
Normaliter rond deze tijd (Jul,
Aug, Sep en Okt) liggen op de
Noordzee de platformen stil
voor hun jaarlijkse (of 6-
jaarlijkse) onderhoud. Zo ook op
de K15-FB-1. Dit jaar hebben wij
een kleine stop (Shut Down) van
maar 5 dagen. In deze dagen
voeren wij w.z.h. uit die
normaliter (onder bedrijf) niet
uitgevoerd kunnen worden.
Denk hierbij aan het openen
van vaten, het testen van
veiligheidssystemen, het
installeren van nieuwe
equipment, of het verwijderen/
opknappen van bestaande
equipment.

In deze shut down maken we
niet alles open, alleen het hoog
nodige. Volgend jaar hebben wij
de al eerder genoemde 6-
jaarlijkse shut down waarbij alle
vaten open gaan en preventief
schoongemaakt en
geinspecteerd worden. Deze
shut down zal dan ook wel
minimaal 3 weken in beslag
nemen.

Op bovenstaande foto is een vat te zien welke gebruikt wordt voor het scheiden van 
water/condensaat (ook wel WACO genoemd). Zoals te zien is zit er een hoop zand/klei 
aan de binnenkant van het vat wat de werking enorm ondermijnd. Daarnaast verstoord 

het ook de levelmetingen wat kan leiden tot het onbedoeld stoppen van het proces. 
Tijdens de nu lopende shut down worden dit soort vaten gereinigd door Reym. Er komt 
steeds meer zand uit de putten omdat de reservoirs steeds leger raken, dit is een groot 
probleem en we zijn met zijn allen druk bezig om te kijken hoe we dit kunnen managen.

Waar ook aan gewerkt
wordt tijdens een shut
down zijn de kasten welke
worden gebruikt om de gas
putten aan te sturen (zie
foto rechts). Ook wel de
“OTIS” of “Frames” kasten
genoemd. D.m.v. deze
kasten kunnen wij alle
kleppen middels hydrauliek
op de bovengrondse
putafwerking (X-mass tree)
bedienen. Deze kast zorgt er
ook voor dat de put wordt
gesloten bij een calamiteit.
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Bovenstaande "Otis Paneel"
stuurt d.m.v. hydrauliek de
X-Mas tree kleppen aan (zie
rechts). Enkele kleppen
welke worden aangestuurd
zijn de "Flapper Valve" (ook
wel SSSV genoemd, deze zit
enkele honderde meters
onder de grond), de
"Master Valve" (ook wel
"OTIS" of "SSV" genoemd)
en de "Wing Valve". De
benaming van de kleppen
verscheelt per bedrijf, maar
dit zijn de namen die bij de
NAM gebruikt worden.

Dat het niet totaal
overbodig is om correctief
onderhoud te plegen is wel
te zien aan de klep op de
rechter foto. De behuizing is
flink aangetast door de
zoute omgeving en is
helemaal verroest. Omdat
er in dit soort kleppen best
wel wat energie zit
opgeslagen bestaat er de
kans dat deze bij het open-
of dicht gaan uit elkaar kan
klappen. Met alle gevolgen
van dien.

https://werkenindeoffshore.nl/nam-k15fb/
https://www.reym.nl/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wellhead

