Efficiënte inzet rope access tijdens turnaround

Conserveren vanaf een treinwagon
Petrochemie

Infrastructuur

Locatie
Chemelot Geleen
Klant
Sitech Services
Looptijd
Februari 2016 - Juli 2016

Locatie
Van Starkenborghkanaal Groningen
Klant
Kuurman Noord bv
Looptijd
Maart 2016 - Juli 2016

Uitdaging
Kostenreductie turnaround

Uitdaging
Hoge veiligheidseisen ProRail.
Vrijgeven brug alleen in weekend.
Draagkracht brug.

Oplossing
Combinatie tussen rope access en
conventionele oplossingen

Oplossing
Hoogwerkers op wagons: oplossing
voor geringe draagkracht en snelle
verplaatsing naar locatie. Technische
Dienst BRAND op locatie voor support.

Projectomschrijving
Turnaround OCI Nitrogen

Projectomschrijving
Renovatie Walfridusbrug

Tijdens de periodieke onderhoudsstop van een ammoniakfabriek van OCI Nitrogen
in Sittard Geleen zijn door Brand Energy & Infrastructure Services rope access en diverse
andere toegangsoplossingen gecombineerd om de doorlooptijd, risico’s en kosten
te reduceren.
OCI Nitrogen, gevestigd op het Limburgse Chemelot-terrein, is Europees marktleider in stikstofhoudende meststoffen en is ’s werelds grootste producent van melamine. In opdracht van
Sitech Services verzorgt BRAND tijdens een uitgebreide turnaround de isolatie en total acces
services.
Pre-planning
Al tijdens de voorbereiding is BRAND betrokken bij de planning, om een goede en efficiënte
samenvoeging van de diverse toegangsoplossingen in de praktijk te brengen. Naast conventionele steigerbouw is door BRAND rope access ingezet als toegangsoplossing voor de werkplekken op hoogte en voor het werken in besloten ruimtes.
Alternatieve access methode
Daar waar vanwege de korte duur van de werkzaamheden het minder efficiënt is om steigers
te monteren, is het rope access team van BRAND ingezet om te assisteren met montage- en
onderhoudswerkzaamheden. Buitenkanten van kooiladders en de onderkant van bordessen
zijn bereikbaar gemaakt met rope access om bouten en moeren te vervangen. Ook zijn de rope
access specialisten ingezet om toegang te creëren in de besloten ruimtes (naverbranders en
ketels) en als rescue stand-by team om een snelle evacuatie uit de besloten ruimtes mogelijk
te maken in geval van calamiteiten.

06

IRATA
BRAND werkt uitsluitend met IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association) en VCA gecertificeerde rope access specialisten. IRATA is de internationale standaard voor toegangstechniek met behulp van touwen en voldoet ruimschoots aan de eisen zoals door de Nederlandse
wet zijn gesteld. BRAND heeft eigen projectmanagement en stelt het rope access team
samen op basis van de benodigde expertises. BRAND is volwaardig lid van IRATA
International.
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Brand Energy & Infrastructure Services heeft in samenwerking met Kuurman Noord
een creatieve oplossing gevonden voor het conserveren van de boogconstructie van
de Walfridiusbrug.
De 30m hoge Walfridusbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen, met een overspanning van 160m, wordt door Kuurman Noord volledig geconserveerd en geschilderd.
Voor de conserveerwerkzaamheden aan de boog moest een creatieve werkwijze worden
bedacht. Over de brug ligt een dubbelspoor en het naastgelegen rijwielpad is niet sterk
genoeg om de benodigde hoogwerkers of steigers te dragen.
Werken op hoogte vanaf wagons
In nauwe samenwerking met Kuurman Noord heeft BRAND een oplossing bedacht voor
de bereikbaarheid van alle onderdelen in de boog. Op 4 platte wagons met elk een lengte
van 20m zijn drie Genie S65 telescoophoogwerkers en twee Genie Z34 kniktelescoophoogwerkers geplaatst. Daarnaast is er een Teupen Leo 23 GT spinhoogwerker op het
fietspad ingezet en voor delen van de onderkant van de brug is gebruik gemaakt van
JLG 860 SJ en de Genie Z80 telescoophoogwerkers.
Hoge veiligheidseisen
Om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door ProRail zijn er door de Technische
Dienst van BRAND verscheidene aanpassingen gedaan aan de ingezette hoogwerkers.
Hoogwerkers werden aangepast zodat, afhankelijk van de opstelling, de zijwaartse
beweging volledig geblokkeerd kon worden. Bovendien zijn alle hoogwerkers met speciale
kettingspanners geborgd zodat deze tijdens transport en werkzaamheden op een veilige
en verantwoorde manier konden worden ingezet. Voor het gebruik van hoogwerkers is
een speciale manual samengesteld waarin de berekeningen zijn opgenomen en hoe de
hoogwerkers zijn geplaatst en geborgd.
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