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Locatie
Schwerin (D)
Klant
Probat-Werke GmbH
Looptijd
April 2016 - Juni 2016

Locatie
Noordzee
Klant
Venko Offshore B.V.
Looptijd
Juni 2016 - Maart 2017

Uitdaging
Veel vormwerk. Strenge eisen ten
aanzien van hygiëne, hoge
temperaturen in leidingen.

Uitdaging
Zorgvuldige planning.
Veiligheid werkplek.

Oplossing
Improvisatie en vakmanschap.
Extra aandacht isolatie flensdelen.
Opbouw steenwol in twee lagen.

Oplossing
Vroegtijdige start werkvoorbereiding.
Werkvloeren voorzien van chipwood
platen, ter voorkoming van struikel
gevaar.

Projectomschrijving
Isoleren koffiebrander installatie Nestlé

Projectomschrijving
Revisie Leman Echo

Hoge isolatie eisen
nieuwe installatie Nestlé
In 2014 heeft Nestlé in het NoordDuitse Schwerin een nieuwe fabriek
geopend voor de productie van
Nescafé Dolce Gusto-capsules.
Onlangs is een tweede productielijn
geïnstalleerd waarbij Brand Energy &
Infrastructure Services de isolatie en
steigerbouw heeft verzorgd.
De nieuwe koffiebrander installatie staat
binnen in een ruimte tot 16m hoogte,
verdeeld over 3 verdiepingen. De door
Probat geleverde installatie bestaat uit een
oven, voorverwarmers, syclone met
slakkenhuizen, ventilatoren, schoorsteen,
katalysator en divers leidingwerk met
diameters tot 900mm. In opdracht van
Probat heeft het BRAND isolatieteam van
de vestiging Klazienaveen in een korte
doorlooptijd de apparaten en leidingwerk
(120m) van de nieuwe koffielijn geïsoleerd.
Inclusief 29 bochten, 55 flenzen, 34
expansiedelen, 6 afsluiters en 26 afneem
bare inspectieluiken met een dubbel
wandig voorfront.
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350m2 isolatie vormwerk
Van de 550m2 aan beplating was maar
liefst 350m2 vormwerk, waarvoor veel
vakmanschap en improvisatie op de
werkplek benodigd was. Voor de werk
zaamheden op hoogte en voor moeilijk
bereikbare plaatsen heeft BRAND steigers
gebouwd en is gebruik gemaakt van
aluminium rolsteigers en hoogwerkers.
De temperaturen van apparaten en
leidingen kunnen variëren van 150°C tot
400°C met uitschieters tot 600°C voor het
reinigen van de installatie. Vanwege deze
hoge temperaturen is het steenwol op
gaas in twee lagen opgebouwd.
Hoge eisen aan hygiëne
De flenzen en expansiedelen zijn voorzien
van afneembare matrassen, afgewerkt met
aluminium beplating en snelsluitingen.
Alle flensdelen zijn door BRAND aan beide
zijden opgesloten met aluminium beplating,
waarvoor 190 inwendige regenranden
zijn gemonteerd.

Zorgvuldige voorbereiding
ombouw platforms
Een aantal onbemande offshore
platformen van Shell in het Engelse
deel van de Noordzee worden
omgebouwd tot marine access
platforms. Eén van deze platforms,
Leman Echo, is in opdracht van
Venko Offshore door Brand
Energy & Infrastructure Services in
de steigers gezet.

Offshore

In 2010 werd begonnen met de revisie van een aantal platforms van Shell in de Noordzee.
Door BRAND werden steigers gemonteerd voor diverse werkzaamheden zoals het
top-down schilderen van platforms, het vervangen van leidingwerk en het verwijderen van
roosters van loopvloeren.
Marine access platforms
In 2015 werd er een vervolg gegeven aan het project met een aangepaste scope.
Overbodige installaties en faciliteiten, zoals helideck, vent stack, hijskranen en platformen,
worden verwijderd en het resterende platform wordt omgebouwd tot marine access
platform. Toegang tot het aangepaste platform is dan niet meer mogelijk met een heli
kopter maar per boot via een loopbrug.
Het Leman BT/BH platform werd als eerste op deze wijze aangepast, gevolgd door het
Leman Echo platform. De werkvloeren van de door BRAND gemonteerde Tube-Lock
steigers (inzet 350 ton) zijn voorzien van chipwood platen om struikelgevaar te voorkomen.
Op de werkplekken waar gestraald wordt, is de steiger met deltaplane zeil afgedekt. In
verband met het opwaaiende stof en grit worden door alle monteurs speciale veiligheids
brillen gedragen.
Zorgvuldige planning
De werkopnames voor de ombouw van deze platforms zijn door BRAND vroegtijdig
gepland. Een team van werkvoorbereiders heeft vooraf op locatie de steigerscope en de
benodigde werktekeningen geïnventariseerd. Samen met de opdrachtgever is een
duidelijke planning opgesteld waarbij tevens werd gekeken naar mogelijkheden om kosten
te besparen. Wanneer de revisie van het Leman Echo platform gereed is, wordt het
gedemonteerde steigermateriaal tijdelijk opgeslagen op het magazijn in Great Yarmouth en
gereed gemaakt voor het volgende platform.
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