
CUSTOMER PROFILE
Mourik Services B.V. is an international 
holding company providing a wide ran-
ge of technical services. One of these is 
industrial cleaning for companies in the 
petrochemical sector. Overall, the Mourik 
companies jointly generate annual sa-
les of approx. € 400 million with 2,000 
employees.

CHALLENGE 
Mourik has been active in industrial 
cleaning and catalyst handing for several 
decades. The diversity of handling meth-
ods and environments demands specialist 
equipment that sucks up everything dust-
free and does not emit dust. There were 
valves inside this equipment that often 
malfunctioned. For example, one valve 
would work for particulate matter, but 
not for larger debris, or vice versa. The 
challenge was to find a solution that would 
work for both.
 
SOLUTION 
After extensive testing, Mourik in consul-
tation with ERIKS selected the bi-direc-
tional pneumatic knife-gate valves made 
by Weco. Initially, the solution did not work 
optimally. The valve wouldn’t close if there 
was debris inside. ERIKS set out to find a 
solution, in close cooperation with Mourik.

It didn’t take long to find one. By blowing 
air into the opening as the valve shuts, any 
debris is removed. ERIKS worked out all 
the details together with Mourik, from the 
exact placement of the nozzles to the re-
quired volume of air. Weco then modified 
the vales and fitted them with a flushing 
port, to the exact specifications of ERIKS’ 
technical design. After the port was in-
stalled, there were no more problems with 
valves not shutting properly.

The solution may seem simple, but it did 
the business. And it was realised in a fer-
tile partnership between ERIKS, Mourik 
and Weco.

SAVINGS 
 ▪ Cost savings
 ▪ Time savings
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kennis maakt het verschil

Op basis van een uitgebreide testfase is 
in samenspraak met ERIKS gekozen voor 
de bi-directionele pneumatische plaataf-
sluiters van het merk Weco. Deze oplos-

sing werkte in eerste instantie nog niet op-
timaal. Zo wilde de afsluiter niet dicht als 
er een balletje of stukje tussen zat. ERIKS 
werkte vervolgens, in nauw overleg met 
Mourik, aan een sluitende constructie.

De oplossing werd snel gevonden. Door 
tijdens de sluiting lucht in de opening te 
blazen, blijft er geen materiaal in de afslui-
ter achter. ERIKS heeft dit idee in samen-
werking met Mourik tot in detail uitgewerkt. 
Van de exacte locatie van de gaatjes tot de 
benodigde hoeveelheid lucht. Weco heeft 
de afsluiters vervolgens gemodificeerd en 
uitgerust met de zogenaamde spoelpoort, 
geheel volgens het technische ontwerp 
van ERIKS. Na de installatie waren er geen  
problemen meer met het sluiten van de af-
sluiters. Het resultaat is ogenschijnlijk sim-
pel, maar uiterst effectief. Mede dankzij 
een goede samenwerking tussen ERIKS, 
Mourik en Weco.

Een geavanceerde afsluiter in combinatie met luchtstroom 

Mourik is al decennialang actief op het ge-
bied van industriële reiniging en catalyst 
handling. De diversiteit van handling en 
omgeving vraagt om specialistische ap-
paratuur dat alles stofvrij opzuigt en geen  
stofuitstoot heeft. Op deze apparatuur  
zaten afsluiters die regelmatig voor proble-
men zorgden. Zo werkte de ene afsluiter 
wel met fijnstof, maar niet met groter afval 
en andersom. De uitdaging lag dan ook 
in een oplossing die in beide gevallen zou 
werken.

We zoeken een afsluiter voor zowel fijnstof als grote stukken afval

Bedrijfsprofiel
Mourik Services B.V. is een internationale 
holding die uiteenlopende technische  
disciplines verzorgt. Een daarvan is de 
industriële reiniging voor bedrijven in de  
petrochemische sector. De Mourik-bedrij-
ven gezamenlijk genereren met 2000 me-
dewerkers een jaarlijkse omzet van circa 
400 miljoen euro.

Klant Mourik Services B.V.

Branche Reiniging en afvalverwerking

Product Afsluiter voorzien van spoelpoort

Customer : Mourik Services BV
Product group : Valves and  
  Instrumentation
Market : Other industries
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ERIKS DESIGNS SOPHISTICATED SHUT-OFF 
VALVE FITTED WITH FLUSHING PORT   
Air flow prevents debris from blocking the valve

ER
IK

S 
N

V_
C

S
0

0
6

8
_2

01
5

Case study

Innovatie

ERIKS bv | Postbus 280 | 1800 BK | Alkmaar | T (072) 514 15 14 | E info@eriks.nl | www.eriks.nl

kennis maakt het verschil

Op basis van een uitgebreide testfase is 
in samenspraak met ERIKS gekozen voor 
de bi-directionele pneumatische plaataf-
sluiters van het merk Weco. Deze oplos-

sing werkte in eerste instantie nog niet op-
timaal. Zo wilde de afsluiter niet dicht als 
er een balletje of stukje tussen zat. ERIKS 
werkte vervolgens, in nauw overleg met 
Mourik, aan een sluitende constructie.

De oplossing werd snel gevonden. Door 
tijdens de sluiting lucht in de opening te 
blazen, blijft er geen materiaal in de afslui-
ter achter. ERIKS heeft dit idee in samen-
werking met Mourik tot in detail uitgewerkt. 
Van de exacte locatie van de gaatjes tot de 
benodigde hoeveelheid lucht. Weco heeft 
de afsluiters vervolgens gemodificeerd en 
uitgerust met de zogenaamde spoelpoort, 
geheel volgens het technische ontwerp 
van ERIKS. Na de installatie waren er geen  
problemen meer met het sluiten van de af-
sluiters. Het resultaat is ogenschijnlijk sim-
pel, maar uiterst effectief. Mede dankzij 
een goede samenwerking tussen ERIKS, 
Mourik en Weco.

Een geavanceerde afsluiter in combinatie met luchtstroom 

Mourik is al decennialang actief op het ge-
bied van industriële reiniging en catalyst 
handling. De diversiteit van handling en 
omgeving vraagt om specialistische ap-
paratuur dat alles stofvrij opzuigt en geen  
stofuitstoot heeft. Op deze apparatuur  
zaten afsluiters die regelmatig voor proble-
men zorgden. Zo werkte de ene afsluiter 
wel met fijnstof, maar niet met groter afval 
en andersom. De uitdaging lag dan ook 
in een oplossing die in beide gevallen zou 
werken.

We zoeken een afsluiter voor zowel fijnstof als grote stukken afval

Bedrijfsprofiel
Mourik Services B.V. is een internationale 
holding die uiteenlopende technische  
disciplines verzorgt. Een daarvan is de 
industriële reiniging voor bedrijven in de  
petrochemische sector. De Mourik-bedrij-
ven gezamenlijk genereren met 2000 me-
dewerkers een jaarlijkse omzet van circa 
400 miljoen euro.

Klant Mourik Services B.V.

Branche Reiniging en afvalverwerking

Product Afsluiter voorzien van spoelpoort


