Bundelreiniging
‘Voor iedere bundel of situatie een reinigingsmethode’

Warmtewisselaars of bundels zijn er in vele lengtes, diameters en uitvoeringen. Vaak bevinden ze zich op plaatsen
die niet gemakkelijk bereikbaar zijn. Soms op grote hoogte, soms op plekken waar reinigingsequipment moeilijk bij
kan, en meestal gesitueerd in een fabriek die nog gedeeltelijk in operatie is. Toch moeten deze bundels regelmatig
gereinigd worden. Het reinigingswerk moet veilig, snel en efficiënt worden uitgevoerd en bovendien milieu- en
budgetvriendelijk zijn.
Mourik Services B.V. biedt een verscheidenheid aan (semi-)
geautomatiseerde industriële reinigingsmethoden. Voor
iedere situatie heeft Mourik een oplossing en als een
oplossing niet voorhanden is, dan bedenken we er een. Door
continue innovatie is Mourik op gebied van veiligheid en
efficiëntie koploper binnen de industriële reinigingsbranche.

Een van de vele custom-engineered TLE-frames

Mourik reinigt bundels:
Semi- en volautomatisch;
Verticaal, horizontaal of onder iedere hoek;
In ieder formaat;
In-situ of op een spuitplaats, op hoogte en in beperkte
ruimtes;
Bij ieder type vervuiling;
Onafhankelijk van maximale werkdruk;
Waar mogelijk met meerdere machines tegelijk;
Custom-engineered;
Met goed opgeleide mensen die de juiste competenties
hebben.
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EQUIPMENT EN TECHNIEKEN:
Reiniging met Tube Lance Equipment (TLE’s)

Een opstelling met het flexframe

Wij zetten wereldwijd onze TLE’s in voor het inwendig
reinigen van warmtewisselaars onder hogedruk met
flexibele slangen of met roestvast stalen lansen. Meerdere
pijpen kunnen tegelijkertijd met een op afstand bediende
TLE-machine behandeld worden. De machine kan
horizontaal, verticaal of onder een hoek worden toegepast
en als losse unit worden ingezet, ook op hoogte. Er kunnen
zelfs meerdere machines op één frame geplaatst worden.
Een ‘single TLE’ kan ook worden ingezet voor het reinigen
van leidingen waarbij de lengte van de leiding bijna geen
beperkingen heeft.
Flexframe

Fotobijschrift

Het flexframe is door Mourik ontwikkeld om meerdere
typen (kleine) bundels semi-automatisch op afstand
bestuurd te kunnen reinigen met een variërende druk.
Ook in beperkte ruimten. Het frame is snel te monteren
(zonder kraan) en is compact, modulair en licht. Er
kunnen verschillende reinigingsapparaten op geplaatst
worden.
Custom frames

Een custom frame ontwikkeld voor een chemisch bedrijf

Voor diverse opdrachtgevers in de petrochemische
industrie heeft Mourik TLE- en lansequipment ontwikkeld
voor specifieke doeleinden. Voor iedere ongebruikelijk
situatie bedenken wij toepassingen. Hierin hebben de
opdrachtgever, Mourik’s eigen ontwikkelingsafdeling en
de medewerkers op de werkvloer een belangrijke
inbreng.
Reiniging met stalen lansen
Zowel horizontale als verticale bundels kunnen in-situ
gereinigd worden met roestvaste lansen, waarbij we
extreme lengtes tot 24 meter (horizontaal) kunnen reinigen
vanaf één zijde.
Butaframe
Een viervoudige verticale boorbalk met stalen lansen.
Voor reiniging in deze opstelling zijn geen steigers nodig.

Een verticale TLE-opstelling (butaframe)
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Reiniging met stalen lansen (vervolg)
IBC bundel cleaner
Voor het inwendig reinigen van warmtewisselaars met 5
lansen op een spuitplaats of in-situ.
IBC Expansion Frame
Voor inwendige horizontale reiniging van grote bundels
(in-situ) kunnen wij equipment inzetten wat flink uit te
breiden is. Het ondersteuningsframe geeft de bestaande
IBC een hoger en breder werkbereik van 4.3 meter X-as
en 4.95 meter Y-as.
Lineair Rotating Cleaner
Reiniging met een enkelvoudige roterende lans
waarmee we erg kleine tubes vanaf 6 mm kunnen
reinigen.
In-situ bundelreiniging met een IBC Expansion Frame

Enkelvoudige of dubbele boorbalk horizontaal of
verticaal
Voor reiniging van harde of taaie vervuiling. Hierbij
maken we gebruik van ultrahoge druk (tot 2500 bar).

Uitwendige reiniging
Voor uitwendige bundelreiniging maakt Mourik o.a. gebruik
van spuitkranen en Outside Bundle Cleaner. Dit
reinigingsequipment reinigt simpel en doeltreffend de
buitenkant van bundels. Een nozzle kop beweegt zowel
horizontaal als verticaal, naar voren en naar achter om de
bundel met water onder hoge druk te reinigen. Bediening
vindt plaats vanuit de veilige omgeving van een cabine.

Lineair rotating cleaner

Ultrasoon technologie
Zeer intensieve reiniging van bundels met behulp van
gepatenteerde ultrasoon technologie. 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. Met ultrasoon wordt er op plaatsen gereinigd
waar de traditionele hogedrukwaterstraal niet bij kan.

Bundel wordt in container met vloeistof gehesen
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Inwendige reiniging van een warmtewisselaar

Niet alleen bundelreiniging, maar ook reiniging van airfinbanken

Chemische reiniging

Koploper door innovaties

Bundels kunnen gereinigd worden in een container of ter
plaatse in de unit met een samenstelling van chemicaliën
die zijn afgestemd op de vervuiling van de bundel. Deze
methode wordt bijvoorbeeld toegepast voor commissioning,
om contaminatie van het proces te voorkomen, maar ook in
andere situaties.

Met Mourik’s aanpak:

Niet alleen reiniging van bundels
Zijn de bundels korter uit bedrijf;
Wordt het equipment veiliger en grondiger gereinigd;
Is er dus minder energieverlies in het proces;
Is er minder kans op beschadiging van het equipment;
Vindt weinig handmatig werk plaats;
Kan de bundel in veel gevallen in-situ gereinigd
worden;
Wordt water- en energieverbruik tot een minimum
beperkt;
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De hierboven genoemde methoden en technieken zijn
onder andere ook toepasbaar voor de in- en uitwendig
reiniging van airfinbanken en fornuispijpen, pakkingvlakken,
torens, vaten, oppervlaktes en leidingen.

