Volautomatisch orbitaal lassen

Gerobotiseerd in-situ lassen resulteert in kortere downtime
Downtime betekent productieverlies. Om snel weer online te zijn is een strakke planning
noodzakelijk. Daarom hebben asset owners bij revisie van hun installaties behoefte aan korte
doorlooptijden door perfecte lassen. Dit kan door gebruik te maken onze volautomatische
orbitale lasmachine.

Constante snelheid
Als eerste in de (petro)chemische industrie maakte Mourik in
situ gebruik van een volautomatische, orbitale lasmachine.
Het apparaat last met bijzondere nauwkeurigheid, waarmee
de kans op lasfouten nagenoeg verdwijnt. Daarnaast kan de
constante snelheid van het apparaat een kortere doorlooptijd
realiseren met als resultaat een kortere downtime van de
installatie.

Kortere downtime van de asset zorgt voor tevreden klanten

Volautomatisch orbitaal lassen

Gecertificeerde operators installeren en kalibreren de machine

Het resultaat is een plaatje om te zien

Orbitaal lassen
Orbitaal lassen is een geautomatiseerd TIG-lasproces om
pijpverbindingen te maken. De term ‘orbitaal’ is afkomstig
van het Latijnse ‘orbita’ (baan van een hemellichaam). Wij
passen orbitaal lassen toe in een rechte baan rondom een
buis om lasverbindingen zeer nauwkeurig en toch snel te
maken. Een medewerker stelt het orbitaalsysteem in en
een machine legt de las. Orbitaal lassen is geschikt voor
ronde buizen, leidingen en een groot aantal ronde objecten
die je daarmee kunt verbinden, zoals flenzen.
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Kennis in huis
Voor het lassen met de lasmachine is specialistische kennis
nodig. Lassers van Mourik zijn uitvoerig getraind tot
gecertificeerde operators van de machine. Bovendien heeft
Mourik de Las Methode Kwalificatie (LMK) voor het lassen
met deze lasmachine behaald. Na diverse geslaagde testen
en tevreden opdrachtgevers gaat Mourik de lasmethode ook
bij andere asset owners toepassen.
Op een veilige manier kwaliteit leveren, onze omgeving
beschermen, en samen maximale waarde creëren. Dat zit in
ons DNA.
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Mourik, imagine what’s NEXT.
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Voor meer informatie:
Mourik Industry B.V.
Nieuwesluisweg 110
3197 KV Botlek-Rotterdam
T +31-10-296 54 00
E mserv@mourik.com

6

7

8

Contactgegevens:
Mylène van Dissel
Manager Business Development
T +31-6-301 847 71
E mvdissel@mourik.com

