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LBC ERTISA TANKTERMINAL ANTWERPEN

VEILIGHEID IN ALLES, IS EEN
CONDITIO SINE QUA NON
Hubert Lahaut, Pumps Magazine

In de procesindustrie vormen
pompen en pijpleidingen een
belangrijk, zoniet onmisbaar
onderdeel in het productieproces.
Echter wie zegt pompen en
pijpleidingen, zegt ook afsluiters.
Eigen aan de sector waarin een
tankpark, zoals dat van het
aan de Schelde gevestigde LBC
Ertisa Tankterminal Antwerpen actief is, loopt men hier, voor wat
betreft producten- en installatievoorschriften niet over één nacht
ijs. Veiligheid is hier geen loos begrip en staat dan ook hoog in het
vaandel, want één foutje kan verstrekkende gevolgen hebben.
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fsluiters. U kunt ze krijgen in
alle maten en gewichten, van
groot tot klein en van simpel
tot gespecialiseerd. Op het eerste gezicht
misschien een eenvoudig product dat
echter wel iets anders en ingewikkelder in elkaar zit dan men zo maar zou
denken. Belven (het vroegere Belgium
Ventiel) kan het weten, want deze in
Mechelen gevestigde specialist, is nog
één van de zeldzame, in dit domein,
Belgische fabrikanten die ons landje
rijk is. “Hier op de sites van LBC en
LBC-ErtisaTankterminals hebben we
pompen staan en kilometers leidingen
die op een doeltreffende en veilige
manier moeten kunnen worden afgesloten. Voor een bedrijf zoals het onze, een
zogenaamd ‘Seveso-bedrijf’, komt het
er dus op neer met betrouwbare en solvabele partners te werken die producten
produceren die aan alle wettelijke en
persoonlijke eisen voldoen. Wanneer
wij dus met een leverancier/fabrikant
samen werken moet hij ons niet alleen
kwaliteit leveren. Wij moeten er ook van
overtuigd zijn dat zijn producten aan
alle veiligheidseisen voldoen. Aan het
woord zijn Pieter de Graeff, Managing
Director en Pieter Blom, Operations
Coordinator van dit in de Antwerpse
haven gevestigde bedrijven.

Servicepartner
LBC Ertisa Tank Terminals Antwerpen
is een joint venture, opgericht in 2006,
met als doel het bouwen en exploiteren
van een tankopslag terminal in de haven
van Antwerpen. De eerste fase van dit
project werd afgerond begin 2007, en
bestond uit het bijbouwen van 10.000
kubieke meter tank opslagcapaciteit
als mede behandelingsinstallaties,
voornamelijk voor Ertisa producten.
Na de voltooiing van een tweede fase
met extra opslagcapaciteit van 20.600
kubieke meter voor andere LBC klanten, met inbegrip van installaties voor
de behandeling van het spoor, tankauto’s, en andere transport faciliteiten,
worden er nog andere faciliteiten
toegevoegd die beantwoorden aan de
marktvraag. Pieter de Graeff: “LBC
staat voor het kwalitatief opslaan en
behandelen van vloeibare chemische
producten. Met een totale opslagcapaciteit van meer dan 2,3 miljoen kubieke
meter voor chemische stoffen, speciale minerale en plantaardige oliën en
andere aardolieproducten, verspreid
over 14 terminals in Europa en de Verenigde Staten, spelen wij een belangrijke rol op wereldniveau. Echter, zoals
de variëteit aan producten zelf, is ook
de handel in vloeibare chemische

Marc Goos, Belven, Business
Development Director: “Wij gaan er
prat op voor praktisch elk probleem
op het vlak van afsluiters een
oplossing te kunnen bieden”.
producten omvangrijk en veelzijdig
geworden. Naast de zuivere opslag
en distributie, bepaalt tegenwoordig
ook een uitgebreide dienstverlening
aan afnemers en leveranciers in sterke
mate de activiteiten. Onze know-how
resulteert zich in uitermate vakkundige
behandeling van vloeibare chemische
producten. Hiervoor beschikken
we over het personeel, materiaal en
uitrusting om aan de behoeften van
onze klanten te voldoen. Onze voorzieningen, die binnenkort nog worden
uitgebreid met 10.000 m³ maken het
mogelijk om de producten perfect te
behandelen en op te slaan. Totaal zal
er dan 40.600 kubike meter operationeel zijn en dit bedraagd dan 1/5 van
de totale oppervlakte die men beoogd
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tegen 2012 volledig te kunnen bezetten:
130.000 a 180.000 kubieke meter dus
Samen met onze klanten zoeken we
naar de beste oplossing om het logistieke aspect van hun goederenstroom
zo rationeel mogelijk te houden. De
meest moderne installaties met alle vereiste vergunningen zijn onderdeel van
onze totaalservice die wij als gespecialiseerd bedrijf kunnen bieden”. En
Pieter Blom vervolgt: “Het inspelen
op de snel evoluerende markten van
de chemische handel, distributie en
dienstverlening leidt tot een veelheid
van activiteiten, die een grote onderlinge samenhang hebben. De chemie
staat hierbij steeds centraal. Onze
variëteit aan producten op gebied van
basischemicaliën omvat vele organische en a-organische producten. Snel,
flexibel en op de behoefte afgestemd,
voorzien wij onze afnemers, via logistieke en dienstverlenende modaliteiten,
een omvangrijk dienstenaanbod aan”.

Pieter Blom,Operations Coordinator:
“Afsluiters worden teveel gezien als een
standaardproduct, wat het niet is. Ook
hier is veiligheid en betrouwbaarheid
een conditio sine qua non”.

Conditio sine qua non
In de chemische en petrochemische
industrie zijn kwaliteit en betrouwbaarheid heel belangrijk. De sector, die aan
alle mogelijke veiligheidseisen moet
voldoen, is zeer veeleisend tegenover
zijn leveranciers. Echter, naast veiligheid speelt ook productiezekerheid een
belangrijke rol. Dat houdt onder andere
in dat een leverancier producten moet
kunnen aanbieden die nodig zijn om
de industriële productieprocessen een
maximale bedrijfszekerheid te geven,
om zodoende een lange levensduur in
aanvaardbare gebruiksvoorwaarden te
verzekeren. “Belven is geen nieuwe
leverancier/fabrikant voor ons. Ik
denk dat er hier sinds de start in 1991
op de plant al verschillende duizenden
kogelafsluiters van hen geïnstalleerd
zijn. Het bedrijf is ons goed bekend,
en zij werken in het verlengde van onze
activiteiten. Echter, afsluiters komen
meestal achteraf en worden teveel
gezien als een standaardproduct, wat
het absoluut niet is. Ook hier is veiligheid en betrouwbaarheid een conditio
sine qua non. Wij stellen heel hoge
eisen aan onze leveranciers”.

Betrouwbaarheid & missie

Industriële procesafsluiters
Het Antwerpse havengebied heeft
zich ontwikkeld tot een belangrijke
‘hub’ voor de chemische producten,
opslag en distributie, en is na Houston
(USA) de tweede belangrijkste speler
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op wereldniveau. Om op dit niveau te
blijven meespelen, moet niet alleen
de (petro)chemische industrie alert
blijven, maar ook de toeleveranciers.
Zij moeten als het ware vooruit blijven
qua ontwikkeling in de tanktechnologie
en investeren in ‘state-of-the-art’ producten. Marc Goos, Business Development Director van Belven: “Afsluiters
zijn onze kernactiviteit. Momenteel
produceren wij zo’n 16.000 kogelafsluiters per jaar, en indien gewenst
worden die op maat gemaakt van de
klant. Wij hebben een aantal bevoorradingscontracten met enkele belangrijke
spelers in de wereld van olie en gas,
petrochemie, farmaceutische industrie
en scheepvaart, enz. Die contracten zijn
interessant omdat zulk partnerschip de
klant tastbare, verifieerbare voordelen
biedt. Wij gaan er prat op voor praktisch
elk probleem op het vlak van afsluiters
een oplossing te kunnen bieden. Door
de jaren heen is ons bedrijf uitgegroeid
van een kleine KMO tot een middelgrote nv. Als honderd procent Belgisch
bedrijf hebben wij productiecentra in
België, Italie, India, en China. Alle productieplants die te maken hebben met
vloeistoffen, beginnende bij 1 m³/u tot
en met 400.000 m³ kunnen vroeg of laat
nood hebben aan onze producten. Dit
verhoudt zich tussen de 15 tot 300 mm
voor de kogelafsluiters en 40 tot 2800
mm voor de vlinderkleppen. Zowel
in DIN als ANSI standaards. Onze
afsluiters en andere ventielen evolueren
mee, en moeten soms vooruit lopen op
de noden van de markt. Effectiviteit en
efficiëntie zijn van groot belang voor
het succes van ons bedrijf. Toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door
eigen engineering, kwaliteitscontrole
en applicatiekennis, waardoor voor
afnemers telkens het juiste product
kan worden geselecteerd”.

Pieter de Graeff, Managing
Director: “LBC is een wereldspeler
die tankopslagactiviteiten op
veertien locaties in Europa en de
Verenigde Staten aanbiedt”.
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Met enige trots en fierheid kan Marc
Goos na 20 jaar Belven als volgt
besluiten: Wij hebben geografisch 42
verdeelpunten van BV -Brands op de
wereldkaart gezet. Dit biedt LBC tankterminals wereldwijd de meerwaarde
om – voor al hun productieprocessen
– te bouwen op standaardisering, veiligheid, betrouwbaarheid, continuïteit
en garantie. Een strategische visie die
door al onze klanten wordt gewaardeerd.<<

