REYM kan (bijna)
alles reinigen in nieuwe
decontaminatiehal
Of het nu gaat om grote of kleine onderdelen uit de olie- en
gasindustrie, de eerste decontaminatiehal in Beverwijk geeft REYM
sinds april 2020 de mogelijkheid om allerlei soorten vervuilde
materialen te reinigen. Een tweede hal is in aanbouw.
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Werkzaamheden
De nieuwe hal is opgezet met een focus op functionaliteit en veiligheid. De te reinigen onderdelen worden aan de ene kant van de hal
met een heftruck naar binnen gereden door twee grote schuifdeuren,
vergelijkbaar met ziekenhuisdeuren. “Een leiding of onderdeel waarin
zich radioactieve scaling heeft afgezet, is aan beide uiteinden ingepakt”, legt Pleijster uit. Aan de andere kant van de hal bevinden zich
deuren die toegang geven tot de douche- en kleedruimten.
“In de zogeheten schone kleedruimte doen we onze schone overall
aan. Daarna gaan we door de doucheruimte naar de vuile kleedruimte,
waar we onze persoonlijke beschermingsmiddelen aandoen.
Voor verschillende soorten werkzaamheden hebben we passende
persoonlijke bescherming, zoals onafhankelijke adembescherming
en beschermingsmiddelen voor chemische reiniging. Pas als een te
reinigen onderdeel in de hal staat, en de deuren aan de andere kant
van de hal gesloten zijn, stappen we de hal in die onder constante
onderdruk staat”.
Afhankelijk van de gekozen techniek en de vervuiling nemen de
werkzaamheden meer of minder tijd in beslag. Na afloop doen de
medewerkers hun kleding uit in de vuile kleedruimte, waarna ze zich
douchen. In de schone kleedruimte trekken ze hun kleding aan. Het
gevaarlijke afval dat van de onderdelen is gehaald, wordt opgezogen,
geanalyseerd en naar een externe verwerker gestuurd. “Per klant
wordt een aparte afvalstroom gemaakt, die op basis van de analyse
naar de juiste verwerker wordt gestuurd.”

Coronavirus
Hoewel het werk in Beverwijk nooit heeft stilgelegen, zijn de gevolgen
van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan wel merkbaar geweest. “Door het coronavirus zijn enkele
grote offshore onderhoudsstops uitgesteld”, vertelt Pleijster. “Deze
stops zouden in het voorjaar en in de zomer van 2020 plaatsvinden,
maar we hebben ze grotendeels in het najaar uitgevoerd. Daarnaast
hebben we andere radioactieve onderdelen gedecontamineerd, zoals
platen van warmtewisselaars en leidingdelen. Deze zijn onderdeel van
een geothermisch project waarbij warmte uit de diepe ondergrond
wordt gehaald.“
Het blijft overigens niet bij deze ene decontaminatiehal. REYM is
gestart met de bouw van een tweede hal. Deze komt in de gemeente
Delfzijl te staan.

