Choose certainty.
Add value.

Servicii TÜV SÜD în
domeniul petrolului şi
gazelor
Asiguraţi calitatea, siguranţa în
exploatare şi întreţinerea optimă a
instalaţiilor Dumneavoastră.

Provocările noastre

Aria activităţilor noastre

În calitatea pe care o aveţi, ﬁe de investitor, dezvoltator,
contractor general, operator sau producator de echipamente, sunteţi preocupat de asigurarea unei execuţii,
exploatări cat şi a unei intreţineri optime ale instalaţiilor
dumneavoastră. Fie că este vorba de extracţia, transportul
sau procesarea în domeniul petrolului şi gazelor, dar şi în
cel al petrochimiei, serviciile oferite de noi sunt îndreptate
spre asigurarea calităţii acestora, precum şi a ﬁabilităţii şi
eﬁcienţei rezultatelor obtinute.

Activităţile prestate de noi în domeniul petrolului şi gazelor
acoperă domeniile reţelelor şi conductelor, combinatelor
petrochimice, cât şi cel al instalaţiilor de producere
a energiei electrice şi termice necesare proceselor
tehnologice.
În plus, prin intermediul reţelei de birouri şi specialişti
acoperim orice zonă geografică.
Oricare ar fi segmental industrial sau zona geografică în
care compania dumneavoastră îşi desfăşoară activitatea,
TÜV SÜD va identifica în reţeaua proprie facilităţile şi
experienţa necesară pentru a vă oferi suportul şi serviciile
de care afacerea dumneavoastra are nevoie.

Creşterea continuă a costurilor energetice cât şi cerinţele
tot mai severe privind protecţia mediului, pot fi în măsură
să afecteze economicitatea, siguranţa în funcţionare şi
disponibilitatea investiţiilor dumneavoastră.

TÜV SÜD Romania srl

Numele şi calitatea serviciilor TÜV SÜD vi se alătură şi vă
susţin oriunde în lume.

În cadrul inspecţiilor, sunt utilizate diverse metode,
proceduri şi programe adecvate:
Încercări nedistructive tradiţionale, programe de
integritate mecanică,
Radiografie convenţionala şi digitală,
Ultrasunete cu spectru larg,
Calibrări,
Programe de integritate a conducelor,
Sprijin privind asigurarea calităţii la furnizori,
Implementarea managementuluil inspecţiei inclusiv prin
utilizarea de software-uri specifice
Inspecţii, training şi certificări de personal

Ce conţin serviciile noastre
În domeniul reţelelor de conducte de gaze, petrol şi
produsele sale derivate:
Activităţile noastre vizează managementul calităţii şi al
siguranţei pentru fabricanţi cat şi pentru operatorii de
conducte
Consultanţa în fazele de proiectare ale conductelor,
cu urmarirea respectării specificaţiilor şi prescripţiilor
contractuale, dar şi a standardelor şi codurilor naţionale
şi internaţionale
Asigurarea calităţii în conformitate cu cerintele
producatilor de componente în procesul de fabricatie,
cat şi la montajul acestora pe santier
Verificări în fazele probelor de garanţie şi de exploatare
iniţială. De asemenea, sunt efectuate inspecţii, încercări
nedistructive şi măsurări ale uzurii şi coroziunii pe
întreaga durata de operare a conductelor
Planificarea şi execuţia tuturor examinărilor şi
încercărilor privind asigurarea calităţii pe parcursul
asigurării serviciilor respective
În domeniul petrochimiei (rafinării, combinate chimice,
instalaţii energetice):
Serviciile de inspecţii constituie centrul de greutate a
activităţii noastre. Rezultatele inspecţiilor noastre sunt
concretizate în elaborări de soluţii privind managementul
siguranţei proceselor, în concordanţă cu reglementările şi
codurile în vigoare pe plan local şi internaţional.
Obiectul principal al inspecţiilor noastre îl reprezintă atât
instalaţia în ansamblul ei, cat şi conductele, rezervoarele,
componentele sub presiune.

De ce să alegeţi TÜV SÜD?
TÜV SÜD a dobândit o reputaţie solidă în ceea ce priveste
excelenţa inginerească şi serviciile de consultanţă.
Specialiştii nostri au o expertiză interdisciplinară în
domeniul petrolului, gazelor şi energiei şi sunt pe deplin
familiarizaţi cu standardele şi reglementările existente pe
plan naţional şi internaţional. Aceste aspecte asigură o
calitate şi credibilitate ridicate a rapoartelor şi solutiilor
elaborate de experţii noştri. Succesul activităţilor
noastre îndelungate şi susţinute în domeniile prezentate
are la bază cele mai avansate şi perfecţionate programe,
tehnici şi instrumente de masură.

Adaugă încredere. Adaugă valoare.
TÜV SÜD este un furnizor premium de soluţii privind
calitatea, siguranţa şi sustenabilitatea specializat în
servicii de testare, inspecţie, audit, certificare, instruire
şi informare. Prezenţi în peste 800 de birouri în întreaga
lume, deţinem acreditări în Europa, America, Orientul
Mijlociu şi Asia. Prin furnizarea de soluţii obiective
clienţilor noştri, adăugăm o valoare tangibilă afacerii,
clienţilor şi mediului.

Servicii conexe
TÜV SÜD furnizează următoarele servicii conexe:
Certiﬁcări de sistem:
ISO 9001 – managementul calităţii
ISO 14001 – managementul mediului
ISO 50001 – managementul eﬁcienţei energetice
OHSAS 18001 – managementul sănătăţii şi
siguranţei ocupaţionale
SA 8000 – managementul responsabilităţii sociale
Caliﬁcare sudori
Omologare proceduri de sudare
Certiﬁcare 3834
Certiﬁcare EN 1090
Certiﬁcare sisteme şi produse în conformitate cu
PED 97/ 23/ EEC
Servicii specializate ASME (prin compania ARISE,
membră a Grupului TÜV SÜD)
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