Non-entry tankcleaning
Manway Cannon
‘Op afstand bestuurde geautomatiseerde tankcleaning’

Mourik heeft ruime ervaring op het gebied van non-entry tankcleaning, het reinigen van tanks waarbij betreden van
de tank tot een minimum wordt beperkt. Hierbij maakt Mourik gebruik van een op afstand bestuurd reinigingskanon
(manway cannon), dat tevens voorzien is van een camera en verlichting.
Nieuwe standaard
Door de techniek van de reinigingskanonnen verder
te verfijnen en optimaliseren heeft Mourik een
nieuwe standaard op het gebied van tankreiniging
gezet. De kanonnen reinigen met een druk tot 25 bar
en kunnen bij nagenoeg alle producten, met inbegrip
van de licht ontvlambare, toegepast worden. De
controlekamer bevindt zich op een veilige afstand
van de tank. Een bedieningsman bewaakt vanuit de
controlekamer continue het reinigingsproces en
verricht metingen met betrekking tot het gehalte aan
explosieve gassen (LEL) en zuurstof (O2).

De complete Manway Cannon unit inclusief controlekamer

Veiligheid
Aspecten op gebied van veiligheid, arbo en milieu
vormden de aanleiding voor het ontwikkelen van
deze nieuwe technologie. Afgezien van een
eventueel vereiste eindreiniging hoeft uw tank niet
meer te worden betreden. Tijdens het
reinigingsproces met de manway cannon kan de
tank geïnertiseerd worden met stikstof (N2).

Non-entry tankcleaning

Schematische voorstelling van het reinigingsproces

Door de gesloten constructie van het non-entry
tankcleaning systeem is uitstoot van gassen en
dampen tot een minimum gereduceerd. Het systeem
kan dus ook worden toegepast op locaties met hoge
eisen voor emissies, geluidshinder of overlast door
stank, b.v. in de buurt van woongebieden.

• Reiniging in een gesloten systeem;
• Snellere, efficiëntere reiniging;
• Nagenoeg geen emissies, stank of geluidshinder;
• Betreden tank tot minimum beperkt;
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• Druk tot maximaal 25 bar bij 50 m /uur;
• Continue hoge standaard dankzij automatisering;
• Voortdurende registratie van beeldmateriaal;
• Permanente bewaking van O2 en LEL-waarden
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Technologie
Het non-entry tankcleaning systeem omvat een
reinigingskanon dat met een adapterplaat op het mangat
wordt gemonteerd. Het kanon is voorzien van een
inspectiecamera en verlichting, zodat een voortdurende
bewaking van het reinigingsproces in de controlekamer van
de manway cannon gewaarborgd is. Door middel van dit
spuitkanon is gebruik van alle vloeibare producten (water,
diesel, gasolie, ruwe olie, A1- producten) voor de reiniging
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met een hogedruk tot wel 25 bar en 50 m /uur mogelijk.
Naast de permanente monitoring van het reinigingsproces
vindt er een continue meting van explosieve gassen (LEL)
en het O2-gehalte binnen in de tank plaats. Bij
overschrijding van de grenswaarden schakelt het
reinigingssysteem automatisch uit.
Veiliger, schoner en sneller
Dankzij het door Mourik geoptimaliseerde en herziene nonentry tankcleaning systeem is het handmatig schoonmaken
van opslagtanks tot een minimum beperkt. Deze
reinigingstechniek verhoogt de veiligheid, verbetert de
efficiency en is daarbij ook nog eens milieuvriendelijker.

