Logistieke uitdaging
op tankterminal Vopak

Tankopslag

HARSCO belangrijke schakel
tijdens onderhoudsstop

Locatie
Vlaardingen
Klant
Constructiebedrijf Geldof
(Engicon NV)
Looptijd
Januari 2014 - Maart 2014

Locatie
Alkmaar
Klant
HVC
Looptijd
December 2013 - Januari 2014
Uitdaging
Zeer korte doorlooptijd.
Bouw van complexe steigers.

Uitdaging
Bevoorrading materiaal.
Beperkte tussenruimte tanks.

Oplossing
Goede voorbereiding en
strakke planning.

Oplossing
Inzet van speciaal ontwikkelde
karretjes en Cuplok H-frame.

Projectomschrijving
Onderhoudsstop verbrandingslijn

Projectomschrijving
Tank 29 Vopak

Hoe zorg je voor de bevoorrading van steigermateriaal als er geen heftruck, kraan
of ladderwagen kan worden ingezet? HARSCO bedacht een slimme oplossing.
Constructiebedrijf Geldof (Engicon NV) gaf HARSCO de opdracht voor het steigerwerk van tank 29 op de tankterminal van Vopak in Vlaardingen. De tank met een
diameter van 13 meter en een hoogte van 26 meter moest zowel inwendig als uitwendig van steigers worden voorzien. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want
de tank was niet te bereiken met een heftruck, ladderwagen of ander hulpmiddel.
Samen met de logistieke afdeling van HARSCO werd daarom een slimme en
efficiënte manier bedacht om de trailers met materiaal op de werkplek te krijgen.
Uitdagend project
Voor dit project liet HARSCO speciale karretjes maken waarop precies een rek
materiaal past. Door middel van mankracht werd vervolgens al het materiaal van
de losplaats naar de tank verplaatst over circa 160 meter. De ruimte tussen de
tanks - slechts 80 centimeter - vormde een extra uitdaging bij het tekenwerk en de
berekeningen.
Cuplok H-frame
Voor deze werkzaamheden was het Cuplok H-frame de perfecte oplossing.
Een smalle en lichte steiger die ideaal is voor de beperkte tussenruimte en het
verplaatsen van steigermateriaal. Deze unieke snelbouwsteiger bestaat onder
andere uit een aluminium raam van 2,00 meter x 0,73 meter en weegt slechts
10 kg. Met een stalen basis sla je twee vliegen in één klap: Cuplok modulair biedt
stabiliteit en flexibiliteit en het aluminium H-frame garandeert gebruiksvriendelijkheid en snelheid.
Dankzij de inventieve oplossing is de logistieke uitdaging bij tankterminal Vopak
omgezet in een succesvol project.
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Energie

HVC is een afval-, grondstoffen- en
energienutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland,
Flevoland en Friesland. In de centrale
in Alkmaar verzorgde HARSCO
onlangs een complexe onderhoudsstop.
Een onderhoudsstop aan een van de
verbrandingslijnen bij HVC betekent
heel veel steigerwerk in een korte
doorlooptijd. Bovendien zijn er veel
complexe steigers nodig, zoals inwendige steigers in de ovens. Omdat veel
werkzaamheden afhankelijk zijn van de
dienstverlening van HARSCO, zijn we
een belangrijke schakel in het proces.
De voorbereidingen voor de onderhoudsstop startten eind december.
Een groep steigerbouwers zette het
benodigde steigermateriaal al klaar
op diverse vloeren in de fabriek.
Omdat de installatie op dat moment
nog volledig in bedrijf was en de
ruimte daardoor beperkt is, was nauwe
afstemming met de opdrachtgever
erg belangrijk.

Ontzorgen
Hoewel een groot aantal steigers voor
de stop gebouwd werd, konden de
belangrijkste steigers pas worden
neergezet op het moment dat de
installatie werd vrijgegeven. De inwendige steigers werden in een dag- en
nachtshift opgebouwd. Met een
uitgebreide voorbereiding zorgde
een goed team van steigerbouwers
ervoor dat de werkzaamheden volgens
planning werden uitgevoerd. Omdat
alle andere partijen hun werkzaamheden vervolgens goed en veilig
konden uitvoeren, kon HARSCO de
opdrachtgever volledig ontzorgen.
Voor het lopende jaar staan er bij
HVC meerdere onderhoudsstops in
de planning. Tevens wordt de bioenergiecentrale weer in bedrijf genomen. Ook hiervoor heeft HARSCO
ondertussen al diverse steigers
gebouwd.
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