Industriële ultrasoon reiniging
‘Reinigt equipment met delicate precisie’

De reiniging van (groot) industrieel equipment vraagt om creatieve en vaak klantspecifieke reinigingsmethoden.
Mourik Services heeft een breed scala aan methodes en technieken voor industriële reiniging in huis. Naast de
traditionele methoden biedt Mourik Services B.V. reiniging met behulp van een gepatenteerde ultrasone
technologie.
Mogelijkheden
Met ultrasoon technologie kan een grote variatie aan onderdelen
en equipment gereinigd worden. Denk hierbij aan bundels
(warmtewisselaars) in allerlei formaten, afsluiters, kleppen,
pompen, leidingdelen, filters, structured packing, demister pads,
maar ook stellingmateriaal en andere losse onderdelen. Deze
laatste worden tegelijkertijd, in een metalen korf, behandeld,
hetgeen tijdwinst oplevert.
Hoe werkt het?

Een bundel wordt in de container met vloeistof gehesen

Reiniging van equipment vindt plaats met behulp van
gepatenteerde ultrasoon technologie. Het equipment wordt in een
container gedompeld in een speciaal voor dit doel samengestelde
vloeistof. In de container worden met transducers geluidsgolven
opgewekt waarna cavitatie ervoor zorgt dat de verontreiniging
loskomt van het equipment. Alleen een nabehandeling met water
is nog nodig, hetzij voor spoelen onder lage druk of spuiten onder
hoge druk. In geval van extreem verontreinigd equipment of
geblokkeerde tubes van bundels is ook een voor-behandeling met
hogedrukwater nodig.
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Turbine rotor - vóór ultrasone reiniging

Draagt bij aan verlaging
total cost of ownership

Samengevat levert ultrasoon reiniging een grote bijdrage aan
verbetering van de operationele efficiency en aan de verlaging
van de total cost of ownership.
Mourik Services beschikt op verzoek over uitgebreide
fotopresentaties, referenties en cijfermateriaal die de voordelen
van de ultrasoon techniek onderbouwen.
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Turbine rotor - na ultrasone reiniging

Waarom ultrasone reiniging?
De kwalitatief hoogwaardige reiniging levert een belangrijke
bijdrage aan de optimalisatie van het onderhouds- en
productieproces.
Veilig - weinig handmatige handelingen en exposure van de
medewerkers, geen mechanisch bewegende delen, minder
slangen, kabels, e.d.. Dus minder kans om in ‘the line of fire’ te
komen of op struikelgevaar.
Intensief - door onderdompeling worden ook de plekken
gereinigd waar de traditionele hogedrukwaterstraal niet kan
komen, hetgeen reparatie of overhaul vergemakkelijkt.
Kosteneffectief - minder waterverbruik, minder bedienend
personeel, na afloop minder verontreinigd gebied rondom te
reinigen equipment.
Verhoogde operationele prestatie - warmteoverdracht en
drukval richting nieuwwaarden, daardoor verhoogde
doorzet/productiecapaciteit, minder energieverbruik en langere
standtijd.
Snel - equipment en onderdelen hoeven minder uit elkaar
gehaald te worden.
Consistent - het resultaat is niet afhankelijk van een cleaning
operator.
Zonder te beschadigen - tast het materiaal niet aan en
voorkomt schade door waterdruk, meer hergebruik van delicate
onderdelen mogelijk.
Milieuvriendelijker - minder waterverbruik en minder
afvalwater.
Efficiënt - kan meerdere onderdelen tegelijkertijd reinigen.

