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Mistras biedt uiteenlopende
diensten naast NDO
Mistras Group biedt uitgebreide diensten op het
gebied van inspectie en NDO. Het bedrijf richt zich
op het volledige pakket aan NDO-technieken en
inspecteert zowel nieuwbouw als installaties die in
bedrijf zijn, zoals opslagtanks, torens en leidingen.
Mistras werkt zowel voor constructiebedrijven als
voor de chemische en petrochemische industrie.

Uiteenlopende diensten
Naast de conventionele NDO-technieken zoals radiografie, ultrasoon, magnetisch en penetrant onderzoek, lopen de diensten van Mistras uiteen. Van
het leveren van personeel voor inspectie en projectmanagement tot specifieke Risk Based Inspection (RBI) voor tanks en leidingen (conform de
Amerikaanse norm API 570).

CBL-Welding en Migatronic zullen gezamenlijk een
selectie van Migatronic-producten presenteren.
Naast demonstraties van de CoWelder MIG en TIG,
zullen diverse stroombronnen op de stand te zien
zijn, zoals de Sigma Select en de Automig 300 Pulse.

Tankinspectie
Sigma Select

Tankinspecties worden, zowel in-service als uit bedrijf, uitgevoerd volgens de EEMUA 159 of de norm
API 653, en bestaan uit een combinatie van visuele inspectie en diverse andere methoden, zoals ultrasoon
wanddiktemeten of een MFL-scan (Magnetic Flux Leakage) van de bodem. Van elke tank wordt een volledig
inspectierapport opgesteld, indien gewenst inclusief reparatieadvies en restlevensduurberekeningen. Een andere toepassing is TANKPAC, waarbij met akoestische
emissie de conditie van een tankbodem in kaart wordt
gebracht zonder dat de tank daarvoor open hoeft.

De Sigma Select is een modulair driefasige MIG/MAGen MMA invertermachine van 300 tot 550 A. Dankzij
het modulaire systeem kunnen functies worden toegevoegd aan de machine, voor minder dan de kosten
van een nieuw lasapparaat.

Automig 300 Pulse
De Automig 300 Pulse is een lasapparaat voor het herstellen van auto’s en het opbouwen van carrosserieën
in professionele werkplaatsen. Het apparaat is ontworpen om te voldoen aan de standaarden van autoproducenten voor lasprocessen in dun hoogwaardig staal,
aluminium en roestvast staal. De machine is verkrijgbaar in drie versies: Single, Duo en Trio. De Duo-versie heeft ruimte voor twee
draadrollen van 15 kg en de Trio-versie voor drie draadrollen van 5
kg, waardoor eenvoudig overgeschakeld kan worden tussen handelingen zonder de toorts, de draad of het gas te hoeven wisselen.
Het apparaat bepaalt automatisch welke toorts en draadtoevoereenheid actief is.

Pi TIG
Voor TIG- en MMA-lassen heeft Migatronic de Pi-lasapparaten ontwikkeld. Het zijn inverter-apparaten voor precisielassen van koolstofstaal, roestvast staal, aluminium en andere hooggelegeerde
materialen. Tot de processen behoren onder meer TIG HP (hoogfrequent met puls), TIG H (zonder puls), TIG AC/DC en MMA-lassen met beklede elektroden.
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Pijpleidingen
Leidinginspecties worden uitgevoerd volgens de norm
API 570 en bestaan uit een combinatie van visuele inspectie en ultrasoon wanddiktemeting. Aanvullend worden andere technieken toegepast, zoals radiografie,
magnetisch onderzoek, guided wave onderzoek, corrosie (map)scannen, ToFD en Phased Array.
MISTRAS GROUP | Stand 4-E010

CoWelder
De CoWelder is een CE-gemarkeerde pakketoplossing voor gerobotiseerd lassen.
Deze lascobot is eenvoudig en intuïtief te
programmeren. De installatie van de CoWelder in de bestaande productie neemt weinig
tijd in beslag. Personeel zonder ervaring in
het programmeren kan eenvoudig leren hoe
de robot bediend moet worden. Er kan een
bibliotheek met werkstukken worden gecreëerd die elk een bijbehorend programma
hebben, waardoor op elk gewenst moment
overgeschakeld kan worden op een ander
werkstuk.

advertentie

CBL WELDING | MIGATRONIC
Stand 4-B340
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