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Uitdaging
Inzicht in besparingspotentieel.

Uitdaging
Hoge veiligheidseisen.

Oplossing
Thermografische heatscan, rapportages
en aanbevelingen.

Oplossing
Toepassing steigermarkeringen,
preventie maatregelen dropped object.

Projectomschrijving
Thermografie DSM

Projectomschrijving
Ombouw GZI Emmen

Voor DSM Dyneema heeft BRAND Energy & Infrastructure Services thermografische
heatscans uitgevoerd. De rapportages gaven aan dat er wel degelijk besparingen zijn
te behalen door de isolatie te verbeteren.

Veiligheidseisen zijn hoog op de NAM locaties. Tijdens de ombouw op de GZI locatie
werden door Brand Energy & Infrastructure Services een aantal succesvolle ontwikkelingen
en innovaties toegepast.

Voor DSM Dyneema is een pilot uitgevoerd waar verschillende installaties, leidingwerk en
appendages zijn geïnspecteerd. Tijdens de inspectie is een eerste analyse gehouden.
Via visuele waarnemingen en metingen werd vastgelegd op welke plaatsen sprake was
van warmteverlies. Tegelijkertijd werd de actuele kwaliteit van de bestaande isolatie
gecontroleerd met behulp van infrarood cameratechnologie en thermische monitoring.
Alle bevindingen zijn uiteindelijk digitaal vastgelegd, exact opgemeten en in een bestand
verzameld.

Bij de gaszuiveringsinstallatie (GZI) van
de NAM in Emmen wordt zuur gas verwerkt
vanuit een aantal kleinere gasvelden.
Het zure gas krijgt op deze locatie een
speciale behandeling om het ‘zoet’ en
gebruiksklaar te maken.

Het doel voor DSM achter de thermografische heatscan is om inzicht te verkrijgen in de
verschillende verbetermogelijkheden in isolatie, optimalisatie van het bedrijfsproces van
de installaties, reductie van de CO2 uitstoot en het inzichtelijk maken van het besparingspotentieel. BRAND heeft vervolgens de maatwerkadviezen voortvloeiende uit de analyse
uitgewerkt in een rapportage over de te bewerkstelligen CO2 reductie, gunstige terugverdientijden (ROI) en aanbevelingen voor optimalisatie van het bedrijfsproces.
Een thermografisch onderzoek is relatief goedkoop. Het uitvoeren van een scan neemt
weinig tijd in beslag waardoor er veel installaties kunnen worden gescand in een kort
tijdsbestek. De digitale beelden geven snel inzicht in prioritering bij preventief onderhoud.
Installaties kunnen zonder uit bedrijf te worden genomen worden beoordeeld, waardoor
er geen productieverlies tijdens de scan optreedt.
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Afslanken installatie
De GZI bestond voorheen uit twee zogenaamde ‘treinen’. Een van deze ‘treinen’ is
definitief buiten werking gesteld. De andere
‘trein’ werd schoongemaakt en is na afloop
van de werkzaamheden weer in gebruik
genomen. De GZI verwerkt nu in afgeslankte vorm op dezelfde manier als voorheen
het zure gas uit de omgeving.
Voor deze ombouw heeft BRAND vele
diensten geleverd. Zo zijn hoogwerkers
ingezet en is 80.000 m3 Cuplok steigers
gemonteerd. Om het aantal transportbewegingen te beperken zijn er speciale steigerkarren ingezet. Naast isolatiewerkzaam-

heden heeft BRAND ook aanvullende
services verleend zoals het identificeren
van CUI en het uitvoeren van wanddiktemetingen.
Extra veiligheidsmaatregelen
De veiligheidseisen op de GZI locatie
zijn bijzonder hoog. Contractors worden
gestimuleerd om gezamenlijk de veiligheid
on site verder te verhogen. BRAND heeft
tijdens de ombouw voor extra veiligheidsmaatregelen gezorgd door steigers te voorzien van duidelijke markeringen voor een
veilige doorloop. Daarnaast is er verlichting
onder steigers aangebracht. Om aanrijdingen met de steigerconstructie te voorkomen zijn er aan de steigers borden
gemonteerd om de maximale doorrijhoogte
aan te geven. Ook heeft BRAND innovatieve oplossingen toegepast ter preventie
van dropped objects (borgen van gereedschappen).
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