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Diensten voor integriteit van boutverbindingen  
Diensten die verder gaan dan alleen maar aanhalen

Oplossingen aanbieden

+   Gebrekenanalyse

+   Ontwikkeling van 
procedures

+   Technische ondersteuning

+   Flensbeheer en software 
voor boutkracht

+   Verbindingsinspecteurs  
in het veld

+   Trainingsprogramma’s

+   Uitvoering en uitrusting 
vervaardigen

+   Validatie van de boutkracht

De kosten van een lek zijn exponentieel in vergelijking met de 
kosten van een solide programma voor de integriteit van 
boutverbindingen. Zelfs als een lek niet tot een groot incident 
leidt, kan het herstellen van een integriteitspunt tien keer 
zoveel kosten als wanneer  de boutverbinding vanaf het begin 
op de juiste manier was geïnstalleerd en onderhouden.

De diensten van TEAM op het gebied van integriteit van boutverbindingen gaan 
verder dan alleen het aanhalen van de verbinding. Om de sluitingen te 
beperken biedt ons uitgebreide programma analyse, ontwikkeling van 
procedures, technische ondersteuning, training, inspecties en meer.

We leggen ons toe om bedrijven te helpen bij het opzetten en implementeren 
van programma’s voor het integriteitsbeheer van boutverbindingen. Dit omvat 
het analyseren van gezamenlijke kritieke punten om risico’s te bepalen op basis 
van procesmedia, temperatuur en druk, waarbij de nadruk ligt op het lek- en 
verliespotentieel van elke flens. Op basis van deze informatie worden 
vervolgens unieke en specifieke regels toegepast op het beheer van elke 
risicocategorie van boutintegriteit. TEAM gebruikt deze gegevens om klanten 
te helpen bij het ontwikkelen van de best mogelijke procedures voor de 
uitvoering, het beheer en de inspectie van specifieke installaties.

Een boutverbinding behandelen als een gelaste verbinding

De samenstelling van een solide programma voor de integriteit van 
boutverbindingen moet parallel lopen aan die van een programma voor de 
integriteit van gelaste verbindingen: opgeleid en gecertificeerd personeel, 
materiaalcontrole, gedocumenteerde procedures, integriteits- en hydrotesten 
en het bijhouden van een uitgebreid dossier. Beide verbindingen worden op 
dezelfde lijn gebruikt met dezelfde druk, dezelfde processen, dezelfde cycli en 
dezelfde spanningen. Toch wordt één verbinding vaak met een gecertificeerde 
technicus vervaardigd, getest en geïnspecteerd, terwijl de andere misschien 
een paar testvereisten heeft, maar in het beste geval zijn er minimale vereisten.

Bij TEAM helpen we bedrijven het belang in te zien dat de klant een solide 
integriteitsprogramma bezit en stellen we eisen en normen voor een 
boutverbindingen, net zoals ze dat zouden doen bij  lasverbindingen, in plaats 
van alleen maar algemene richtlijnen.
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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

Het de eerste keer goed doen

TEAM’s uitgebreide programma’s voor het beheer van boutverbindingen omvat 
een goed training- en competentiebeheer, het gebruik van de juiste middelen 
en componenten alsmede de ontwikkeling van een reeks processen en 
procedures om ervoor te zorgen dat elke stap duidelijk, beknopt en 
herhaalbaar is in alle bedrijfsfaciliteiten.  

Onze interne procedures zijn conform ASME PCC-1 en garanderen dat we alle 
boutverbindingsactiviteiten uitvoeren, van het lossen en de montage tot en met 
het aanhalen van de boutverbindingen in overeenstemming met een goed 
omschreven en een door de sector aanvaarde norm. Daarnaast kan TEAM 
verbindingsinspecteurs leveren om alle zaken met betrekking tot flensbeheer te 
beheren, evenals gecertificeerde verbindingsinspecteurs om TEAM’s 
werkzaamheden of de werkzaamheden van een aannemer op locatie te 
ondersteunen.

TEAM kan inzichten en oplossingen bieden

•   Bied toegang tot enkele van ‘s werelds beste doctorale technische bronnen 
voor het ondersteunen en oplossen van alle lekken.

•  Maak gebruik van ‘s werelds meest toonaangevende flensbeheersoftware.

•   Voorzie in certificeerde boutintegriteitsingenieurs voor het beheer van alle 
items met betrekking tot flensbeheer tijdens CAPEX- en OPEX-gebeurtenissen.

•   Ondersteun TEAM-technici of andere aannemers op locatie met ASME 
PCC-1 en ASNTC-1 VT gecertificeerde verbindingsinspecteurs.

•   Zet mobiele en gemodulariseerde trainingsprogramma’s op.

•   Voer alle boutverbindingen uit, inclusief het losmaken, monteren en 
aandraaien van alle BFJA’s.

•   Bied inspectie na sluiting en validatie van de boutkracht van alle 
boutverbindingen.

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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