Ingrijpende verbouwing Cargill

Speciale constructie verbetert logistiek
Food & Pharma

Cargill is toonaangevend in het produceren van voedsel
ingrediënten en het verwerken, verspreiden en verhandelen
van landbouwproducten. In de voormalige maïsfabriek in
Bergen op Zoom gaat Cargill bio-ethanol produceren. Daar
wordt duurzame biomassa afkomstig van moeilijk winbaar
zetmeel omgezet naar ethanol (alcohol), dat bijvoorbeeld
aan brandstof kan worden toegevoegd.

Maritiem

In opdracht van Amels worden door
HARSCO 3 jachten van de Amels
Limited Editions 180 in de steigers
gezet. Dit zijn op maat gemaakte jachten die volledig naar de wensen van de
eigenaar worden ingericht. De luxe
jachten zijn ieder 55 meter lang, bieden
plaats aan 12 gasten en 13 bemanningsleden. Een VIP-suite en een uitschuifbaar balkon zijn enkele in het
oog springende elementen.

Langdurige relatie met HARSCO
De relatie tussen HARSCO en Cargill dateert van 1978 en
ging van start met het leveren van isolatieservices. In 1992,
toen een groot nieuwbouwproject werd gerealiseerd, is ook
steigerbouw toegevoegd aan het dienstverleningspakket.
Cargill stelt hoge veiligheidseisen aan de contractors en
goede performances worden regelmatig beloond met een
award. Aan HARSCO zijn al diverse Safety Recognition
Awards toegekend.
Locatie
Bergen op Zoom
Klant
Cargill
Looptijd
Maart 2011 t/m mei 2012
Uitdaging
Coördinatie steigerbouwactiviteiten
i.v.m. vele disciplines
Oplossing
Directe afstemming door dagelijks
bouwoverleg

Projectomschrijving
Nieuwbouw Bio-Ethanol fabriek

PHOENIX project
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden heeft
HARSCO ook diverse nieuwbouwprojecten uitgevoerd. Zo is
er in 2011 een installatieverplaatsing geweest (gedeelte van
de gesloten Nedalco-fabriek) en was HARSCO betrokken bij
de meest recente nieuwbouw van de Bio-Ethanol fabriek op
de locatie in Bergen op Zoom. Voor deze nieuwbouw en
voor de herbouw van de verplaatste installatie, beide onder
de projectnaam PHOENIX, heeft HARSCO direct voor
Cargill en alle subcontractors de steigers gemonteerd.
Door dagelijks een bouwoverleg te organiseren werden
de steigerbouwactiviteiten voor de vele disciplines door
HARSCO gecoördineerd. In een volgende fase werd door
HARSCO ook de isolatie aangebracht. Bovendien is voor de
nieuwbouw 600 m2 geprofileerde wandbeplating aangebracht
en is de verplaatste fabriek in een nieuw jasje gestoken door
het aanbrengen van 2.400 m2 dubbelwandig geïsoleerde
wandbeplating. Bij de montage van de beplating zijn diverse
hoogwerkers van HARSCO ingezet.

Op de werf in Vlissingen worden de stalen casco´s verder afgebouwd. Voor dit
project levert HARSCO zo´n 110 ton Cuplok-steigers. De steigers worden hoofdzakelijk gebruikt voor het schuren en schilderen van de romp.
Vernuftig ontwerp
Voor de uitvoering en het ontwerp van de steigers heeft de Engineering-afdeling
van HARSCO uitvoerig overlegd met Amels. De jachten hebben in de romp namelijk een aantal grote ‘tender’-deuren en luiken. In verband met het scharnierwerk
worden deze deuren en luiken uit de romp gehaald zodat ze apart kunnen worden
behandeld. Op de plekken van deze deuren is door HARSCO een speciale constructie met tralieliggers gemonteerd. Hierdoor kunnen de deuren uit de romp
verticaal verplaatst worden naar de werkruimte op de werkvloer voor de verdere
afwerking. De constructie is geschikt voor grote hijslasten; enkele deuren hebben
namelijk een lengte van 5 meter en wegen ongeveer 2 ton per stuk.
Door het vernuftige ontwerp van de steiger kan de klant de deuren eenvoudig uitnemen, behandelen en weer terugplaatsen. Deze oplossing levert uiteindelijk
besparingen op in tijd en geld.

Locatie
Vlissingen
Klant
Amels B.V.
Looptijd
Februari 2012 t/m december 2012

Scheepsbouwsteigers
De afstand tussen de steiger en het schip moet exact 15 cm bedragen. Door de
gestroomlijnde vorm van de jachten is het een bijzondere uitdaging om deze
gewenste afstand continu aan te houden. Daarom heeft HARSCO speciaal voor
de scheepsbouw ‘schuine roosters’ ontwikkeld. Door de schuine vorm kan de
huid van het schip perfect worden gevolgd!

Uitdaging
Uitnemen ‘tender’-deuren
Oplossing
Speciale constructie met tralieliggers voor verticaal transport

Projectomschrijving
Nieuwbouw jachten Limited Editions 180

Uitbreiding onderhoudscontract
Dit jaar is het huidige onderhoudscontract opnieuw verlengd en uitgebreid met de locaties Cargill Haubourdin in
Frankrijk en Cargill Duitsland GmbH in het Duitse Krefeld.
Een bekroning van onze uitstekende samenwerking!
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