Grote schilderklus K13-A

Isoleren in compacte ruimtes
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Uitdaging
Complexe steigers, montage op
waterlijnniveau

Uitdaging
Onderconstructie damwandprofielen
bij de stoomketels en aanbrengen
isolatie in compacte ruimtes

Oplossing
Complete tekeningen en berekeningen, planning afstemmen op
weersomstandigheden.

Oplossing
Goede voorbereiding en vakkundig
opmeten van maten en leidingloop

Projectomschrijving
Schilderwerken offshore-platform

Projectomschrijving
Isolatie ketels F3700 en F3800

In het Nederlandse deel van de
Noordzee staan ongeveer 130
offshore-installaties voor olie- en gaswinning. Zo´n 25 van deze platforms
zijn van Wintershall Noordzee, dochter
van het Duitse Wintershall Holding AG
en onderdeel van de BASF Groep.

Het oudste platform van Wintershall is de K13-A. Dit platform werd in 1974
gebouwd als eerste platform in sector K13 van de Noordzee. Gemiddeld is een
gasreservoir na vijftien tot twintig jaar leeg. Het K13-A platform fungeert nu dan
ook als doorvoerstation voor het gas van andere platforms.
Voor de schilderwerkzaamheden van de riser op jacket level en voor de constructie van het volledig trappenhuis aan de oostzijde (begane grond living quarters
tot aan het helideck) heeft HARSCO de steigers gemonteerd. Het steigermateriaal,
bestaande uit voornamelijk Tubelock, werd in fases aangeleverd tot een totaal van
ruim 64 ton.
Montage op waterlijn
Alle steigers behoorden tot de categorie ‘complexe steiger’ waarvoor, zoals de
Richtlijn Steigers voorschrijft, tekeningen en berekeningen zijn gemaakt door de
afdeling Engineering van HARSCO. De steigers zijn afgedicht met zeilen voor de
bescherming van het milieu. De steiger bij de riser was de grootste uitdaging.
Deze bevindt zich namelijk tot onder het jacket op waterlijnniveau. De montage
hiervan werd gepland in periodes met relatief rustige weersomstandigheden.
Veiligheidsbewust
De veiligheidseisen voor offshore-werkzaamheden zijn hoog. Om veilig te werken
is een goed voortraject essentieel. Dagelijks worden Taak Risico Analyses (TRA)
verricht en werkvergunningen uitgegeven. Vlak voor aanvang van de werkzaamheden wordt nog een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd.
Bovendien heeft iedere HARSCO-monteur een specifieke offshore-cursus afgerond, inclusief trainingen op het gebied bedrijfshulpverlening, EHBO en brandbestrijding. De HARSCO-monteurs die zijn ingezet op platform K13-A hebben dan
ook veel ervaring met offshore-projecten!
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In opdracht van EdeA heeft Borsig
Boiler Systems onlangs twee gas
gestookte stoomketels gebouwd.
Enkele jaren geleden isoleerde
HARSCO naar tevredenheid ketel
F3600 bij EdeA. Een goede basis om
ook ketels F3700 en F3800 bij HARSCO
in opdracht te verstrekken.

Het huidige project bestond uit het
isoleren van stoomketels, afgaskanalen,
luchtsystemen, luchtvoorverwarmers,
rookgaskanalen, stoomvaten, leidingen/
afsluiters en stoomleidingen.
Voor het isoleren van deze componenten is gebruik gemaakt van steenwol
isolatie met aluminium beplating als
afwerking. Als afwerking van de ketels
zijn aluminium damwandplaten
gemonteerd.
Speciale aandacht ging uit naar de
onderconstructie van de damwandplaten. Het uitrekken en monteren van
deze constructie vereiste een gedegen
voorbereiding en het nodige vakmanschap. Een goede afstemming met de
klant was hier uitermate belangrijk.
Vakmanschap on site
Bijzonder bij dit project was dat leidingen met een diameter < 50 mm nog
niet ingetekend waren. Maten en leidingloop werden ter plekke aangepast
aan de resterende, kleine ruimtes. Voor

de opmeters van HARSCO was het een
bijzondere uitdaging om de isolatie in
te meten en er werd veel handigheid
gevraagd van de monteurs bij het
aanbrengen van de isolatie.
Veiligheidsperformance
Voor EdeA en Borsig Boiler Systems is
veilig werken een prioriteit. Om dit te
stimuleren wordt maandelijks een prijs
uitgereikt aan de contractor met de
beste veiligheidsperformance. De
bijbehorende oorkonde is maar liefst
3 keer aan HARSCO toegekend!
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