
Meer efficiëntie en betrouwbaarheid  
met gegevensgestuurde inzichten



TEAM levert geoptimaliseerde 
oplossingen voor het 
assetintegriteitsbeheer door 
middel van een geïntegreerde, 
digitale aanpak. 
Door gebruik te maken van hoogwaardige, 
gegevensgestuurde inspectie- en 
onderhoudsoplossingen, zorgt het bedrijf voor 
grotere operationele veiligheid, assetefficiëntie 
en kritische betrouwbaarheid gedurende de 
gehele levenscyclus van een asset.
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Toegewijd aan het bieden van  
assetintegriteitsoplossingen

TEAM Inc. is een wereldwijd toonaangevende leverancier 
van geïntegreerde digitale oplossingen voor assetintegriteit. 
We zetten gespecialiseerde inspectie-, onderhouds-, 
reparatie- en engineeringsdiensten in die resulteren in een 
grotere operationele veiligheid, assetefficiëntie en kritische 
betrouwbaarheid. Een professioneel team van ervaren 
ingenieurs, technici en ondersteunend personeel 
ondersteunt elke dienst, gewapend met de beste training, 
apparatuur en technische ondersteuning in de sector. Met 
220 vestigingen in meer dan 20 landen combineren we de 
levering van technologische innovatie met meer dan een 
eeuw ervaring op het gebied van integriteitsbeheer om aan 
een betere toekomst te bouwen.

Door onze unieke mogelijkheid om door geïntegreerde digitale 
integriteitsoplossingen te leveren, geeft TEAM de mogelijkheid om de 
operationele veiligheid, de efficiëntie van de bedrijfsmiddelen en de 
kritische betrouwbaarheid te verhogen. Wanneer u met een van onze 
TEAM-leden werkt, ontdekt u dat u echt individuele aandacht krijgt. Van 
inspectie tot reparatie, elke beslissing die we nemen is gebaseerd op de 
unieke werksituatie. U kunt er ook zeker van zijn dat we u altijd koppelen 
aan een toonaangevende expert op dit gebied, zodat uw projecten altijd 
correct, succesvol en op tijd worden afgerond. 

Veiligheid eerst. Kwaliteit Altijd.

Onze hoogste prioriteit bij TEAM is de veiligheid van onze werknemers, 
klanten en andere aannemers. We zetten ons in voor uitmuntende 
veiligheid en streven dagelijks naar nul verwondingen en incidenten. 
We werken samen met onze leveranciers, aannemers en klanten om 
verantwoorde HSE&S-praktijken te bevorderen. 

TEAM onderhoudt beheerssystemen die zijn ontworpen om de naleving 
van alle toepasselijke wet- en regelgeving en interne eisen te waarborgen 
en om de voortdurende verbetering van onze processen, producten en 
personeel te vergemakkelijken. 

Hoogopgeleide  technici

Bij TEAM hebben we alleen de meest gekwalificeerde technici in dienst om 
ervoor te zorgen dat elke klus volgens de hoogste normen wordt geklaard. 
Ons kwaliteitbeheerssysteem vereist kwaliteitsindoctrinatietraining voor al 
het personeel. Op basis van specifieke technische functie-eisen zijn 
aanvullende training en documentatie nodig. TEAM verzorgt trainingen als 
onderdeel van de voorbereiding op de certificering.

Uw bron voor oplossingen 

 + Gecontroleerde en en op 
technische wijze 
boutverbindingen tot stand 
brengen/op spanning zetten/
op moment zetten

 + Betonreparatie

 + Composietreparatie

 +  Emissiebeheersing

 +  Wisselaarsdiensten

 + Veldbewerking

 + Geschiktheid voor gebruik

 + Warmtebehandeling

 + Hot tap/lijnstop/
lijnblokkering

 +  Installatie van een 
isolatietestplug

 + Online lekdichting en 
reparatie

 +  Fabricage/engineering

 + Mechanische integriteit

 + NDE-/NDT-inspectie en 
-testen

 +  Rope access

 + Specialistisch laswerk

 +  Turnkey tankprogramma

 + Klepplaatsing

 + Klepreparatie/-testen
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NDE-/NDT-inspectiediensten  
en -testdiensten
TEAM biedt complete NDE-/NDT-inspectie- en -testdiensten voor sectoren 
wereldwijd. Elke inspectiedienst die we uitvoeren wordt zorgvuldig 
geselecteerd voor elke specifieke taak, ondersteund door meer dan 40 jaar 
ervaring en gedreven door innovatieve technologieën en technieken die 
worden ingezet door volledig opgeleide en gecertificeerde, deskundige 
technici. Hoe eenvoudig of complex uw inspectie-eisen ook zijn, ons 
uiteindelijke doel is het maximaliseren van de kwaliteit, veiligheid en 
productiviteit van uw kritische componenten, apparatuur en processen. 
TEAM-technici voldoen altijd en overal op een veilige en betrouwbare wijze 
aan alle inspectie-eisen en sectornormen.

Aanbod van inspectiediensten

•  Vloeibaar penetrantonderzoek

• Visuele inspectie op afstand (RVI)

• Elektromagnetisch testen (ET)

• Elektromagnetisch akoestische 
transducer (EMAT)

• Grondradar (GPR)

• Visuele API-inspectie

• Intern roterend inspectiesysteem 
(IRIS)

• Wervelstroomtesten

• Testen op afstand in het veld 
(RFT)

• Buisinspectie

• Natte fluorescerend magnetische 
deeltjestesten (WFMT)

• Wisselstroomveldmeting 
(ACFM)

• Radiografisch testen  
(RT/ Digitale RT)

•  Ultrasoon diktetesten (UTT)

• Magnetisch deeltjestesten (MT)

• Kleurstofpenetranttesten (PT)

• Ultrasoon scheergolftesten 
(UTSW)

• Positieve materiaalidentificatie 
(PMI)

• Geleide golftesten (GWT)

• Gegevensbeheer

• AUBT/HTHA/TOFD – Phased 
array en geavanceerde inspecties

• Quest Integrity’s innovatieve 
inspectieaanbod:

 −  FTIS™ inspectiesysteem voor 
ovenbuizen

 −  InVista™ in-lijn 
inspectiesysteem

 −  HYDRA™

 − LOTIS® laseroptisch 
buisinspectiesysteem

 − MANTIS™ externe 
buisrupsmachine

 −  RDVI™ digitale visuele 
inspectie op afstand 

Voordelen  

• Valideert de integriteit van uw 
materialen, processen en 
componenten met behulp van 
geavanceerde testmethoden en 
-technieken.

• Detecteert tekortkomingen  
vóór het falen.

•  Waarborgt kwaliteit, veiligheid en  
productiviteit in uw kritieke 
componenten, apparatuur  
en structuren.

• Minimaliseert zowel geplande  
als ongeplande sluitingen.

• Garandeert dat uw 
nalevingsbehoeften zijn gedekt.

• Detecteert en karakteriseert  
schademechanismen met behulp 
van gespecialiseerde technieken.
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Emissiebeheersingsdiensten
TEAM’s gecertificeerde personeel, programma’s, ervaring en apparatuur 
garanderen uw naleving van de regelgeving vanaf het begin. Van 
voortvluchtige emissies en technische ondersteuning bij de naleving tot 
reparatiediensten en gegevensbeheer, TEAM’s LDAR-diensten omvatten 
alles om ervoor te zorgen dat aan de verplichte regelgeving van uw locatie 
wordt voldaan.

TEAM kan helpen bij het ontwerpen en implementeren van een programma 
dat is afgestemd op uw specifieke eisen. Of u nu ervaren arbeidskrachten 
nodig hebt om een bestaand programma aan te vullen of een uitgebreid 
LDAR-programma vanaf de grond af wilt ontwikkelen, TEAM is er om aan 
al uw wensen tegemoet te komen. 

Aanbod van emissiebeheersingsdiensten

• Ondersteuning bij stroomlijnen 
van de toepasselijkheid

• Het identificeren van de 
componenten, het aanbrengen 
van tags en het bijhouden van 
gegevens

• Controle/lekkage-identificatie 
volgens methode 21

• MOC-diensten

•  Componentenspecifieke 
bewakingsprocedures

•  Eerste poging en geavanceerde 
reparatiediensten

• Gegevensverzameling, 
gegevensadministratie (op een 
externe locatie) en beheer

• Algemene programma’s voor 
installatie- en procesveiligheid

• QA/QC-programma’s

•  Beoordelingen van naleving van 
LDAR in het veld

• LDAR-nalevingsaudits

• Diensten voor de beheersing van 
broeikasgasemissies

• Auditprocedures

Voordelen 

• Omvat alle aspecten van LDAR, inclusief inventarisatie, bewaking, 
reparatie, gegevensbeheer en audits om ervoor te zorgen dat uw 
apparatuur voldoet aan alle van toepassing zijnde LDAR-regelgeving van 
de overheid en de staat.

• Biedt verifieerbare veiligheids-, kwaliteits- en auditprogramma’s.

• Biedt VOC-reparatieservices voor procesapparatuur aan.

• Maakt gebruik van geavanceerde bewakingstechnologie en -software.

• Maakt een snelle reactie mogelijk met toegang tot meer dan 
350 hoogopgeleide en volledig gecertificeerde LDAR-personeelsleden.
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Mechanische integriteitsdiensten
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. 

Aanbod van mechanische integriteitsdiensten

•  Beheer van inspectiegegevens 

• Inspectieplanning

• Gebrekenanalyse

• Ontwikkelen van 
beheerssystemen

• Beoordelen en ontwikkelen van 
de procesveiligheid

• Risicoanalyse en implementatie

• Mechanische engineering

• Geautomatiseerde 
systeemintegratie voor 
onderhoudsbeheer

•  Ontwikkelen van QA/QC-
programma’s

•  Training en competentie-
identificatie 

•  MI-software

• AutoCad

Voordelen

• Verbeterde veiligheid

• Verbeterde betrouwbaarheid

• Verminderde risico’s

• Verbeterd gegevensbeheer

•  Verbeterde productie
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Hot tap-/lijnstop-/
lijnblokkeringsdiensten
TEAM leidt de sector al meer dan 40 jaar bij de levering van veilige, 
effectieve hottaps en lijnstops. Met behulp van de nieuwste technologie 
zijn we in staat om vrijwel elke in gebruik zijnde transport- of distributielijn 
veilig aan te sluiten, te repareren en aan te passen onder volledige 
bedrijfsomstandigheden. Onze taps en stops kunnen worden uitgevoerd 
op alle soorten leidingen, afmetingen, drukken en temperaturen, met 
behulp van onze eigen apparatuur, zowel opland als op zee. 

Naast onze diensten op locatie bieden we ook engineering, productie en 
vele andere gerelateerde diensten aan, zodat u één enkele leverancier 
heeft voor alle hottaps en lijnstops. 

Aanbod van hottap-/lijnstop-/lijnblokkeringsdiensten

•  Hottaps

• Traditionele lijnstops

•  Draaibare koplijnstops

• Vouwbare koplijnstops

•  Dubbele lijnstop met by-pass

• HotStops®

• HIStops®

•  Super HIStops®

• Permanent HIStops®

• Speciale lijnstops

• Stops door de klep

• Stops over de hele kop

•  Stops voor T-stukken

•  Stops voor bochten

• Drievoudige lijnstops

• Freeze stops

• Zakstops

Voordelen

• Geen sluitingen of 
onderbrekingen van de dienst

• Elimineert uitstoot en verlies van 
product

• Gesteund door meer dan 40 jaar 
ervaring  

• Eigen technische ontwerp en 
ondersteuning 

•  Interne trainings- en 
certificeringsprogramma’s voor 
technici 

•  Eén enkele leverancier voor alle 
hottap- en lijnstopbehoeften
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Klepplaatsingsdiensten
TEAM's gepatenteerde InsertValve™ levert waarde, betrouwbaarheid en 
prestaties die ongeëvenaard zijn. Deze in de praktijk beproefde klep wordt 
onder druk geïnstalleerd, zodat er geen leidingen hoeven te worden 
afgesloten in het geval van geplande of nooduitschakelingen van de klep.

Ontworpen voor een breed scala aan leidinggroottes en -types, de 
wigvormige schuif van de InsertValve zit op het klephuis, niet op de bodem 
van de leiding. Deze unieke eigenschap voorkomt dat de zitting in contact 
komt met de gesneden leidingranden om de levensduur van de kleppen 
aanzienlijk te verlengen. Als er ooit een reparatie nodig is, is het de enige 
klep op de markt die onder druk kan worden gerepareerd. 

TEAM biedt professionele installatiediensten door getrainde en 
gecertificeerde technici of verpakte oplossingen die klaar zijn voor de lijn. 
Hoe dan ook, u krijgt een klep die aan de erkende eisen van de sector 
voldoet of deze overtreft en die voldoet aan alle gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften. 

Voordelen

• AWWA C515 klepnormen.

• Veerkrachtige wigzittingen op de 
klep, niet op de leiding.

• Buigzame behuizing met NSF 61 
epoxy.

•  Kan onder druk geïnstalleerd en 
gerepareerd worden.

• Vermindert dure risico’s in 
verband met sluitingen.

• Bevordert de veiligheid van de  
klant en de werknemers.
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Online lekdichtings- en 
reparatiediensten

TEAM is in staat om lekken te repareren met een druk van vacuüm tot 
6.000 ppi en temperaturen van cryogeen tot 1700 °F. Alle TEAM-
lekreparatiemethoden zijn niet-destructief. 

Sluitingen om lekken te repareren betekent een verlies in productie. 
TEAM’s online lekdichtingsdiensten maken het mogelijk om reparaties uit 
te voeren zonder onderbrekingen. Alle methoden helpen de integriteit en 
levensduur van de apparatuur te behouden. Onze niet-destructieve 
reparatieprocedures, ISO 9001-hardware en afdichtingen zijn het resultaat 
van meer dan drie decennia van voortdurend onderzoek, veldervaring, 
engineering en productie-expertise. TEAM-technici zijn grondig opgeleid 
om uw behoeften nauwkeurig in te schatten en alle diensten te leveren in 
overeenstemming met gedocumenteerde procedures. 

Onze eigen engineering en productiemogelijkheden hebben ons aanbod 
nog verder verbeterd. Of het nu gaat om een veelvoorkomend 
voorraaditem of een op maat gemaakt stuk, TEAM kan 
lekreparatieproducten ontwerpen, produceren en installeren om uw meest 
complexe industriële lekken op te lossen.

Aanbod van lekreparatiediensten

• Composietlekreparaties

• Boor- en taplekreparaties

• Productie en installatie van 
klemmen en behuizingen

Voordelen

• Voorkomt dure shutdowns door 
veilige, gecontroleerde 
lekreparaties ter plaatse en in 
gebruik zijnde leidingen voor elk 
onderdeel of proces te bieden.

• Helpt de integriteit en levensduur 
van de apparatuur te behouden.

•  Bespaart tijd en product.

• Minimaliseert de impact op het 
milieu.

• Vermindert de administratieve 
lasten.
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Klepreparatie-/testdiensten
TEAM biedt volledige klepreparatiediensten en onderhoudsprogramma's 
bij in gebruik, op locatie en in de werkplaats voor vrijwel alle soorten 
kleppen, merken, maten, materialen, drukken en bedrijfsomstandigheden, 
inclusief aandrijvingen en bedieningen.

TEAM kan u helpen bij het ontwerpen en implementeren van een 
programma dat is afgestemd op uw specifieke eisen. Of u nu ervaren 
arbeidskrachten nodig heeft om een bestaand programma aan te vullen of 
een uitgebreid LDAR-programma vanaf de grond af wilt ontwikkelen, 
TEAM kan u helpen bij al uw behoeften.

Aanbod van klepreparatiediensten

•  Inspectie

• Bewerking

• Lassen

• Reparatie

•  Opnieuw verpakken

•  Testen 

•  Documentatie

•  Voorafgaande testen en 
reparaties ter plaatse voor 
fluorwaterstof- en 
zwavelalkalisering

•  OLSPV (online controle van het 
instelpunt) van PRV’s 
(overdrukventielen)

•  Lage druk/vacuüm 
ontluchtingsreparatie en 
-inspectie

• Programma voor 
hogedrukisolatiekleppen voor 
1.500 en 2.500 lb klasse 
vermogenskleppen

• Herstel van motoren en testen 
voor hydraulische, pneumatische, 
elektrische en handbediende 
operators

•  Verpakkingsemissies en 
stoomverpakking

• Controle klepreparatie

•  Ombouw van leidingen, 
preventief onderhoud, reparaties 
en testen

• Marineklepdiensten

• TEAM-klepdatabasebeheer

Voordelen

•  Elimineert of reduceert 
aanpassingen aan dure leidingen 
aanzienlijk.

• Voorziet in totale klepinspectie, 
bewerking, lassen, repareren, 
opnieuw verpakken, testen en 
documentatie.

• Voert alle reparaties uit volgens 
de geldende certificeringen en 
sectornormen.
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Warmtebehandelingsdiensten
TEAM levert complete warmtebehandelingsdiensten voor sectoren 
wereldwijd. We zijn het grootste warmtebehandelingsbedrijf ter wereld. 
We combineren de expertise van ons professionele, zeer ervaren 
warmtebehandelingpersoneel met een ongeëvenaarde service en de 
modernste apparatuur om precies de juiste oplossingen te leveren voor  
uw warmtebehandelingstoepassingen en budget.

Aanbod van warmtebehandelingsdiensten

• Warmtebehandeling door 
elektrische weerstand

• Voorverwarmen lassen

•  Warmtebehandeling post lassen

•  Lijn ontdooien en uitsmelten

• Verwijdering van waterstof

• Ontsmetting

•  Warmtebehandeling door 
verbranding

• Vuurvaste materialen uitdrogen

•  Warmtebehandeling door 

inductie

• Turbinerotor ontstapelen

• Verwijderen van borgring

• Verwarmen van roterende 
onderdelen

•  Verwarmen van turbinebout

• Warmtebehandeling met hoge 
temperatuur

• Lijnen ontdooien

•  Demonteren van wisselaars

•  Verwarmen van moeren

Voordelen

• Analyseert de structurele 
integriteit en de 
warmteoverdracht om de meest 
geschikte en kosteneffectieve 
thermische processen te 
ontwikkelen.

• Zorgt ervoor dat uw opdracht 
betrouwbaar, professioneel, tot in 
de kleinste details, volledig 
gedocumenteerd en in de kortst 
mogelijke tijd, op basis van de 
planning door onze eigen 
ingenieurs wordt uitgevoerd.

• Is uitgerust met de allernieuwste 
branders voor verwarming —  
100 °F boven de 
omgevingstemperatuur  
tot 2.600 °F.

•  Beheert de 
warmtebehandelingsstroom en 
de temperatuur die nodig is voor 
uw hardware en apparatuur met 
uiterste precisie.

• Maakt gebruik van NIST-
traceerbare recorders en 
thermokoppels.

• Biedt maatwerk in het ontwerp 
en de productie van apparatuur.

• Waarborgt kwaliteit, veiligheid en 
productiviteit in uw kritieke 
componenten, apparatuur en 
processen.

•  Minimaliseert zowel geplande als 
ongeplande sluitingen.

• Bevordert betere budgettaire en 
beheersbeslissingen.

• Voldoet aan de nucleaire 
norm — we zijn een NUPIC-
goedgekeurde leverancier 
overeenkomstig 10 CFR 50 
Appendix B en lid van het 
Nuclear Industries Assessment 
Committee (NIAC).
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Veldbewerkingsdiensten
TEAM's veldbewerkingsdiensten zijn gespecialiseerd in het leveren van 
reparatieoplossingen en modificaties voor apparatuur op locatie die niet 
kan worden verzonden om te worden gerepareerd. We combineren de 
beste veldbewerkingsgereedschappen met ons ervaren, kruiselings 
geschoolde bewerkingspersoneel, waaronder meer dan 75 projectleiders, 
en brengen ze allemaal naar uw werklocatie. Met een van de grootste 
voorraden aan veldbewerkingsapparatuur ter wereld biedt TEAM's FMS 
kosteneffectieve wijziging en reparatie van onderdelen en apparatuur voor 
bijna elke sector, ter plaatse en 24 uur per dag. 

Aanbod van veldbewerkingsdiensten

•  Laser en optische meting

•  Uitrichten van flenzen

•  Asdraaien

•  Snijden en afschuinen van 
leidingen

•  Boren en tappen

• Schroefdraadvernieuwing

•  Frezen

• Lijnboring

• Slijpen van klepzittingen

•  Spotfacing

• Lastesten

• Eigen technische ondersteuning 
en ontwerp

•  Eigen fabricage

Voordelen

• Nauwkeurige, kant-en-klare 
diensten met een minimum aan 
demontage.

•  Compact gereedschap voor 
krappe locaties.

• Gelijktijdige opdrachten met 
meerdere gereedschappen en 
afmetingen.

• Bespaart tijd en kosten in 
vergelijking met diensten buiten 
de locatie.

• Gebruik maken van bevoorrade 
mobiele werkplaatsen met 
geavanceerde machines voor het 
snel en efficiënt snijden, 
afschuinen en bevestigen van 
latten.
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Diensten voor technische 
boutverbindingen, op spanning 
zetten en op moment zetten
Technische boutverbindingen zijn een veilige, snelle, nauwkeurige en 
betrouwbare manier om de integriteit van de verbinding te garanderen 
tijdens routinematig onderhoud tot aan inspectie en demontage. Onze 
technici zijn hoog opgeleid, voorbereid op zowel grote als kleine 
opdrachten en gewapend met de hoogste kwaliteit boutgereedschap en 
-apparatuur, met momentcapaciteiten tot 106.000 ft. lbs. en hydraulische 
spangereedschappen tot 4” diameter.

Aanbod van diensten voor technische boutverbindingen, op spanning 
zetten en op moment zetten
•  TEAM’s aanbod van diensten voor 

technische boutverbindingen en 
op moment zetten

• Programma voor integriteit en 
kwaliteitsborging van 
verbindingen

• Hete bouten
•  Bouten verwarmen door inductie
•  Moeren verwarmen door inductie
• Moeren splijten
• Tapeinden verwijderen

Voordelen
• Garandeert de integriteit van de 

boutverbinding.
•  Vermindert het lekken van 

pakkingen.
• Garandeert lekvrije en veilige 

start-ups.
• Gebruikt in krappe ruimtes.
• Zorgt voor een geüniformeerde 

boutbelasting.
• Archiveert historische 

flensgegevens.
•  Voorziet in een eigen technische 

training.

•  Inspecteert verbindingen volgens 
ANSI-/API- specificaties.

• Controleert kritieke elementen 
die verband houden met de 
integriteit van de boutverbinding.

• Hermontage en juiste uitlijning 
van de verbindingen met behulp 
van de juiste pakkingen.

• Reinigt en smeert bouten en 
moeren op de juiste manier.

•  Controleert het moment van de 
bout met behulp van ultrasone 
metingen.
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Installatie van een isolatietestplug
TEAM’s isolatietestpluggen blokkeren de brandbare atmosfeer voor een 
snelle, betrouwbare en veilige isolatie van de leiding, het testen van de las, 
en het snijden en afschuinen.

Installatie van een lastestplug

TEAM’s flenslastestplug stelt het bedrijf in staat om de omstandigheden 
stroomopwaart voor de afdichting te controleren, het lasgebied te isoleren 
en te spoelen, de las en de hydrotest uit te voeren volgens norm met één 
gereedschap, wat u tijd en kosten bespaart. Een belangrijk kenmerk van 
de flenslasplug is de hoogheffende afdichting. Omdat de afdichting meer 
kan uitzetten, heeft het gereedschap een grotere speling tussen de 
afdichtingen, waardoor het gemakkelijk langs de las kan worden bewogen 
en er geen overtollige worteldoordringing hoeft te worden uitgeslepen.

Dubbele blok en ontluchting (DBB) isolatie, testen en 
warmtebehandeling

TEAM's dubbele blok- en ontluchtingspluggen verbeteren de veiligheid 
met twee compressieafdichtingen die het te lassen deel van de leiding 
positief isoleren van de stroomopwaartse gassen. Nadat de plug is 
geplaatst en voor het lassen kan de kamer tussen de twee afdichtingen 
met een kleine hoeveelheid water en een handpomp onder druk worden 
getest om er zeker van te zijn dat een positieve isolatie is bereikt. 

Tijdens het lassen ontlucht de plug de dampen stroomopwaarts via een 
holle centrale poort die ook gebruikt kan worden om de stroomopwaartse 
druk te controleren. Voor de hydrotest na het afkoelen van de las wordt de 
DBB-plug over het lasgebied verplaatst, wordt een kleine hoeveelheid 
water geïnjecteerd en met een handpomp onder druk gezet. Wanneer de 
hydrotest is voltooid, is er slechts een kleine hoeveelheid vloeistof om  
af te voeren.

De DBB-plug kan ook worden gebruikt om het gelaste deel van de leiding 
te isoleren voor de warmtebehandeling. De plug, die uit de buurt van het 
warmtebehandelingsgebied is geplaatst, wordt niet beïnvloed. Afdichting 
en sluitring zijn eenvoudig in te stellen om verschillende leidingschema’s te 
kunnen verwerken.

Voordelen

• Controleert de integriteit van uw 
lassen en leidingen.

• Vermindert de tijd en kosten die  
nodig zijn om lasverbindingen te 
repareren en te testen.

• Minimaliseert de reinigingskosten 
en het bijbehorende afval.

• Behandelt zowel lage- als 
hogedruktoepassingen.

•  Beschadigd de binnenzijde van 
de leidingen niet.

• Vereist minimaal testmedium.

• Voorkomt opbouw van tegendruk 
tijdens testen.

• Verankerd aan flens om 
ontsnapping te voorkomen.
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Specialistische lasdiensten

TEAM levert al decennialang specialistische lasdiensten om te voldoen aan 
de uitdagende eisen van de klant. Onze getrainde technici combineren jaren 
laservaring met de nieuwste technologie om veilig en hoogwaardig lassen en 
aanverwante diensten te leveren in een breed scala aan toepassingen en 
sectoren. Van koolstofstaal tot exotische legeringen en deklagen, TEAM 
voegt veiligheid, efficiëntie en kwaliteit aan elke las toe om uw projecten op 
tijd en binnen het budget te houden.

Aanbod van specialistische lasdiensten

• Klepreparatie op locatie 

• Verbetering van het harde  
oppervlakken  
(kleppen, stelen, zittingen) 

• Reparaties van de  
stoomkamerzitting van  
een turbine 

• Plaatrevisies van buis-tot-buis 

• Reparatie van ketel- en  
ovenbuizen 

• Dikwandig smalle groef lassen 

Kwaliteitsprogramma’s 

Alle TEAM-lassers zijn 
gecertificeerd volgens ASME sectie 
IX. TEAM is geautoriseerd door de 
National Board of Boiler and 
Pressure Vessel Inspectors voor de 
reparatie van nucleaire 
componenten, ketels en andere 
drukhoudende componenten. 

•  NR-stempel 

• VR-stempel 

• R-stempel 

Lasprocessen 

TEAM’s lassers zijn gekwalificeerd 
om een breed scala aan 
lasprocessen uit te voeren met 
behulp van apparatuurtechnologie, 
variërend van handmatige  
tot volautomatische 
leveringssystemen. Methoden 
omvatten: 

•  TIG-lassen

• Lassen met beklede elektrode

•  Pulserend MIG/MAG-lassen

• MIG/MAG-lassen

• Lassen met gevulde draad

•  OP-lassen

• Overlay/bekleding van pompen 
en nozzles

•  Dikwandige buizen lassen 

•  P91, P92 en super duplex power 
leidingen 

•  Bekleden van flenzen 

• Tijdens het gebruik lassen van 
fittingen en versterkingsmoffen 

•  Andere hoogzuivere 
lastoepassingen
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Rope Access

TEAM gaat aan het werk waar anderen niet kunnen met onze industriële 
rope accessdiensten. We bieden een breed aanbod van deze diensten aan 
voor structurele inspecties, reparatie en restauratie. 

Rope accessdiensten

•  Repareren en verwijderen van 
isolatie.

•  Afblinden.

• Bouten hydraulisch op moment 
zetten.

• Lassen en reparatie van offshore 
olieplatforms.

•  Aanbrengen van verven en 
coatings.

• Inspecties van constructiestaal.

• Inzet van langeafstands- en 
geavanceerde ultrasone 
systemen.

• Diensten met betrekking tot 
besloten ruimten.

• Installaties, montage en reparatie 
van pretparkattracties en 
-thema's.

• Inspecties van rails en structuren.

•  Bevestigingsmiddelen en 
verbindingen.

Kostenbesparing ten opzichte van traditionele methoden

Rope access kan uitzonderlijk kosteneffectief zijn in vergelijking met 
conventionele toegangsmethoden, omdat het de installatietijd en de 
kosten die gepaard gaan met steigers elimineert. Kostenbesparingen 
worden ook toegeschreven aan kortere sluitingen van installaties, minder 
personeel dat nodig is voor een kortere duur en lagere apparatuurkosten.

Veiligheid boven alles 

We zijn er trots op dat we ons blijven inzetten voor de hoogste niveaus van 
veiligheid en training. Al onze werkzaamheden op hoogte voldoen aan de 
OSHA-, MSHA- en SPRAT-regelgeving. Onze training en gespecialiseerde 
apparatuur helpt ons bij het beheren van veiligheids- en reddingsoplossingen 
bij werken op hoogte voor zeer unieke activiteiten die werkzaamheden in 
krappe ruimten, over water of op hoge constructies vereisen.

Onze werkwijze

TEAM hanteert een viervoudige 
benadering van veiligheid: planning, 
vergadering, tuigage en redundante 
systemen.

Planning
Elke opdracht wordt grondig 
geëvalueerd, gepland en 
gedocumenteerd door de 
veiligheidssupervisor van niveau III 
vooraleer het werk begint. De 
veiligheid, de doeltreffendheid en 
de specifieke procedures voor de 
toegang tot het beoogde punt zijn 
opgenomen in het tuigageplan. Een 
locatiegebonden reddingsplan 
wordt ook gedocumenteerd en met 
alle teamleden besproken voor de 
start van de werkzaamheden.

Vergadering 
Aan het begin van elke dienst  
wordt er dagelijks een 
veiligheidsbespreking gehouden om 
de procedures en veiligheidskwesties 
te evalueren en om de risicoanalyses 
en risicobeoordelingsformulieren in 
te vullen.

Tuigage 
Alle apparatuur voldoet aan of 
overtreft de vereisten van de 
Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) en het 
American National Standards 
Institute (ANSI). Ankerstroppen, 
karabijnhaken, touwen en 
harnassen zijn bevestigd met een 
sleutelkoord en voor extra veiligheid 
worden insluitingsbakken gebruikt.

Redundante systemen 
Volgens de richtlijnen van de 
Industrial Rope Access Trade 
Association (IRATA) en de Society of 
Professional Rope Access 
Technicians (SPRAT) is al het 
personeel dat gebruik maakt van 
volledige rope accesssmethoden 
verplicht om twee volledig 
onafhankelijke touwsystemen te 
gebruiken die redundantie bieden op 
het gebied van valbeveiliging. Het 
resultaat is dat het incidentencijfer 
voor werknemers die met touwen 
werken aanzienlijk lager is dan dat 
van werknemers die gebruik maken 
van steigers of traditionele 
valbeveiligingsmethodes.
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Betonreparatiediensten

Verslechterende betonconstructies kunnen zowel milieu- als afval- en 
verwijderingsproblemen veroorzaken, de sluitings- of vervangingskosten 
verhogen en een veiligheidsrisico voor de werknemers creëren. TEAM 
maakt gebruik van de modernste materialen, reparatiemethoden, 
gereedschappen en getrainde technici om uw betonstructuren te 
repareren en te herstellen, waardoor ze zo goed als, en vaak beter dan, 
nieuw zijn.

Aanbod van betonreparatiediensten

• Scheuren injecteren met 
urethaan

•  Injecteren met epoxy

• Dilatatievoegen

• Coatings/toplagen

• Reparatie van beschadigingen

• Reparatie van pompvoeten

• Secundaire insluitingen



Voordelen

• Start en eindig opdrachten met 
hetzelfde, ervaren meervoudig 
inzetbaar personeel en 
managementteam.

• Sneller communiceren met één 
aannemer.

• Reduceer/elimineer schema's en 
conflicten met meerdere 
aannemers.

• Minder veiligheidsvergunningen 
nodig.

•  Minder technisch personeel 
vermindert de blootstelling aan 
veiligheidsincidenten en -risico’s.

• Minder voertuigen van 
aannemers in de fabriek.

• Minder facturen bespaart tijd en 
geeft meer financiële flexibiliteit 
bij onderhoudsprojecten.

• TEAM’s herstel- en in-
procescontroleprocedures of 
-processen worden 
gestandaardiseerd, geschreven 
en gevolgd om de kans op fouten 
te verminderen.
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Projectdiensten

TEAM’s Project Services biedt een geïntegreerde aanpak voor 
turnaround-, onderhoud- en investeringsprojecten. Project Services 
voldoet aan alle eisen die u stelt aan de planning, kostenbewaking en 
volledig uitvoerend personeel voor alle grote projecten. TEAM biedt de 
klantenservice, toewijding, vakmensen en superieure prestaties die het 
platform vormen voor sterke relaties, innovatie en voortdurende 
verbetering. TEAM’s Project Services kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per 
week en 365 dagen per jaar inspelen op elke behoefte. 

Rope accessdiensten

• Turnaround-, onderhoud-  
en investeringsprojecten 

•  Projectbeheer/uitvoerend 
professioneel personeel 

•  Erkend ambachtelijk toezicht 

• Gecertificeerde vakmensen 
onder NCCER 

• Plannings-/projectcontroles 

•  Lasreperaties volgens norm 

• Inkoop en versnelling 

• Ontvangst en opslag 

• Gezondheid en veiligheid 

• Volledige ambachtelijke bron 

• Lassers/leidingfitters 

• Boilermakers 

•  Civiel
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Productie-/ 
engineeringsdiensten
Het uitbesteden van vitale onderdelen van uw dienstverlening leidt vaak tot 
langere doorlooptijden, verminderde kwaliteit en hogere kosten. TEAM 
exploiteert twee productielocaties die zorgen voor het in eigen beheer 
ontwerpen, produceren en inventariseren van een breed aanbod aan 
producten die nodig zijn voor de reparatie van de klep, hottap, lijnstop en 
diverse andere behoeften van onze klanten. TEAM's 
productiemogelijkheden zorgen ervoor dat onze klanten componenten 
ontvangen die speciaal voor de beoogde taak zijn ontworpen, door 
getrainde TEAM-technici worden geïnstalleerd en een superieure kwaliteit 
voor een lange levensduur behouden.

Operationele kwaliteit

Wanneer het werk de eerste keer goed moet worden gedaan, is de inzet 
van TEAM voor kwaliteit onovertroffen in de sector.

•  Meer dan 100 getrainde en 
ervaren vakmensen.

•  ISO 9001 gecertificeerd voor 
technisch ontwerp en productie.

• Nucleair gecertificeerd.

• Alle TEAM-lassers zijn 
gecertificeerd volgens ASME 
sectie IX.

Productiemogelijkheden

TEAM's productiecentra bestaan uit meer dan 100.000 vierkante meter 
werkplaatsen, gevuld met machines om het grootste deel van de 
fabricagevereisten uit te voeren.

• 14 motordraaibanken.

• 8 freesmachines.

• 5 horizontale boormachines.

• Verticale revolverdraaibank 
geschikt voor het bewerken van 
onderdelen tot 106”.

•  Meerdere CNC-machines. 

•  3 stressbestrijdingsovens  
met grafiekrecorders.

•  Meerdere automatische/semi- 
automatische lasstations.

Materialen op voorraad

TEAM heeft een breed aanbod aan 
materialen op voorraad die een 
snelle doorlooptijd van zelfs de 
meest complexe producten 
mogelijk maken.

• Meer dan $6.500.000 aan 
inventaris van veelgebruikte 
voorraadartikelen

•  Plaat-, staaf- en leidingmateriaal 
op voorraad 

• SA 516 Gr 70

• SA 387 Gr 11

• SA 240 Gr 304 en 316

• SA 675 Gr 70

• SA 516 Gr 70

• SA 53 of 106 Gr B 

• SA 537 CL-1

•  Koolstof en roestvrijstalen draad

•  ANSI-flenzen van ½” – 150 psi tot 
36” – 600 psi

•  Produceren van op maat 
gemaakte afdichtingen, 
verbindingen en 
draadafdichtingen

Alle materialen van TEAM hebben 
MTR's en de traceerbaarheid wordt 
strikt gehandhaafd door het gebruik 
van een uniek alfanumeriek nummer 
dat gekoppeld is aan het 
warmtenummer van de MTR.
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