
Pipe Mill Surveillance and Steel Mill 
Inspection

Molenbewaking verzekert kopers van buizen of staal dat het materiaal dat ze nodig 
hebben beschikbaar zal zijn voor hun projecten en in overeenstemming met de vereiste 
specificatie, code of norm is. Coating-surveillancediensten bieden de garantie dat 
coatingsystemen worden toegepast in overeenstemming met de vereiste specificatie, 
code of norm.

De Applus+ oplossing

Applus + personeel over de hele wereld heeft uitgebreide kennis van naadloze en 
gelaste productieprocessen via ons lidmaatschap van platformen zoals API. Onze 
diensten omvatten niet alleen de productie van leidingen en staal, maar ook 
buisleidingen voor olieproducten (OCTG), inclusief boorpijpen en speciale behuizingen.
 
Klanten kunnen het niveau van bewaking van de molen selecteren dat past bij hun 
behoeften, van een volledig inspectieteam tot ad-hocbewaking. Het inspectieteam kan 
bestaan uit buitenlands personeel, lokaal personeel of een combinatie van beide om te 
voldoen aan de specifieke projectvereisten. Het kan inspecteurs, hydro-testinspecteurs, 
laatste bench-inspecteurs, load-out inspecteurs, coatinginspecteurs, enz. omvatten.
 
Deze Applus + -servicelijn omvat bewaking tijdens de staalproductie, de productie van 
pijpen en het coaten van leidingen. Tijdens het toezicht op de productie kunnen Applus 
+ personeel hun eigen tracking- en rapportagedocumentatie of het eigen interne 
systeem van de fabriek gebruiken. Surveillance omvat het volgen van defectpercentages 
en de acties die worden ondernomen in het geval van afgewezen assets.
 

Contact: info.netherlands@applusrtd.com



Applus + heeft veel ervaring met het aanbrengen en inspecteren van een reeks 
industriële coatings en verfsystemen, waaronder epoxy coatings en gewichtscoatings 
zoals beton, tapecoating en butumastic hete coating.
 
We hebben ook uitgebreide ervaring met het bewaken en inspecteren van rollen, platen 
en plaatproductieprocessen.
 
Applus + heeft een volledig assortiment van beoordeelde en goedgekeurde 
gereedschappen voor plaatfabrieken, pijpenfrezen, buigmachines en 
bekledingsfabrieken, strategisch gelegen nabij alle grote fabrieksfaciliteiten over de hele 
wereld.
 
Ons in-house online beheersysteem, AMIS, biedt een veilig portal waarmee klanten in 
realtime de voortgang, het budget en de planning van al hun inspectie-opdrachten over 
de hele wereld kunnen volgen en volgen.
 

Belangrijkste voordelen voor de klant

Applus + mill-surveillance diensten verzekeren onze klanten dat hun pijp en staal 
worden vervaardigd volgens de vereiste specificaties; zijn zonder gebreken; voldoen aan 
de voorschriften die zijn opgesteld door de lokale overheid; en internationale instanties 
en zullen beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn.
De klant profiteert van regelmatige voortgangsupdates voor pijp productie, actuele 
schattingen van de levering en informatie over het voltooien van de mijlpalen, waardoor 
ze bij het plannen van hun projecten volledig gerust zijn.
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