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Rotterdam, November 2015
We attached the magnet anchors during a turn around on the inside of a tower due
to inspections. The location was not or hardly accessible and positioning an internal
scaffold was the best option on short term. However, the body of the tower was
covered with stainless steel cladding and touching galvanized scaffold material
and stainless steel cladding was not recommended. We used magnet anchors to
install sails (directed) on the inside of the tower to avoid touching the scaffold
material during assembly and disassembly. After the scaffold was installed and was
stamped with rubber on the walls for stability, we again removed the sails to start
the inspection. This saved degalvanisation/galvanizing of scaffold material and
transportation costs: a saving of €138,000.

Dow Chemical
Problem: “Normal anchoring” of scaffolds for storage tanks is not always possible
and large, cone shaped scaffolds are built with an extra ballast weight. Dow was
looking for a solution to position a stable scaffold structure at an ethylene tank in a
safe, quick way and at lower costs.
Solution: Magnetic anchor points offered a solution here. A slim scaffold structure
is connected with the steel tank wall using permanent magnets. Savings are
significant.

Bilfinger UK
Erecting and dismantling a scaffold type as shown in the attached picture has shown
a saving of 41%. This saving is mainly created by using less hours to erect the
scaffold. This led to an advantage in money and in turnaround time. The scaffold was
used for painting. We from Bilfinger UK see in the magnetic anchor an innovative and
cost saving piece of equipment with a great future.

For more information:

www.mcnetiq.com

Magnetic
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THE FORCE
IS YOURS…

Als eenvoudige introductie zou je de hard stalen naald kunnen noemen waar je een kompasnaald
van kunt maken.>>

Elektromagneten en permanente magneten
Er zijn 2 soorten magneten: elektromagneten en permanente magneten. Elektromagneten zijn
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magnetisch omdat ze omwikkeld zijn met een spoel waar elektrische stroom doorheen loopt. Je treft
een bijzondere eigenschap. In een normaal stuk ijzer liggen de
deze magneten bijvoorbeeld aan in autosloperijen, maar ook op het spoor: de zweeftrein.
een. In een magneet liggen alle ijzerdeeltjes dezelfde kant op. Dat
Permanente magneten behouden – onder normale omstandigheden - zeer lang hun kracht. Ze
etalen voorwerpen reageren daarop en worden door de magneet
worden gemaakt van legeringen van ijzer, nikkel en kobalt. Daaraan worden aluminium, mangaan en
ntrekkingskracht is het sterkst aan de uiteinden of polen van een
koper toegevoegd, of keramische stoffen zoals bariumoxide en ijzer(III)oxide. Zeer sterke magneten
maakt men tegenwoordig door deze stoffen te sinteren (verhitten) en te combineren met zeldzame
technisch niet juist. Daarom niet opnemen in deze vorm. Wanneer
aarden, zoals samarium-kobalt of neodymium-ijzer-boor. Permanente magneten worden onder
de ordening op. Als de bron van de magnetisatie weggehaald
andere gebruikt in dynamo’s en kompassen, maar ook in harde schijven en metaalafvalmanente effect is voor ijzer minimaal.>>
scheidapparaten.
de hard stalen naald kunnen noemen waar je een kompasnaald

Clean, reliable and efficient

A magnet is a reliable and sustainable way to (temporary) build steel
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Scaffolding
Using the Controlock Scaffold Anchor, scaffolds can, for example, be attached to storage tanks, ship hulls, bridges, and cranes. Standing scaffolds
will be anchored to the wall, which saves up to 70 % of material, mainly
buttresses. This also saves turn around time. For suspended scaffolding,
the Controlock Scaffold Anchor replaces the welded joints.

Condition for safety
Measuring the magnet force on site, prior to
the load, is therefore a condition for safety.
McNetiq B.V. has developed a solution for this:
the Controlock technology. Controlock stands for
manually geared, permanent magnet connections,
in other words not powered and Atex proof.
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Measure to manage
Using Controlock, the perpendicular
pull force and shear force can be
measured applying a load cell and a
digital pressure gauge. This creates
a 100 % assurance on the maximum
load of the magnet at the anchor
point. The Controlock system is
patented and certified for scaffolding
by Lloyds and Dekra/Plurel.

Traditional way:
24 tons of material

Controlock way:
6 tons of material

