Van plan tot plant

MOURIK & PETROGAS
Mourik en Petrogas maken het waar. U kunt het allemaal aan één partij uitbesteden.
Petrogas verbindt haar engineering kwaliteiten aan de realisatiekracht van
Mourik. Zo ontstaat de ideale synthese voor de chemische industrie. Hier wordt
de specialistische kennis van het proces gekoppeld aan de deskundige bouw van
de installatie, het projectmanagement en het onderhoud. Samen garanderen zij
veiligheid, kwaliteit en kostenefficiency.
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Ingenieursbureau Petrogas heeft een rijke historie

Aannemingsbedrijf Mourik heeft een omvangrijke

op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en bouw

staat van dienst op het gebied van civiel, milieu-

van turnkey installaties voor de chemische en

kundig en mechanisch werk, inclusief het bijbe-

fossiele brandstofindustrie.

horende projectmanagement en onderhoud.

We doorgronden uw proces tot op de molecuul. Pas dan

Hier komen haalbaarheid en terugverdientijd bij elkaar.

gaan we naar de tekentafel. Uw proces is leidend, uw

De realisatie is van begin tot eind vastgelegd. Op tijd,

beoogde resultaat is ons plan.

binnen het budget, draait uw plant.

Het bewijs wordt geleverd in de praktijk.
Sinds de officiële samenwerking van Mourik en Petrogas in november 2009 hebben we al verschillende
projecten samen mogen ontwikkelen en uitvoeren. Hieronder twee voorbeelden waar de synthese van
Mourik en Petrogas leidde tot hoogwaardige oplossingen tegen verantwoorde kosten.

Air Liquide

Vopak

“Ons dumpvessel voor vloeibare stikstof (-270˚C) moet

“Wij willen een Regeneratieve Thermische Oxidiser (RTO)

gerepareerd worden. Maar de fabriek moet gewoon

plaatsen. Daarmee voldoen wij aan de Nederlandse

doordraaien.” Dat was de opdracht. Al gauw konden

emissie-richtlijn 2015, inclusief de product- en energie-

we aantonen dat vervanging een veel kostenefficiëntere

terugwinning van onze benzeenproductie. Demonteer

oplossing was.

de bestaande installatie en sluit de RTO aan, zonder

Petrogas engineerde dit nieuwe dumpvessel van RVS.
Maar dat was nog niet alles. Bij het eerste locatiebezoek
bleek ook de schoorsteen aan vervanging toe te zijn.
Mourik deed het projectmanagement, bouwde en
installeerde het dumpvessel en nam de constructie en
installatie van de schoorsteen voor haar rekening. Dankzij

verstoring van het productieproces op de Vopak-terminal.”
Dat was de opdracht.
Petrogas was verantwoordelijk voor de detailengineering van het leidingwerk vanaf de tanks tot aan de RTO,
inclusief een 20 meter lange pijpenbrug.
Mourik droeg zorg voor het projectmanagement.

de korte lijnen tussen engineering en montage werd de

Daarnaast was ook het civiele werk, de staalconstructie,

wens van de klant optimaal vervuld. In tijd en in geld.

de fabricage, de plaatsing en de montage van het leidingwerk in vertrouwde Mourik handen.

Maarten de Vos van Air Liquide:
“Het grote voordeel voor ons was dat ontwerp en constructie in dezelfde handen lagen. Zo konden we gericht
inspelen op al onze wensen en ondertussen de fabriek
probleemloos laten doordraaien. De montage verliep
volgens planning, veilig en binnen budget.”

Cees Hommel van Vopak:
“Dankzij de combinatie van engineering en constructie,
waren we in staat om deze operatie heel efficiënt en
probleemloos uit te voeren. Het biedt absoluut voordelen
als de engineer en de constructeur samen werken aan het
eindresultaat. Als opdrachtgever houd je de regie.”
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