
Lijnisolatiediensten



Het voorkomen van ongewenste sluitingen 
van leidingen en leidingsystemen 
Tijdens aansluitingen en reparaties

Lijnisolatiediensten

 + Lijnstops

 + HiStops® - Positieve 
afdichting voor hoge 
temperatuur- en 
drukleidingsystemen 
(HTHP)

 + Freeze stops

 + Zakstops

 + Vouwbare kopstops

 + Draaibare kopstops

 + Positieve afdichting voor  
grote diameters

 + Stops door de klep

 + Stops over de hele kop

 + Stops voor T-stukken

 + Stops over verdeelstukken

 + Stops voor bochten

 + Drievoudige lijnstops

 + Speciale stops

 + InsertValve-installatie

 + Leiding piggy wye

Het isoleren van leidingen en leidingsystemen is een 
belangrijke vereiste voor het onderhoud en de aanpassing 
van de olie-, gas- en petrochemische infrastructuur. 
Lijnstopping is een middel om de stroom in een werkende 
leiding tijdelijk te stoppen en kan worden gebruikt om 
leidingsystemen te isoleren voor reparaties, aanpassingen 
of verplaatsingen. In combinatie met bypasslijnen kan de 
productstroom rond het geïsoleerde deel van de te 
repareren of aan te passen leiding worden voortgezet.

Succesvol isoleren is de sleutel voor blijvend veilig en effectief gebruik 
van platforms, leidingen en procesfaciliteiten. Een enkele lijnstop kan 
worden gebruikt om een sluiting te stoppen en uit te schakelen. Twee 
of meer lijnstops kunnen samen worden gebruikt om veel kruisende 
lijnen in één keer te isoleren en te omzeilen. De vloeistof in de leiding 
wordt omgeleid, waardoor een werkbare niet-gebruikt deel overblijft 
om wijzigingen of reparaties uit te voeren of een klep aan toe te voegen 
terwijl de leiding in bedrijf blijft. 

Het beoordelen van de optimale oplossing voor het isoleren van een 
leiding is cruciaal om het isoleren van de leiding veilig en effectief uit te 
voeren. Het is belangrijk om een bedrijf te selecteren met een solide 
geschiedenis, specifieke ervaring en training op het gebied van 
lijnisolatie.

Factoren die van invloed zijn op de selectie van de 
lijnisolatiemethode:

• Toepassing.

• Ontwerpdrukken.

• Ontwerptemperaturen.

• Specificaties van het leidingmateriaal en de dikte.

• Toegestane corrosie.

• Grootte, locatie en oriëntatie van de lijn.

• Toegankelijkheid en andere beperkingen voor installatie. 

• Eisen voor de processtroom.

• Milieu en andere beperkingen.

TEAM houdt zich strikt aan 
AWS-, API-, ASME-, ABS- 
en NACE-normen, 
-richtlijnen, -aanbevelingen 
en -specificaties.



Waarom TEAM?

 + Eén leverancier, één 
aanspreekpunt wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en 
gecertificeerde technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
systemen van wereldklasse

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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Vragen die u moet stellen om de juiste lijnisolatiemethode voor  
uw project te waarborgen:

• Wat zijn de chemische eigenschappen van de materialen die door de 
apparatuur stromen en moeten worden gerepareerd of aangepast? 

• Wat is de vloeistofsnelheid?

• Wat zijn de maximum- en werktemperaturen?

• Wat zijn de chemische eigenschappen van de vloeistof?

• Wat is de veiligheidsfactor of het normontwerp voor de toepassing?

• Wat is de vereiste doorlooptijd? 

• Welke regelgeving bestaat er die de selectiemethode kan 
voorschrijven? 

• Wat zijn de technische eisen die het type anomalie definiëren dat kan 
leiden tot het falen van de constructie of het component?

TEAM Industrial Services is al meer dan 50 jaar wereldwijd marktleider 
op het gebied van lijnisolatie en langer dan enig ander bedrijf in de 
sector. We bieden lijnisolatie voor lage-, midden- en 
hogedrukleidingsystemen en vacuümbuizen aan. TEAM’s 
lijnisolatiediensten assisteren bij het aansluiten, verplaatsen, repareren, 
retrofitten en routineonderhoud. We bezitten en beheren een grote en 
gevarieerde voorraad aan lijnisolatiemachines die veilige en effectieve 
stops kunnen maken zonder uw lijn stil te leggen of uw lijnflow te 
onderbreken. 

Onze lijnisolatietechnologie biedt unieke oplossingen voor uw meest 
uitdagende projecten. TEAM's engineering- en R&D-teams 
ondersteunen de technici in het veld en uw team 24 uur per dag, 
7 dagen per week, met CAD, bewerkings- en productiefaciliteiten en een 
snelle reactie. We stemmen de juiste diensten af op uw specifieke 
project en leveren de beste oplossing om het resultaat te maximaliseren.

Met tientallen jaren ervaring in het werken aan druksystemen, vanaf de 
eerste inspectie op locatie tot en met de beoordeling en voorbereiding 
van de engineering, zijn de lijnisolatiediensten van TEAM in staat om 
uw onderhoudsvereisten en -verwachtingen te overtreffen.

Voordelen van TEAM’s lijnisolatiediensten:

• Elimineert sluitingen en onderbrekingen van de dienst.

• Wijzigt of repareert een leiding onder druk op een veilige, doelmatige  
en kosteneffectieve manier. 

• Voorkomt uitstoot en verlies van product.

• Elimineert de noodzaak om door kilometers leidingen tussen 
kleppen te blazen.

• Biedt serviceoplossingen op maat.

• Zorgt voor een snelle levering van middelen op uw werkplek. 

• Elimineert sedimentval en leidingbeschadiging als gevolg van 
drukverlaging.



TeamInc.com 


