Dokbeurt grootste cruiseschip ter wereld

Korte doorlooptijd met Rope Access
Maritiem

Food & Pharma

Locatie
Rotterdam
Klant
Keppel Verolme
Looptijd
September 2014 - Oktober 2014

Locatie
Amsterdam
Klant
Cargill
Looptijd
Februari 2015

Uitdaging
Bijzonder korte doorlooptijd van
slechts 2 weken voor onderhoud.

Uitdaging
Werken in explosiegevaarlijke zones.

Oplossing
Prefabriceren en hijsbaar maken
van steigers.

Oplossing
Gebruik van vonkvrij gereedschap
en speciale touwen.

Projectomschrijving
Oasis of the Seas

Projectomschrijving
Onderhoud sprinklerinstallatie

Twee weken tijd was er slechts ingepland voor een aantal
belangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de Oasis of the Seas.
Een goede voorbereiding zorgde ervoor dat alle activiteiten
vlekkeloos op elkaar werden afgestemd. In de werf van Keppel
Verolme verrichte BRAND de access werkzaamheden.
De Oasis of the Seas, 362m lang, 60m breed en liefst 72m hoog,
lag in dok voor onder meer onderhoud aan het onderwatergedeelte
en voor revisie van de 3 Azipod propellers. Keppel Verolme vroeg
BRAND om direct na het indokken steigers te plaatsen bij de
Azipods. Na een goede voorbereiding, in samenwerking met
Keppel Verolme, werd gekozen om de steigers van verschillende
hoogtes in delen te prefabriceren én hijsbaar te maken. De steigers
werden met kranen het dok in gehesen en op de daar benodigde
locaties geplaatst. Nadat de steigers aan elkaar werden gekoppeld
konden de werkzaamheden aan de Azipods beginnen.
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Volcontinu werkzaamheden
Daarnaast werd een deel van het top dek van het schip in de
steigers gezet voor onderhoud aan de uitlaten. Bovendien werden
er in de engine rooms door BRAND steigers gemonteerd voor het
plaatsen van een nieuwe motor. Voor enkele andere onderhoudswerkzaamheden nam eigenaar Royal Caribbean Cruises eigen
specialisten mee, onder meer voor het vervangen van de
vloerbedekking door het gehele schip!
Het intensieve project met een bijzonder korte doorlooptijd is mede
door de dagelijkse toolboxen, inspecties en LMRA’s veilig
en op tijd uitgevoerd!

Voor Cargill in Amsterdam is voor de
inspectie en het reinigen van de
sprinklerinstallatie door Brand Energy &
Infrastructure Services rope access
ingezet. De werkzaamheden werden
uitgevoerd in slechts 1 dag!

In de multiseed plant wordt zonnebloem- en raapzaad geperst (gecrusht) en ruwe olie
gewonnen voor verdere raffinage of voor proteïnemeel in samengestelde diervoeding.
In de fabriek wordt gewerkt met hexaan, wat licht ontvlambaar en zeer explosief is.
Vonkvorming of statische elektriciteit is dan ook niet acceptabel. Bij het uitvoeren van
werkzaamheden moet hier dan ook terdege rekening mee worden gehouden.
Alternatieve access methode
In goed overleg met de opdrachtgever werd voor het werken op hoogte de beste
oplossing bepaald op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiency. Het was niet
eenvoudig om de sprinklerinstallatie te bereiken. Bovendien bleef de fabriek, waar hoge
temperaturen worden bereikt, tijdens de werkzaamheden gewoon in bedrijf.Omdat
beproefde, conventionele technieken als steigers en hoogwerkers minder geschikt
waren voor dit project, werd gekozen voor rope access voor de inspectie en het reinigen
van de installatie.
Speciale touwen
De veiligheidseisen zijn streng. Het gebruik van vonkvrij gereedschap in de explosiegevaarlijke zones is verplicht en handgereedschap dient goed geborgd te zijn. Voor de
rope access werkzaamheden moeten speciale touwen gebruikt worden die het ontstaan
van statische elektriciteit voorkomen. Door toepassing van rope access konden de
werkzaamheden aan de installatie in één dag worden uitgevoerd. Inzet van alternatieve
access methoden heeft dus besparingen opgeleverd voor de opdrachtgever!

On Site | Brand Energy & Infrastructure Services

11

