Complex project op de Noordzee
Offshore

Locatie
Noordzee
Klant
Venko Offshore
Looptijd
Juni 2014 - Februari 2015

Logistics C&I van SABIC in Geleen maakt
gebruik van een fakkelsysteem: een veiligheidsinstallatie die milieuvervuilende brandbare gassen verbrandt zodat ze niet in de
atmosfeer terecht komen. De fakkel was
afgelopen jaar toe aan onderhoud. Maar
hoe bereik je zo’n uitdagende werkplek,
hoe creëer je veilige omstandigheden en
hoe zorg je voor een optimaal resultaat voor
je klant? BRAND ontwikkelde hiervoor een
inventief en betrouwbaar veiligheids- en
montageplan en bouwde zelf de steigerconstructie.

Uitdaging
Korte doorlooptijd.
Beperkte ruimte voor opslag.
Oplossing
Goede voorbereiding en gedetailleerde
planning. Inzet hulpconstructies
(opslagsteigers).

Projectomschrijving
TOTAL K6CC Painting Campaign

Na een goede voorbereiding startte
BRAND in juni 2014 met een bijzonder
project op de Noordzee: in opdracht van
Venko Offshore werden er diverse complexe steigers gerealiseerd om de painting
campaign van het platform K6CC van
TOTAL E&P Nederland mogelijk te maken.

Inventief veiligheids- en montageplan
voor SABIC

TOTAL E&P Nederland is betrokken bij de exploratie en productie van aardgas. Ongeveer
tien procent van het aardgas dat door Nederlandse huishoudens wordt verbruikt, is door
TOTAL geproduceerd met de 22 offshore platforms en vier productie-installaties (subsea)
in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het productieplatform K6CC - twee eilanden
die met een brug aan elkaar zijn verbonden - was dit jaar toe aan onderhoud.
300 ton steigermateriaal
Het gehele project moet in februari 2015 worden afgerond en kent dus een doorlooptijd
van slechts 150 dagen. Vanaf oktober worden extra werkzaamheden uitgevoerd voor de
shutdown van het platform. Voor het project voerde BRAND circa 300 ton steigermateriaal
aan, onder meer voor twee grote hangsteigers onder de eilanden, een hangsteiger bij de
brug en steigers bij het helideck. Uiteraard werden ook de diverse productielocaties op het
eiland voorzien van steigerwerk. Op het platform maakt BRAND gebruik van het tubelock
steigersysteem in combinatie met steigerhout. Vanwege beperkte ruimte monteerde
BRAND diverse hulpconstructies (opslagsteigers) voor de opslag van materialen. Ook
wordt voor opslag gebruik gemaakt van de deckspace van Seafox 2; een accommodatieplatform dat als hoteleiland naast het platform is gepositioneerd.
Safety first
Het platform wordt doorgaans bemand door acht tot tien personeelsleden, maar gedurende het painting campaign-project zijn er dagelijks wel negentig mensen op het platform
werkzaam. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er moet gebeuren en waarop gelet
moet worden met betrekking tot de veiligheid, hebben TOTAL en BRAND verschillende
maatregelen getroffen. TOTAL verstrekt bijvoorbeeld iedere dag opnieuw een werkvergunning voor alle werkzaamheden. Ook wordt iedere morgen op de werklocatie een toolboxmeeting gehouden en wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de LMRA-kaart (Laatste
Minuut Risico Analyse) van BRAND.

Petrochemie

Bas Peeters, Manager Maintenance
Projects SABIC: “Wij kennen BRAND
als een professionele partner. Voor dit
complexe project heeft SABIC daarom
bewust gekozen voor samenwerking met
BRAND. Hun inzet en betrokkenheid
komt juist bij een project als dit, waar je
soms ook met tegenslag te kampen hebt,
tot uiting. Ik zie dat BRAND flexibel is en
bij verbeterpunten niet alleen naar de
opdrachtgever kijkt, maar juist ook zelf
zaken proactief oppakt.”

Met een drone werd het topbordes van
de fakkel van Logistics C&I van SABIC
geïnspecteerd. De uitkomst was helder:
de fakkel moest gestraald en geconserveerd worden. BRAND startte met een
goed plan van aanpak zodat risico’s sterk
gereduceerd werden. Omdat de fakkel zelf
niet meer betreden kon worden, werd het
werkgebied rondom de fakkel afgezet en
werd er een uitgebreide steigerconstructie
gebouwd.
Afgeschermd bouwen
De eerste fase bestond uit het aanbrengen
van vangnetten in de fakkel. Dit gebeurde
met de inzet van een hijskraan en een dicht
manbakje. Vervolgens realiseerde BRAND
een tunnel vanaf de buitenkant van de
afzetting naar de kern van de fakkel waardoor steigermaterialen aangevoerd konden
worden. Zo kon er in de kern van de fakkel
een steiger opgebouwd worden, afgeschermd met de vangnetten. De steiger
werd op deze manier gemonteerd tot een
hoogte van 30 meter.
Om de steiger vervolgens in de top verder
uit te bouwen tot 60 meter, moest de fakkel
uit bedrijf worden genomen. Door de inzet
van 18.000 m3 Cuplok-steigers kon
BRAND, op een beperkt oppervlak, snel
de geheel vrijstaande steiger realiseren.
De constructie werd nog eens verstevigd
met 92 ton ballast. Door deze efficiënte en
inventieve werkwijze kon er veilig worden
gebouwd en kon de fakkel zo lang mogelijk
in gebruik blijven voor het affakkelen.

Locatie
Geleen
Klant
SABIC
Looptijd
Juni 2014 - Oktober 2014
Uitdaging
Veiligheidssituatie topbordes fakkel.
Oplossing
Uitgebreid veiligheidsplan voor
de montage van de steiger.

Projectomschrijving
Stralen en conserveren fakkel

Engineering K6CC; 3D impressie
steigerwerk helideck
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