Besparingen in shutdown tijd

Uitbreiding tankpark Rubis
Gasopslag

Tankopslag

Locatie
Groningen
Klant
GLT-PLUS
Looptijd
2013 - 2023

Locatie
Rotterdam Botlek
Klant
J. de Jonge flowsystems
Rubis Terminal Rotterdam
Looptijd
Juni 2013 - November 2013

Uitdaging
Kortere shutdowns, isoleren na
ingebruikname.

Uitdaging
Zeer korte doorlooptijd.
Werkzaamheden op site in bedrijf.

Oplossing
Zorgvuldige afstemming werkzaamheden en prioriteiten met de diverse
disciplines.

Oplossing
Goede voorbereiding en strakke
planning. Dagelijkse veiligheidsmeetings.

Projectomschrijving
Second Stage Compression
programma

Projectomschrijving
Rubis Doci 62

In 2009 werd het Groningen Long Term (GLT) project afgerond. Twintig locaties in
het Groningen-veld zijn gereviseerd, gemoderniseerd en voorzien van telkens een
compres. Inmiddels is alweer een start gemaakt met de eerste locatie waarop een
tweede compressor wordt geplaatst: het Second Stage Compression programma.

Rubis Terminal Rotterdam breidt momenteel zijn capaciteit uit met 6 nieuwe
tanks van 2.500 m3 elk. In dit Doci 62 project worden de tanks aangesloten op de
vervoersmodaliteiten scheeps-, spoor- en wegvervoer. Naar verwachting zijn de
tanks beschikbaar in het eerste kwartaal van 2014.

Deze tweede fase is nodig omdat de druk in het Groningen-gasveld vanaf 2020
flink afneemt. Het plan is om vanaf 2016 jaarlijks enkele locaties om te bouwen,
zodat in 2023 alle 20 clusters deze extra compressoren hebben. Cluster Schaapbulten fungeert als leerschool.

J. de Jonge flowsystems heeft de opdracht voor de disciplines piping,
mechanical, electrical en instrumentation voor tankpits 1.5 en 1.6. In opdracht
van het bedrijf levert en monteert HARSCO 26.000 m3 steigers voor de nieuwe
leidingen in de pijpenbruggen en naar de 6 nieuwe tanks (4 zacht stalen tanks
en 2 roestvaststalen tanks). Ook isoleert HARSCO deze leidingen.

Een extra uitdaging is dat de load factor van het Groninger veld steeds hoger
wordt. Door de afgenomen druk moeten steeds meer locaties in het Groningenveld gelijktijdig in bedrijf zijn om aan de gasvraag te voldoen. Shutdowns worden
daardoor steeds korter.
Isoleren na ingebruikname
Voor HARSCO is het een uitdaging om werkzaamheden en prioriteiten op de
juiste wijze af te stemmen zodat besparingen in de shutdown tijd gerealiseerd
worden. Op het moment dat namelijk alle process tracing en isolatie aangebracht
is kan er op de cluster al gas ingenomen worden. Wat wel inhoudt dat de rest van
de isolatiewerkzaamheden plaats gaan vinden in een in bedrijf zijnde installatie.
Let wel dat er in totaal ruim 1,2 km isolatie aangebracht moet worden in alle
soorten diameters.
Een flinke klus voor HARSCO om alle isolatiewerkzaamheden op locatie in goede
banen te leiden. Dankzij een zorgvuldige afstemming met alle partijen is er een
shutdowntijd van 73 dagen gerealiseerd, al is het werk voor HARSCO natuurlijk
nog niet gedaan. Na gas inname is het isoleren (samen met steigerbouw) de
eerste discipline die de werkzaamheden on site start en ook weer afrondt.
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Parallel aan het Doci 62-project zet HARSCO voor Rubis een tank met een diameter van 25 m en een hoogte van 14 m in de steigers. Deze tank wordt door
HARSCO geïsoleerd met 120 mm isolatiedekens en afgewerkt met gladde
aluminium beplating.
Veiligheid als tweede natuur
Tijdens de uitbreiding is de plant in bedrijf en worden dagelijks veel verpompingen uitgevoerd van diverse gevaarlijke stoffen. Voor de Rubis-medewerkers
en voor de contractors die werkzaam zijn op het terrein van Rubis geldt dat
veiligheid een tweede natuur moet zijn. Dagelijks zijn er veiligheidsmeetings
met alle contractors on site om elkaar scherp te houden.
Over Rubis
Rubis Terminal is een op- en overslagbedrijf voor olie en chemicaliën. Rubis
Terminal Rotterdam is een dochteronderneming van het Franse Rubis Terminal
Company. Sinds 2008 is Rubis operationeel in de Botlek met momenteel 22 bulktanks met een gezamenlijke capaciteit van 146.600 m3. In 2011 was HARSCO ook
betrokken bij de bouw van 4 opslagtanks voor Rubis.
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