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Locatie
Calandkanaal
Klant
Heerema Marine Contractors
Looptijd
4e kwartaal 2016 - 1e kwartaal 2018

Locatie
Grijpskerk
Klant
NAM
Looptijd
September 2016 - Januari 2017

Uitdaging
Uitvoering deels in winterperiode.
Verbetering efficiency.

Uitdaging
Als hoofdaannemer uitvoeren van
alle werkzaamheden.

Oplossing
In samenwerking met opdrachtgever
doorvoeren van verbeteringstrajecten
tijdens de projectfases.

Oplossing
Goede coördinatie met
opdrachtgever en aansturing van
onderaannemers.

Projectomschrijving
Work Package PS & SB Crane Paint Scope

Projectomschrijving
Coaten Trein 1 Grijpskerk

Prima samenspel bij
conserveren kranen Thialf
Een omvangrijke opdracht van Heerema
Marine Contractors: het conserveren
van de kranen van De Thialf, het
grootste kraanschip ter wereld.
Schouder aan schouder gingen Venko,
A BrandSafway Company, en Brand
Energy & Infrastructure Services de
uitdaging aan.

Op de locatie Grijpskerk voerde Brand Energy & Infrastructure Services als hoofdaannemer het project “Coaten Trein 1” voor NAM uit. Voor de onderhoudsstop werd
een totaalpakket aan services ingezet: isolatie, tracing, werktuigbouwkundige
taken en steigerbouw. De conserveringswerkzaamheden werden uitgevoerd door
Venko, A BrandSafway Company.

De twee kranen van De Thialf – met een
lengte van 220 meter en een breedte van
ruim 88 meter het grootste kraanschip ter
wereld – kunnen er weer tegenaan. Het
werk bestond uit het ontvetten, reinigen
en ontroesten van de metaalconstructie.
Daarna kon de beschermende coating
worden aangebracht, bestaande uit een
1e en 2e bijpleklaag en een volledig
gespoten 3e en 4e laag.

10.000 liter verf
In drie fasen werd de klus geklaard. In het
vierde kwartaal van 2016 gingen de
werkzaamheden aan de stuurboord kraan
van start. In de tweede fase (medio 2017)
was de giek van de bakboord kraan aan
de beurt. De back-legs en het A-frame
werden gelijk meegenomen. Met maar
liefst 10.000 liter verf kregen de kranen hun
nieuwe jas aangemeten. De giek van de
beide kranen werd bereikt met behulp van
door BRAND gemonteerde steigers.
De A-frames inclusief de back legs en
bumpers zijn aangepakt door Rope Access
schilders. Een knap staaltje van samenspel
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Maritiem

Non-stop services voor NAM
tijdens onderhoudsstop

door het BRAND/Venko-team onder soms
barre, winterse omstandigheden waarbij
de assistentie van Heerema Marine
Contractors uiterst belangrijk is geweest
in het welslagen van het project.

Verbeteringen
Tijdens het project zijn in samenwerking
met de opdrachtgever diverse verbeteringsprojecten doorgevoerd. Zo is de
“Hand on Tools Time” verhoogd, onder
andere door de inzet van bouwliften en
het vooraf aanleggen van centrale
lucht- en lichtvoorzieningen. Daarnaast
zorgde de inzet van prefabdelen voor een
kortere bouwtijd.

Om Trein 1 weer bedrijfszeker te maken
voor de komende 20 jaar was een
onderhoudsstop noodzakelijk. NAM legde
de volledige coördinatie van de onderhoudsactiviteiten bij BRAND neer. Daarop
moesten verschillende disciplines aan de
bak om het staalwerk te schilderen, het
isolatiewerk van de leidingen te vernieuwen en het staalwerk van de koeler
banken te vervangen.

Voor het conserveren van de leidingbrug
van Trein 1 werden de steigers voorzien
van een hijsmogelijkheid. Zo kon het
leidingwerk efficiënt en veilig gelift
worden. Het op elkaar ingespeelde team
verwijderde de bestaande pijpschoenen
en plaatste deze later weer terug. Ook
vervingen de monteurs de isolatie en
beplating van de leidingbrug. Ze demonteerden de aanwezige elektrische tracing
en plaatsten deze terug na uitvoering van
de conserveringswerkzaamheden. Tot slot
werden de koelerbanken en het fornuis
geconserveerd en werden de isolatie en
beplating vernieuwd.

Upstream

Werktuigbouw
In het project nam BRAND een aantal
werktuigbouwkundige taken voor zijn
rekening. Specialisten checkten alle bout/
moer-verbindingen, die vervolgens
werden vastgezet op moment. Ze
zorgden voor het in- en uitbouwen van
motoren en rotorbladen en vervingen
roosters, bordessen en kooiladders.
Ook de Fuel Skid werd gemodificeerd,
inclusief alle afsluiters en flensverbin
dingen. Het project werd uitgevoerd

conform de hoge veiligheidseisen van
NAM. Samen met onderaannemers
slaagde BRAND erin om veilig, op tijd en
binnen budget op te leveren. Met een
tevreden NAM als resultaat!
On Site | Brand Energy & Infrastructure Services

