
Mechanische integriteitsdiensten



Het belang van mechanische integriteit 

Mechanische 
integriteitsdiensten
 +  De procesveiligheid verhogen
 + Risico’s verminderen
 + De levensduur van de 
apparatuur verlengen

 +  Voldoen aan de eisen voor 
naleving

 + Dure boetes in verband met 
niet-naleving van de 
wetgeving elimineren

 + Het gegevensbeheer 
verbeteren

 +  De productie verbeteren

Een standaard auditoverzicht 
van:

 + Verantwoordelijkheid van 
het management

 + Selectie van apparatuur
 + Inspectie, testen en 
preventief onderhoud

 + Trainingsprogramma’s
 + Programma en -procedures 
voor mechanische integriteit

 + Kwaliteitsborging
 + Beheer van 
apparatuurtekorten

 + Apparatuurspecifiek 
integriteitsbeheer

 + Implementatie van een 
programma voor 
mechanische integriteit

 + Instrumenten voor 
risicobeheer

TEAM geeft een gedetailleerd 
rapport van de auditresultaten 
en zal op basis van de 
bevindingen in het rapport een 
op maat gemaakte strategische 
handelswijze aanbevelen.

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

De integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van installaties 
zijn belangrijke aandachtspunten voor de gebruikers en 
beheerders van de installaties. TEAM’s mechanische 
integriteitsprogramma’s maken gebruik van 
beheerssysteemkaders, waaronder de ontwikkeling van 
beleid en procedures, competentiebeheer en effectieve 
meetmethoden om het bedrijfsmiddel in een geschikt voor 
dienstconditie te houden en tegelijkertijd de resterende 
levensduur op de meest betrouwbare, veilige en 
kosteneffectieve manier te verlengen. Het zorgt ervoor dat 
de procesapparatuur uit de juiste materialen wordt 
vervaardigd en op de juiste wijze wordt geïnstalleerd, 
onderhouden en vervangen om storingen en onbedoeld 
vrijkomen te voorkomen. Het is essentieel dat een gezond 
procesveiligheidsprogramma mechanische integriteit 
omvat, zodat de combinatie van de kans op storingen en 
de gevolgen van storingen het risico voor mens, milieu en 
bedrijf zo laag mogelijk maakt als redelijk praktisch is.

Verbeter uw programma voor procesveiligheidsbeheer
Procesveiligheid is een gedisciplineerd kader voor het beheer van de 
integriteit van besturingssystemen en processen die omgaan met 
gevaarlijke stoffen. Sinds de invoering van de OSHA-standaard voor 
procesveiligheidsbeheer (PSM) (29 CFR 1910.119) in 1992 hebben 
bedrijven aanzienlijke inspanningen en uitgaven gedaan om PSM-
programma’s te ontwikkelen. Helaas wijzen ernstige incidenten en audits 
maar al te vaak op gebreken in de implementatie van PSM.
TEAM’s effectieve mechanisch integriteitsprogramma maakt gebruik van 
een systematische aanpak om het hele proces van 
procesveiligheidsbeheer te beoordelen. Met behulp van deze aanpak 
wordt bij de beoordeling rekening gehouden met het procesontwerp, de 
procestechnologie, proceswijzigingen, operationele en 
onderhoudsactiviteiten en -procedures, niet-routinematige activiteiten en 
procedures, noodplannen en -procedures, trainingsprogramma’s en 
andere elementen die het proces beïnvloeden.
Ongeacht of een bedrijf probeert een nieuw procesveiligheidsbeheersysteem 
op te zetten, een bestaand ondermaats presterend systeem te vernieuwen of 
een solide systeem te verbeteren om hogere prestaties te bereiken, TEAM 
kan helpen.

Goede gegevens maken het verschil
Het grootste probleem waar de meeste bedrijven mee worstelen op het 
gebied van naleving van procesveiligheid is de correcte verzameling en 
registratie van essentiële gegevens. Een goed gegevensbeheer kan het 
verschil maken tussen een succesvol en een falend PSM-programma. Het 
maakt niet uit hoeveel inspecties en andere integriteitstools er worden 
gebruikt. Zonder goede gegevens is het moeilijk om echt een volledig 
inzicht te krijgen in de integriteit van een asset.
TEAM's mechanische integriteitsdiensten omvatten een grondige audit van 
het inspectieproces, de registratie van gegevens en de procedures voor 
gegevensbeheer van een bedrijf. Het doel is om te laten zien welke 
gebieden voor verbetering vatbaar zijn om ervoor te zorgen dat het 
gegevensverzamelingsproces het bedrijf voorziet van de veiligste en meest 
betrouwbare werkprocedures, met inachtneming van alle van toepassing 
zijnde normen.



Waarom TEAM? 

 + Eén leverancier, één 
aanspreekpunt wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde  
inspecteurs

 + Full-service, hoogvolume 
laboratoria

 + Compleet aanbod van 
inspectiediensten

 + Geavanceerde testmethoden  
en -technieken

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
systemen van wereldklasse

De gegevens analyseren

TEAM maakt gebruik van de PS AIM: De nieuwe UltraPIPE® Process Safety 
Asset Integrity Management Software voor het analyseren van de 
gegevens die zijn verzameld tijdens de audit van een faciliteit. Met deze 
krachtige tool kunnen TEAM en de operators van de faciliteit 
inspectiegegevens van de dikte invoeren, organiseren, analyseren en 
documenteren voor de bewaking van de corrosie en de planning van de 
voorspellende inspectie.
•  Trackinspectieschema’s voor leidingen, vaten, tanks, ontlastkleppen, 

etc. (dikte, visueel, intern, etc.).
• Analyseer de diktegegevens om de corrosiesnelheid en de resterende 

levensduur te voorspellen.
• Evalueer gelokaliseerde corrosie (per ASME B31G) op de leidingen voor 

kosteneffectieve reparaties voordat potentiële problemen zich voordoen.
• Planningsrapporten maken: wat moet er geïnspecteerd worden en 

wanneer?
• Beheer documenten voor de inspectiegeschiedenis  

(Word, Excel, PDF, etc.).
• Dynamische koppeling van de inspectietekeningen aan alle apparatuur 

(AutoCAD, etc.).
• Automatisch CML-informatie op de tekening weergeven.
• Zorg voor een op risico gebaseerde inspectieplanning (RBI-planning).

Een gezonde procesveiligheidscultuur bevorderen
Uiteindelijk zijn mensen de sleutel tot een gezonde procesveiligheidscultuur. 
TEAM's mechanische integriteitsdiensten leggen de nadruk op training. 
TEAM levert schriftelijke documentatie van 30 verschillende procedures 
voor mechanische integriteit, die via een tweedaagse training met 
projectmanagers wordt beoordeeld. De documentatie is dynamisch 
gekoppeld zodat gebruikers indien nodig gemakkelijk toegang hebben tot 
een specifieke procedure en de bijbehorende documenten. 
De procedurehandleiding is zowel online als offline beschikbaar.
Wanneer de doelstellingen en de effectieve implementatie van een 
programma voor mechanische integriteit verder gaan dan alleen de 
naleving van de voorschriften en ook doelstellingen omvatten om de 
betrouwbaarheid van de apparatuur te verbeteren, ongeplande stilstand te 
verminderen en de risico’s te verminderen en te beperken, dan kan een 
grotere veiligheid van de werknemers, een betere relatie met de 
gemeenschap en een grotere winstgevendheid worden verwacht.

Inzicht in de normen voor naleving
De nalevingsvereisten van een faciliteit worden beïnvloed door federale, 
staats- en lokale jurisdicties, evenals door individuele organisaties. Onze 
Mechanical Integrity-groep is zeer goed op de hoogte van de relevante 
codes en normen van OSHA’s procesveiligheidsbeheer (PSM) en de 
wetgeving van EPA’s risicobeheerprogramma (RMP). Zij brengen meer dan 
50 jaar expertise en kennis van het ontwikkelen van solide mechanische 
integriteit en QA/QC-programma’s naar de sector. TEAM's Mechanical 
Integrity-groep begrijpt de richtlijnen van de norm en hoe de norm moet 
worden geïnterpreteerd. Deze kennis heeft veel faciliteiten geholpen om 
dure nalevingsboetes te vermijden.

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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.



TeamInc.com 


