Mega project voor gasopslag
Gasopslag

Locatie
Regio Alkmaar
Klant
Fabricom NV
Looptijd
Februari 2013 - September 2014

Oplossing
Goede voorbereiding en logistieke
planning.

De Cuplok-steigerconstructie met een
afmeting van 12 x 8 x 38 m (lxbxh)
bevat 6 werkvloeren die gelijktijdig
kunnen worden belast. In een kort
tijdsbestek vinden bij de 2 kolommen
veel werkzaamheden plaats op
verschillende hoogtes.

Projectomschrijving
Gasopslag TAQA
Bergermeer - Boekelermeer

Via bestaande en veertien nieuwe
putten is de opslag bereikbaar.
Momenteel wordt al gas geïnjecteerd
en die activiteiten vergen extra afstemming met de bouw die ook nog in volle
gang is. De gasbehandelingsinstallatie

Petrochemie

DSM vervangt kolom C4701 in de
ANON-fabriek. Het project omvat
het plaatsen van een vervangende,
identieke kolom pal naast de oude, op
een bestaande fundatie. Als de fabriek
uit bedrijf is, worden de leidingen van
de oude kolom overgeplaatst.
In opdracht van Sitech Manufacturing
Services zorgt HARSCO voor de
bereikbaarheid.

Uitdaging
Grote hoeveelheden materiaal,
korte doorlooptijden en hoge
veiligheidseisen.

Op de locatie Bergermeer zit op 2500
meter diepte onder een dikke zoutlaag
een poreuze, maar sterke zandsteenlaag. Sinds de jaren zeventig werd
daar gas gewonnen, maar nu is de
ruimte geschikt als opslag. Het project
met een waarde van €3 miljard bestaat
uit het ombouwen van de huidige
gasinjectie naar een gasopslag en
overslag voor TAQA.

Slanke steigers door
slimme verankering

op het bedrijventerrein Boekelermeer
in Alkmaar kan vanaf 2015 anderhalf
keer de capaciteit leveren ten opzichte
van de bestaande Piek Gas Installatie
(PGI) die al sinds 1997 operationeel is.
Buiten de gasbehandelingsinstallatie
op Boekelermeer is van de gasopslag
in Bergermeer straks bovengronds
alleen nog een camera of lantaarnpaal
zichtbaar en 30 hectare natuurgebied.
Multidisciplinair team
In opdracht van Fabricom is een multidisciplinair HARSCO team werkzaam
gericht op steigerbouw, tracing en
isolatie. In de piek van augustus 2013
waren 80 steigerbouwers actief op de

site van de gasbehandelingsinstallatie.
HARSCO zal in totaal 130.000m3
steigers leveren en monteren. De korte
doorlooptijden vragen om een goede
voorbereiding en logistieke planning.
Bovendien zijn de veiligheidseisen
hoog. Verschillende disciplines werken
vaak erg dicht bij elkaar, dit vraagt om
een extra bewustzijn voor veiligheid.
Nadat de equipment en piping zijn
geïnstalleerd zal HARSCO een aanvang
maken met het aanbrengen van de
e-tracing en isolatiewerkzaamheden.
In een eerder stadium heeft HARSCO
ook al 10.000m3 ondersteuningen en
7.000m2 bekistingen geleverd.

Speciale oplossing
Het stabiel maken van de steigerconstructie op een relatief klein grondvlak vormde een uitdaging. De achterliggende staalconstructie was namelijk
niet voldoende stabiel om er, naast de
equipment, ook de steiger aan te verankeren. Daarnaast was het vanwege
hijswerkzaamheden onmogelijk de
steiger aan de voorzijde te verbreden.
In nauwe samenwerking met de
opdrachtgever werkte HARSCO een
oplossing uit waarbij de achterliggende staalconstructie werd
verstevigd met behulp van staalkabels. Hierdoor kon de steiger slank blijven én worden verankerd aan de staalconstructie.
Veiligheid
Alle HARSCO monteurs die werkzaam
zijn op deze fabriek hebben zowel de
algemene Chemelot-veiligheidsinstructie als de fabrieksinstructie
gevolgd. Hierdoor zijn de monteurs
bekend met de fabriek en de gevaren
van de verschillende chemische stoffen.

Locatie
Chemelot Geleen
Klant
Sitech Manufacturing Services
Looptijd
Augustus 2013 - November 2013
Uitdaging
Verankering steigers.
Oplossing
Versteviging achterliggende staalconstructie met staalkabels.

Projectomschrijving
DSM ANON kolom C4701
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