
Technische composietreparaties 



Technische composietreparaties  
Geïnstalleerd voor integriteit, gecontroleerd op naleving

Oplossingen aanbieden

 +  Inspectie

 +  Beoordeling van de 
geschiktheid voor gebruik

 +  Reparaties met behulp van  
klemmen en behuizingen

 + Composietreparatie

 + Pijpleidingkokers, hottaps  
en by-passen

Kosteneffectief onderhoud van de integriteit van drukapparatuur is een 
basisvereiste voor operators en een groeiende uitdaging naarmate de 
infrastructuur veroudert. Technische composietreparaties hebben 
bewezen een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het bereiken van deze 
doelstelling en TEAM blijft de basis vormen van de ontwikkeling en 
standaardisatie van deze technologie. Nu de oplossing mainstream is, blijft 
TEAM voorop lopen in de ontwikkeling en standaardisatie van deze 
technologie. We leiden de sector in het brengen van betrouwbaarheid en 
traceerbaarheid van reparaties, waarbij we elke stap van het 
leveringsproces controleren om volledig vertrouwen te geven in de 
geleverde oplossingen en dit duidelijk te ondersteunen met verifieerbare 
documentatie. 

Toonaangevende ervaring in de sector –  
vertaling van normen in de praktijk

De normen ASME PCC-2 en ISO 24817 stellen de eisen voor technische 
composietreparaties. Door reparaties uit te voeren die aan deze eisen 
voldoen, kunnen de operator, de leverancier en de toezichthouder 
vertrouwen hebben in de geboden oplossing. Voor de gedetailleerde eisen 
is echter een deskundige beoordeling en een goed begrip nodig om de 
reparaties uit te voeren zoals bedoeld. Door een integrale rol te spelen in het 
schrijven en ontwikkelen van zowel de ASME-als de ISO--normen sinds hun 
oprichting, hebben we ons proces hierop gebouwd. Onze interne controles 
zorgen voor een controleerbare aanpak waarmee we kunnen aantonen dat 
de geïnstalleerde reparaties voldoen aan de geldende normen, terwijl u toch 
veilig kunt blijven werken. We beheren het hele proces van het leveren van 
de reparatie, zodat u slechts één aanspreekpunt heeft. Onze expertise 
betekent dat u de reparatie krijgt die u nodig hebt. 

Onze ervaring

• Drukken tot 345 bar 
(5000 psi).

•  Temperaturen van 
-180 °C tot 260 °C 
(-292 °F tot 500 °F).

•  Leidingen, tanks en 
vaten met een grote 
diameter. 
 

•  Doorlopende lengtes 
van meer dan 150 m 
(500”).

• Waterleidingen.

•  Olieleidingen. 

• Fakkelleidingen.

• Gasleidingen.

• Chemische systemen.

• Tanks en vaten.

• Gas- en 
vloeistofleidingen.

•  Structurele 
reparaties.

• Offshore en aan wal.

•  Dekreparaties.

ASME PCC-2 Artikel 4.1 en 4.2, ISO 24817 
Toepasselijke normen die eisen stellen aan technische reparaties

Kwalificatie van het 
reparatiesysteem
•  Tests worden  

geverifieerd voor  
elk gebruikt  
reparatiesysteem  
door middel van een 
interne beoordeling

•  Onafhankelijke 
verificatie van Lloyd’s 
Register  
en ABS

Ontwerpcontrole 

•  Berekeningen worden 
in eigen beheer 
uitgevoerd en 
geverifieerd

Training en 
competentie van 
installateurs
•  Alle installateurs 

worden getraind  
en ervaring worden 
centraal bijgehouden

•  Veldobservatierappor-
ten worden gebruikt 
om ervaring bij te 
houden

Installatiecontrole 

•  Reparatie- en locatie- 
omstandigheden 
worden gecontroleerd 
en geregistreerd, 
waarbij wordt 
gegarandeerd dat de 
omstandigheden 
binnen de toegestane 
grenzen blijven

•  Dossiers worden 
bewaard voor 
toekomstig gebruik



Waarom TEAM?

 +  Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer 
wereldwijd

 +  Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + �Opgeleide�en�gecertificeerde� 
deskundige technici

 +  Compleet aanbod van  
onderhouds- en  
reparatiediensten

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en  
-systemen van wereldklasse

Toonaangevende expertise in de sector – ontwikkeling versterken

We zetten ons in voor de verdere ontwikkeling van het begrip van 
reparaties. We investeren in test- en ontwikkelingsprojecten, zowel in eigen 
beheer als in gezamenlijke projecten binnen de sector. Recentelijk is onder 
andere gekeken naar de invloed van de installatiedruk op het 
reparatieontwerp en de prestaties, de prestaties op grootschalige 
geometrieën, zoals T-stukken en bochten, de verificatie van niet-
destructieve testmethoden, de betekenis van defecten en naar de manier 
waarop de reparaties kunnen worden gebruikt om  scheuren in de 
pijpleidingen te versterken.

Toonaangevende middelen in de sector – leveren naar uw behoeften

TEAM’s wereldwijde middelen voor technische composietreparatie zijn 
ongeëvenaard. We hebben gestandaardiseerde competentieprogramma’s 
voor technici ontwikkeld die aantonen dat de teams die op de locaties 
worden ingezet, betrouwbare en gewetensvolle experts zijn. We hebben de 
middelen om werkzaamheden van elke omvang aan te pakken en we 
kunnen u lokaal ondersteunen bij uw dagelijkse noodgevallen. 

Toonaangevende capaciteiten in de sector – het voordeel van TEAM-
werkzaamheden

Onze engineeringteams kunnen de eisen voor composietreparaties 
beoordelen en ze kunnen ook inzicht geven in en advies geven over hun 
geschiktheid. We kunnen u helpen de best mogelijke oplossing te vinden. 
In sommige situaties heeft dit geleid tot het gebruik van composieten in 
combinatie met lekdichtingsdiensten. Waar een gedetailleerde beoordeling 
nodig is, hebben we de expertise om beoordelingen voor geschiktheid 
voor gebruik (Fitness for Service-FFS) te leveren en unieke oplossingen te 
ontwikkelen om te helpen bij de levenscyclusinspectie van 
composietreparaties wanneer deze in gebruik zijn. Met een ongeëvenaarde 
diepte en breedte die de oplossingen bieden, zijn we van mening dat u het 
voordeel van de samenwerking met TEAM zult waarderen.

TEAM – dingen op de juiste manier doen

De juiste oplossing – ons brede scala aan diensten betekent dat we de 
juiste technische oplossing zullen voorstellen om de prestaties van de 
apparatuur te maximaliseren.

De juiste technici – ons competentieschema houdt in dat we elk van onze 
mensen opleiden tot betrouwbare, gewetensvolle experts.

Het juiste bedrijf – met een volledig pakket aan oplossingen voor 
assetintegriteit in huis. Denk aan TEAM als uw gewaardeerde 
betrouwbaarheidspartner. 

De juiste dienst – we hebben de expertise, omvang, vaardigheden en 
controles om de sluiting te minimaliseren en uw systemen betrouwbaar en 
veilig te laten draaien.

TEAM-experts zijn 24 uur per dag,  
7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.
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