SERVICE ROTATING EQUIPMENT

TOTAL CARE, TOTAL SERVICE, TOTAL COMMITMENT.

ONAFHANKELIJKE SERVICE VOOR UW
ROTATING EQUIPMENT
Energetic biedt service en expertise van de hoogste
kwaliteit op een breed scala aan types rotating equipment en turbomachines van veel verschillende fabrikanten. Onze kerncompetentie is totale service en
reparatie van stoom- en gasturbines evenals axiale en
radiale compressoren en industriële rotating equipment in bijna alle industriesectoren.
Het is ons doel om onze klanten zorgen uit handen te
nemen dankzij ons totaalpakket. Door een goed inzicht in de behoeften van onze klanten maken we het
verschil. Elke klant en elk project is uniek.
Een uitgebreide referentielijst is te consulteren op:
www.energeticmachinery.com

Engineering
• berekening
• FEA analyses
• CFA

Re-engineering
• 3D scannen
• CAD modelleren

service rotating equipment

Service
• service op locatie
• revisies workshop

Advice & solving
• trouble shooting
• spectrum & orbit
analyse

Energetic NV heeft geen contracten of bindende relaties met eender welke fabrikanten van apparatuur.

ENGINEERING: EEN
BEDRIJFSCONCEPT
De afdeling engineering staat in voor ondersteuning
en voorbereiding van projecten en uit te voeren
werken. De Energetic strategie is er één die eerst
zal eerst nagaan, simuleren en berekenen van de
uitkomst voor aanvang. Zo kunnen we bijvoorbeeld
stromingsanalyses simuleren van diverse pompen,
ventilatoren en andere draaiende machines om
tijdens onderhoudswerkzaamheden aanpassingswerken door te voeren die de beschikbaarheid,
functionaliteit of efficiëntie zal bevorderen al naargelang de behoefte van de klant.
Energetic zet hoog in om uit te stijgen boven het
normale sleutelwerk dat nodig is om lagers, dichtingen en onderdelen te vervangen. Het rotating
equipment zit immers in een proces vervat waar
allerhande invloeden de werking van datzelfde
rotating equipment kunnen beinvloeden. Vandaar
gaan we bij probleemgevallen zoals hoge vibraties,
functioneringsproblemen of efficiëntieverlies altijd
theoretische modellen berekenen om die daarna
aan de praktijk te toetsen. Bij revisiestijdens

productie situaties is het niet altijd mogelijk om
gereviseerd equipment te testen.In dit geval

bieden de simulaties dmv van verschillendeprogramma’s, technologieën en computermodellen
een gegarandeerde uitkomst.
Gebruikmakend van dezelfde software en technologie worden dikwijls designfouten opgespoord en
verholpen. In diverse situaties kunnen we u helpen
door zelf volledig nieuwe, custom build, rotating equipment te ontwikkelen en te produceren. W
 e 
krijgen
ook dikwijls de vraag om nieuw rotatinge
 quipment te
vervaardigen op basis van een oud d
 esign (prooven
technology) gemodificeerd aan nieuwe process
parameters, in combinatie met moderne randaparatuur. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Energetic werkplaats

NIEUWE WERKPLAATS
Sinds augustus ’17 maken we gebruik van een gloednieuwe volledig ingerichte werkplaats met hefcapaciteit
van 25 ton, waar montage en demontage activiteiten gepaard gaan met inspecties, vervangen en of reparatie
van onderdelen in combinatie met onze engineering capaciteiten.

SERVICE OP LOCATIE
Energetic’s ‘fieldservice’ dienst is vermaard omwille
van het niveau van de geleverde prestaties. Bij
Energetic gaan we er prat op dat engineering en
service hand in hand gaan. Zo is er bijvoorbeeld
een permanente technische backoffice ten dienste
van onze klanten, en eigen service techniekers die
de uit te voeren werken technisch te ondersteunen.
‘Facts & findings’ die tijdens de service ter plaatse
geconstateerd worden, kunnen door de technische
backoffice gecheckt en bijgestuurd worden.
Tijdens service activiteiten blijft Energetic in nauw
contact met de klant om de bevindingendiedoor
de technici ter plaatse gedaan w
 orden te bespreken.
Voorstellen en oplossingen, workprogressieen plan-
ning worden altijd transparant gecommuniceerd. Op
deze manier heeft de klant permanent controle
over wat er op hun locatie gebeurt.

TROUBLE SHOOTING
is bij Energetic geen ‘hol’ woord, rotating equipment wordt tijdens een ‘no stop inspectie‘ aan
controle onderworpen. Hierbij voeren onze technici
(vibratie) spectrum en orbit analyses uit. Lagersen rotorproblemen worden gesimuleerd in diverse “bearing load & rotor dynamic programma’s”
om de gedragingen van rotating equipment na
te gaan. Energetic beschikt over de mogelijkheid
om hydrodynamische lagers te redesignen om zo
allerhande vibratieproblemen op te lossen en de
klant de mogelijkheid te bieden om de maximale
performantie van het equipment te gebruiken.
Uiteraard idem wat betreft de rollager technologie.

ONZE MEDEWERKERS
Ingenieurs, projectmanagers, supervisors, technici,
technical support medewerkers beschikken allemaal
over een zeer ruime ervaring in de revisiesector.

Zij worden continu bijgeschoold wat betreft de
nieuwstetechnologieën en jonge werkkrachten
worden aangetrokken om de continuïteit van ons
bedrijf te verzekeren. Bij Energetic hebben we de
goede combinatie tussen anciënniteit met ervaring
enerzijds, en dynamisch gebruik van moderne systemenen allerhande computermodellen anderzijds.

VCA & ISO 9001
Energetic gaat er prat op een veilig en goed gestructureerd bedrijf te zijn, het ISO gebeuren is volledig
geïntegreerd in onze structuur en operations, dit om de kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen.
Veiligheid is bij Energetic een standaard begrip, onze veiligheidscoëfficiënt liegt er niet om.

PRODUCTIE
ONDERDELEN
DOOR SCANNEN
EN MODELLEREN
Door het combineren van optische meettechnologie
en scannen met 3D CMM (Coordinate Measurement
Machines) kunnen we buitengewoon accurate hoge
resolutie 3D beelden genereren. Deze werkzaamheden kunnen gebeuren in onze werkplaats ofwel
bij u ter plaatse.
De technologie waarvoor we kiezen hangt af van
de vereiste nauwkeurigheidsgraad en tolerantie.
Blue light scanning bijvoorbeeld, biedt de beste
resultaten voor tolerantiemarges tussen 0.01 en
0.005 mm, terwijl voor grotere objecten (zoals
volledige compressoren en stoomturbines) we
normaal opteren voor fotogrammetrie.
Gewoonlijk voeren we de scans uit tijdens onderhoudsactiviteiten om onnodige onderbrekingen te
vermijden. We gebruiken dan de verkregen data
om de volledige of gedeeltelijke geometrie van een
object te definiëren in een puntenwolk of gepoligoniseerd model. De volgende stap bestaat uit het
bepalen van de mathematische vorm of het creëren
van een een zogenaamd NURBS model, die vervolgens wordt omgezet in een volledig model door
gebruik te maken van Siemens CAD software. Dit
is ook de fase waarin alle slijtage wordt geëlimineerd en onze ervaren ingenieurs alle vereiste
dimensioneringen en toleranties definiëren.
De afgewerkte CAD modellen worden naar de
productie gestuurd, waar ze meteen en bijna
volautomatisch gemaakt kunnen worden. Hierdoor
kunnen we heel korte leveringstijden garanderen.
Zodra de onderdelen klaar zijn worden ze onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole in overeenstemming met onze interne ISO9001 certificatie.
We scannen de nieuwe onderdelen en vergelijken
de beelden tegenover het ontwerp, wat ons toelaat
snel en efficiënt eventuele storingen en kwaliteitsafwijkingen te detecteren.

Reengineering van een versleten impeller
met afgebroken schoep. Ingescanned,
opnieuw gemodelleerd en productieklaar
gemaakt.

Energetic nv - Kleistraat 1 - 9190 Stekene - Belgium
main office: +32 37 79 64 77 - call out service: +32 37 90 12 60 - e: service@energeticmachinery.com - w: energeticmachinery.com

