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Locatie
NAM locatie Eemskanaal
Klant
GLT-PLUS
Looptijd
April 2017 - mei 2017

Locatie
Noordzee
Klant
NAM
Looptijd
September 2017 - Februari 2018

Uitdaging
Uitvoeren werkzaamheden
tijdens shutdown.

Uitdaging
Korte doorlooptijd.
Oplossing
Inzet QuikDeck® modulair
werkplatform.

Oplossing
Inzet rope access voor
korte doorlooptijd.

Projectomschrijving
Conservering Flare

Projectomschrijving
K15-FK-1

Korte doorlooptijd
conserveren Flare NAM

Upstream

De Flare van NAM op de locatie Eemskanaal: bijna een
Olympische vlam … Ook de uitdagend korte doorlooptijd
voor het conserveringswerk was van Olympische allure.
Binnen de tijd werd het project door het team van Venko,
A BrandSafway Company, afgerond.

technieken verwijderden ze de oude verflagen en creëerden
daarmee de juiste ruwheid om nieuwe verflagen goed te laten
hechten. Drie lagen waren nodig om een duurzame dekking te
bereiken. Dat vergde een uitgekiende planning, omdat ze ook
rekening moesten houden met de droogtijd van elke verflaag.

Venko is subcontract partner van GLT-PLUS, hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van projecten en onderhoud voor de
‘Asset Groningen’. Op basis van een door GLT-PLUS opgesteld
inspectierapport voerde Venko de conservering uit van de
imposante Flare, die 60 meter boven het maaiveld uitsteekt.

Korte doorlooptijd

De werkzaamheden waren strak in de tijd gepland. Met hogedrukreiniging maakte het team het oppervlak schoon. Daardoor
werd meteen duidelijk waar zich corrosie voordeed. Via straal-

De werkzaamheden moesten tijdens een shutdown uitgevoerd
worden. Daardoor lag de uitdaging in een krappe doorlooptijd van
slechts vijf weken. Met name omdat beschikbaarheid van de flare
belangrijk is voor het opstarten van een locatie zou een uitloop op
dit onderdeel effect hebben op het kunnen opstarten van de
gehele locatie. Juist daarom besloten GLT-PLUS en Venko de
werkzaamheden met rope access uit te voeren in plaats van de
Flare in de steigers te zetten. Dit resulteerde in een goede
doorlooptijd en een kostenbesparing voor de opdrachtgever.

QuikDeck® voor ONEGas
Barge Campaign
Als onderdeel van de ONEGas Barge Campaign heeft Brand
Energy & Infrastructure Services onlangs QuikDeck® toe
gepast op de K15-FK-1. De top down schilderwerken werden
uitgevoerd door Venko, A BrandSafway Company.
De K15-FK-1 fabric maintenance scope bestond voor Venko uit het
voorbehandelen en schilderen van circa 5.900 m2 aan metaalconstructies, uitgevoerd door een 15-tal schilders. Voor een deel
van de access behoefte is QuikDeck® toegepast, op vakkundige
wijze gemonteerd door BRAND.
Het modulaire werkplatform bood uitkomst voor de conserveringswerkzaamheden aan het helideck en de helideck constructies.
Een oppervlakte van circa 315m2 werd op deze wijze behandeld.

Offshore

Ook de onderzijde van het maindeck (1.500m2) werd middels
QuikDeck® voorzien van een veilige werkplek voor de straal- en
schilderwerkzaamheden. Daarnaast werd de QuikDeck® constructie door de Rope Access schilders gebruikt om af te dalen voor
het behandelen van de jacket poten.

Next step
Het volgende platform van de Barge Campagne waarbij
QuikDeck® wordt toegepast is de Leman Bravo. De werkzaam
heden zullen uitgebreider zijn in vergelijking met de K15-FK-1.
Er wordt namelijk een werkplatform van circa 3.000 m² aan
gebracht voor het op een veilige wijze verwijderen van materialen.
En hier komt het stap voor stap uitklappen van het werkplatform
erg goed van pas!

Goede samenwerking
Door een gedegen voorbereiding, dagelijkse en wekelijkse
rapportages en een transparante communicatie met de opdrachtgever is het project zonder incidenten opgeleverd. Zowel door
Venko als door GLT-PLUS afzonderlijk, maar ook in gezamenlijkheid, zijn er veiligheidsrondes gehouden, toolboxen gegeven en
werkplekinspecties gehouden. Een project dat snel en kosten
besparend is uitgevoerd, zonder afbreuk te doen aan veiligheid,
het milieu en kwaliteit.
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