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Svejsning

NDT

formanden har ordet
Nu hvor vi hastigt er på vej ud af
2010, må vi nok erkende, at året ikke
i helt samme tempo som tidligere har
budt på inspektionsopgaver for de
skandinaviske inspektionsfirmaer, herunder opgaver inden for energisektoren. Dette gælder dog på ingen måde
Finland, hvor man blandt andet er i
fuld gang med at udbytte atomkraften.
Generelt for branchen er der da også
tiltro til, at 2011 kommer til at byde på
en del flere udfordringer af positiv art.
Interessen har været stor i 2010 for
NDT foreningernes aktiviteter, som
endda har fundet sted tæt efter
hinanden:

•

•

•

Torben Lund.

Svenske FOP afholdt sin forårskonference 18-20. april i Västerås
med 82 deltagere. Desværre nåede jeg ikke selv at deltage, da
det var lige i den periode, hvor
aske skyen fra Island saboterede
mange rejseplaner.

udstillere var der fra 16 lande og
fordelt på 6500 kvadratmeter
udstillingsareal. Der blev registreret
5000 besøgende på udstillingen, og
delegater fra 65 lande deltog i selve
konferencen.

I Danmark holdt DSL og NDT
Foreningen det årlige fælles
møde i dagene 7.-8. maj på
Hotel Koldingfjord med over 100
deltagere, når vi tæller udstillerne
med, hvilket er rigtigt tilfredsstillende.

Stor applaus til vores russiske venner.
Det var et velorganiseret og helt
fantastisk arrangement, som det nok
synes svært at matche for den næste
arrangør – den tjekkiske NDT forening, der står for 11. ECNDT i Prag
6.-10. oktober 2014.

Den norske NDT Konferansen
blev afholdt 30. maj – 1. juni i
Kristiansund med 80 deltagere.

Vores egen nationale konference vil
DSL og Dansk NDT Forening i lighed
med tidligere afholde i fællesskab,
i form af seminaret på Hotel Koldingfjord i dagene 6.-7. maj 2011.
Vi glæder os til at kunne byde på
et interessant program og håber på
stort fremmøde.

Sammenfattende kan vi konstatere,
at deltagerantallet og interessen for
de nordiske møder synes at være
stigende.
Herefter var det tid for det helt store
show – ECNDT i Moskva 7-11. juni.
Det var den 10. europæiske konference, og det blev den største, der
nogensinde har været afholdt. 190

Med dette ønsket til jer alle
om en god jul samt et godt og
fremgangsrigt nyt år 2011.
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NDI inspektion af jagerfly og
helikoptere med sigte på
højeste operationssikkerhed.
		
8 Inspektion med klatreteknik på
offshore konstruktioner.
14 Fokus på Nordtest.
20 NDT inspektion hos Statoil ved
Turn Around.
22 Hurtig og præcis undersøgelse
med EMAT-baseret system.
25 Foreløbigt program for DSL
og NDT Foreningens seminar
og årsmøde i Kolding 2011.
Forsiden:
Fra Værkstedområde Aalborg, hvor
der bliver lavet NDI inspektion af
en komponent på en af Forsvarets
nye EH 101 redningshelikoptere.
(Foto: Hjortlund Medier).

Torben Lund
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Svejsning

Hovedværksted Aalborg blev
oprettet i 1953. Her er ca. 250
medarbejdere, som omfatter
flere forskellige faggrupper.
De primære udgaver for Hovedværksted Aalborg er:
Heavy Maintenance i form af
vedligeholdelses, modifikations
– og maleropgaver på fly og
helikoptere. Modifikationsopgaverne er at opdatere elektroniske systemer og gennemføre
strukturmæssige forbedringer
af fly og helikoptere. Dertil kommer opgaver med reparation af
havarerede fly.

NDI inspektion med sigte på
højeste operationssikkerhed
Hovedværksted Aalborg besidder omfattende ekspertise i at udføre ”Heavy Maintenance” og opgradering eller modifikation af eksisterende jagerfly og helikoptere.
Af Birthe Lyngsø.
Da vi besøger Værkstedområde
Aalborg på Lufthavnsvej, er en af
Forsvarets 14 nye EH 101 redningshelikoptere ved at blive inspiceret. Helt
aktuelt er man i gang med at lave en
ultralyd undersøgelse af en ”Daisy”,
der er en del af hovedrotornavet på
helikopteren. Der bliver detekteret for

delaminering (revner, red.) i kompositmaterialet, idet strukturfejl i materialet
vil forårsage helikopterhavari.
Inspektionen bliver udført i tæt samspil med producenten, AgustaWestland, og defekte helikopter dele bliver
efterfølgende sendt tilbage til fabrikken for at blive repareret, oplyser
Karsten Hejlesen, der er Værkmester

for Overfladebehandlingsværkstedet
i Værkstedområde Aalborg. Karsten
Hejlesen understreger videre, at
EH 101 helikopterne, da de er nye,
er genstand for særligt omfattende
undersøgelser, samtidigt med, at alle
strukturfejl skal detekteres, således at
man kan indfri kravene i Forsvaret om
opretholde et meget højt operationelt
sikkerhedsniveau.
Stor motorkraft og rækkevidde
De nye EH 101 Merlin afløser de tidligere S-61 Sikorsky redningshelikoptere. EH 101 bliver typisk anvendt til
missioner med bjergning og transport
til hospitalet af mennesker, der er
forulykkede eller kommet til skade, forklarer maskiningeniør Johannes Krog,
der er sektionschef i Regionsledelsen.
EH 101 helikopterne er for store til at
lande på en motorvej. Til gengæld er
fordelen ved dem, at de kan flyve ud
og gennemføre eftersøgning i timevis,
f.eks. ved havari på havet, da motorkraften og rækkevidden er så stor, at
de kan blive i luften mange timer.

Der bliver her udført en ultralydsundersøgelse i kompositmateriale. Undersøgelsen omfatter en ”Daisy”, der er en del af hovedrotornavet til EH 101 redningshelikopteren.
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NDI inspektion med faste
intervaller
Værkstedområde Aalborg har vedligehold og inspektion af både jagerfly
og helikoptere. For helikoptere er der
inspektion og eftersyn efter 600 timers
flyvning, mens det for jagerfly sker
efter 300 timers flyvning.
De kortere intervaller for jagerfly
skyldes den ekstra høje belastning,
flyene er udsat for, forklarer Johannes
Krog. Et jagerflys egenvægt er på 5
tons. Dertil kommer den meget høje
belastning, flyet er udsat for, når det
er lastet med ca. 5 tons brændstof og
5 tons våben.
Der er en række fastlagte punkter, vi
kontrollerer, når vi får helikoptere og
fly ind, og de er på forhånd fastlagt
fra den pågældende flyproducents
side. Det vil typisk dreje sig om særligt
belastede strukturdele, der bliver NDI
kontrolleret, f.eks. understel, næsehjul
og landingsstel.
De anvendte NDI inspektionsmetoder

veksler naturligt nok efter,
hvad det er vi kontrollerer, siger Karsten Hejlesen. Skal vi undersøge
for revner i overfladen,
vil vi typisk anvende hvirvelstrøm. Er det derimod
dybere revner eller fejl, vi
skal have analyseret, sker
det ved hjælp af x-ray
eller ultralydsundersøgelser. Overfladerevner kan
ligeledes være penetrant
Der bliver her udført magnetoflux undersøgelser af en revnet landingsundersøgelser, hvor man
gear aksel. Pladen ved siden af er en nonmagnetisk motordel, her
gennemføres der en penetrant inspektion med UV-lys.
ved hjælp af UV- lys kigger efter revner i en komponent. Ved magnetiske
materialer er der tale om en magnetoat udføre Heavy Maintenance, mens
flux undersøgelse med UV- lys.
det øvrige mandskab i denne afdeling
arbejder med rensning, galvanisering
Ansvarlige for NDI ved
og overfladebehandling.
Heavy Maintenance
Værkstedområde Aalborg har den
Karsten Hejlesens afdeling omfatter
krævede NDI udrustning og, i tillæg
12 – 14 personer. Heraf er de 5
hertil, en højt kvalificeret bemanding
uddannet og Niveau 2 certificeret til
med stor ekspertise i at udføre NDI in-
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Svejsning

Første Fennec helikopter er til modifikation.

spektioner på jagerfly og helikoptere.
Det er opgaver, der alle bliver udført i
nøje overensstemmelse med kravene i
EU Standard 4179.
Vores NDI folk er højt uddannede
på Niveau 2, hvilket er en forudsætning for at måtte udføre denne type
inspektioner. Desuden har vi løbende
vores Niveau 2 bemanding på en
specialskole i England, hvor de bliver
videreuddannet.
De operative enheder råder over soldater med en flyfaglig uddannelse, og

F-16 fly på Hovedværksted Aalborg.
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kan udføre mellemeftersyn af jagerfly
og helikoptere. Men her er der udelukkende tale om operative eftersyn,
påpeger Karsten Hejlesen. Modsat er
det kun vores Niveau 2 specialister,
der må udføre NDI inspektioner ved
Heavy Maintenence.
Ud over opgaverne her på Lufthavnsvej i Aalborg, bliver der også
gennemført inspektionsopgaver på
helikoptere og jagerfly i de operative
enheder i Karup og Skrydstrup, lige
som vi har en del opgaver for de operative enheder med at
vejlede og koordinere.
Karsten Hejlesen tilføjer,
at han også ind imellem
må sende Niveau 2 folk
til udlandet for at udføre
Heavy Maintenance
på fly eller helikoptere i forbindelse med
internationale operationer - herunder som det
seneste - til Afghanistan.
Men da det primært
drejer sig om NDI opgaver i forbindelse med

planlagt vedligehold, vil det sædvanligvis foregå et godt stykke uden for
selve krigszonen.
Modifikation af fly og
helikoptere
Johannes Krog oplyser videre, at
Værkstedområde Aalborg også er
involveret i opgaver med at modificere
eller opdatere lidt ældre helikoptere
og jagerfly, og at man har adskillige
års ekspertise på dette felt.
Teknologien udvikler sig hastigt, lige
som det er en kendsgerning, at der
hele tiden kommer endnu bedre materialer på markedet. Dette kan resultere
i nye behov eller krav om opdatering
af eksisterende materiel. Det kan f.eks.
være opgradering af en elektronisk
del, eller det kan dreje sig om nogle
generelle forstærkninger af strukturdele på flyet eller helikopteren. Men
uanset det er et krav, der kommer fra
Forsvaret eller fra producenten, skal
flyfabrikken altid være med inde over,
for at sikre, at der ikke bliver gået på
kompromis med kvaliteten, fastslår
Johannes Krog.

Bred viden inden for
prøvning, inspektion
& vedligehold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle former for NDT
Fremstillingskontrol
Tilstandkontrol
Materialer og metallurgi
Rådgivning om systematisk vedligehold
Skade- og havarianalyser
Korrosionsrådgivning
Svejseteknisk tilsyn og konsultation
Mekanisk prøvning
Kurser i NDT, svejsning, materialer og systematisk vedligehold
Certificering af svejsere og NDT-operatører
Certificering af kvalitets- og miljøledelsessystemer
Produktprøvning og -certificering
Udvikling af sensorsystemer og automatiseret prøvningsudstyr
Godkendelse af trykbeholdere i henhold til PED-direktivet.

FORCE Technology er en international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed.
Vi rådgiver og servicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinalog fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Vi har virksomheder
i Danmark, Sverige, Norge, Rusland og USA.

FORCE Technology Hovedkontor • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • Fax 43 26 70 11 • info@forcetechnology.dk • forcetechnology.com

Svejsning

NDT inspeksjon på offshore
installasjoner ved hjelp av
tilkomst teknikk

Selskap: CAN AS
Hovedkontor: Stavanger
Etablert: 1993 i Norge
Antall ansatte: 72
Segment: Offshore industrien
Tjenester: Engineering,
Tilkomst teknikk, Inspeksjon,
Vedlikehold og Modifikasjon

Offshore konstruksjoner blir jevnt utsatt for tøffe belastninger gjennom hele levetiden, og med
strenge krav til sikkerheten så kreves det mye inspeksjonsarbeid for å verifisere integriteten og sikkerheten til installasjonene.
Af Jon Svendsen og
Nguen Tran, CAN AS.
NDT inspeksjon på offshore installasjoner har ofte vanskelig tilkomst.
En god løsning for hurtig og enkelt
å komme seg til arbeidsplassen er
derfor tilkomst teknikk. Kort forklart er
dette en teknikk, som oppsto i Frankrike på midten av 70 tallet, hvor man
benytter fjell klatrings teknikker som
adkomst metode for å komme til et
område, hvor man skal utføre en jobb.
CAN AS er en av Norges ledene
aktører innen bruk av tilkomstteknikk i
kombinasjon med inspeksjon. Typiske områder, hvor CAN har utført
inspeksjonsoppdrag offshore, omfatter
Legger på jackup-rigger, jacket- og

struktur, riser- og conductor, innvendig
entring av rør og tanker, flammebom/
flaretip, boretårn og boreutstyr.
Legger på jackup rigger
På jackup bore rigger har man ofte
vibrasjons problematikk i leggene som
riggen står på. Inspeksjon av disse
leggene er utfordrende, da de ikke
bare rager høyt til værs, men man må
i tillegg tas hensyn til vind, tåke og
aktiviteter som utføres på selve riggen.
CAN har både inspisert og utbedret
funn i leggene på flere oppjekkbare
borerigger i Nordsjøen. Knutepunktene i leggen inspiseres gjerne med
hvirvelstrøms inspeksjon, mens eventuelle funn verifiseres / visualiseres med
MPI.
Ved sveisereparasjon
av eventuelle funn
(skader, red), som avdekkes, brukes gjerne
spesial konstruerte
arbeidsplattformer.
De heises opp i
leggen og klamres
fast rundt området,
som skal utbedres for
arbeidsposisjonering
og tildekking av
området, som skal
sveises.

Inspeksjon av jack up legg.
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Jacket struktur
og risere
Området mellom luft
og hav, nærmere
bestemt skvalpesonen, byr ofte på
utfordringer i forhold
til inspeksjon. Dette
er et område med
mye marin begroing.
I tillegg er det utsatt

Montering av riser scanne verktøy i
skvalpesonen.

for bølger og vind. Det er derfor
vanskelig for dykkere og ROV å utføre
inspeksjon i dette området. Ved bruk
av klatrere ikledd tørrdrakt, får en
både rengjort strukturen for begroing
samt utført inspeksjon. Ofte monterer
vi også på inspeksjons verktøyer for
å scanne veggtykkelser på risere og
jacket strukturer.

ET inspeksjon av knutepunkt på jacket.

Teknologisk Institutt
Din totalleverandør innen sveiseteknologi

NDT-kurs med sertifisering - NS 473/Nordtest
Teknologisk Institutt, avd. Stavanger tilbyr kurs og sertifisering innen magnetpulver
og penetrant-prøving i henhold til NS-EN 473 / Nordtest.
Vi kjører lange dager og vil gjennomgå Nivå 1 og 2 + eksamen i løpet av en uke.
Ved fullt kurs nivå 1 og 2, avholdes bare eksamen i nivå 2.

Sveiseinspektør og sveisetekniker

Kurs i NS 477/IWI (sveiseinspektør) og IWS (sveisetekniker)
For å gå kurset må man søke Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF) om godkjenning.
Søknadsskjema kan lastes ned fra www.sveis.no

I Stavanger kan vi også tilby:
•
•
•
•
•

Kurs i alle sveisemetoder og lodding
Sertifisering av sveisere og lodder
Utarbeidelser av sveiseprosedyrer
3. parts bevitnelse og produksjonsoppfølging
Kurs i lesing av materialsertifikater

•
•
•
•

All undervisning foregår på norsk
Norske kompendier
Direkte fly fra Danmark til Stavanger Lufthavn, Sola
Båt fra Hirtshals til Tananger (Sola)

Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sveiseog materialteknologi. Vi har lang erfaring innen opplæring, rådgivning og
sertifisering, og er blant landets ledende leverandører innen sveisetekniske
tjenester. Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom
et landsdekkende nettverk av underleverandører.

Kontaktinfo:

Terje R. Hansen
Tlf (+47) 94 84 27 01
terje.roar.hansen@teknologisk.no
Ta kontakt for mer informasjon!

Svejsning
Flerfaglig klatrelag
Når vi utfører inspeksjon av et
område, hvor vi har et begrenset
tidsvindu med tilkomst og vet, at det
høyst sannsynlig vil måtte gjøres
utbedringer, bruker vi ofte et flerfaglig
klatrelag. Laget skreddersys i forhold
til den kompetansen som kreves for å
gjøre nødvendig inspeksjon og utbedringer. På en entrings jobb, hvor vi
har et meget begrenset tidsvindu med
tanke på tilkomst, bruker vi gjerne et 4
manns lag, hvor vi har med inspektør,
overflatebehandler, sveiser, og rigger.
Funn kommuniseres fortløpende til
kunden, og utbedringer utføres ved
behov. Alle inspeksjoner dokumenteres i rapporter som sendes til kunden
ved sluttført arbeid.
Entring av sjøvannsrør.

Entring av rør og tanker
På offshore installasjoner benyttes det
ofte store rørdimensjoner for transport
av sjøvann til kjøling, ballastvann og
brannvanns systemene. Rørene går
typisk fra bunnen av installasjonen og
opp til prosessanleggene på plattformen. Det kan godt være opp mot 150
m høydeforskjell fra entringspunkt til
exit punkt. CAN har ved mange anledninger sendt inspektører gjennom
denne type rør for innvendig inspeksjon. Inspektørene kan fjerne rust
og scaling for best mulig kartlegging
og inspeksjon av eventuelle funn. Våre
fagfolk kan også utføre innvendige
reparasjoner, slik som påleggsveising,
innsveising av anoder, samt overflatebehandling.

tidligere mer fokus på å fjerne løse
gjenstander, mens inspeksjonene de
senere år også har utviklet seg til kontroll av både primære og sekundære
barrierer på fastmontert og bevegelig
utstyr i høyden. Vi utfører også boltekontroll av boltene i boretårnet, når
kunden ønsker det.

Flammebom / tårn
De største flammetårnene er gjerne
opp mot 100m lange og av enorme
dimensjoner. Inspeksjonene, vi utfører,
er en kombinasjon av CVI, ET og UT
korrosjons scanning på knutepunkter
og innfestninger. Funn visualiseres
gjerne ved bruk av MT eller PT. Vi
har også ofte med en sveiser og en
overflatebehandler på laget, slik at vi
kan utføre utbedringer etter hvert, som
dette avdekkes underveis.
Boretårn og boreutstyr
Vi har siden 1996 gjennomført
systematiske tredjeparts inspeksjoner
av boretårn for å forhindre fallende
gjenstander. Inspeksjonene hadde
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Inspeksjon av flammebom.

Typiske områder hvor tilkomst teknikk benyttes som adkomst for inspeksjon på en offshore plattform.

Teknologisk Institutt as (TI) tilbyr et bredt spekter av tjenester innen
produktutvikling, materialteknologi, virksomhetsutvikling, kalibrering og
sertifisering. Vi har fokus på lønnsomme løsninger på kundens utfordringer.
TI har 230 medarbeidere fordelt på 6 ulike steder i Norge.

Forretningsområdet Materialteknologi er totalleverandør av tjenester
innen kjemi og HMS, metaller og prosesser, plastteknologi, sveiseteknologi,
overflatebehandling og miljøprøving. Med mer enn 50 medarbeidere utgjør
enheten et av Norges største kommersielle miljøer innen området.

NDT-tekniker
Stavanger

Arbeidsområder

Vi søker en nøyaktig og strukturert person til å være
med å bidra på vår NDT-skole. Stillingen omfatter
oppgaver som kursinstruktør innen NDT og intern
testing. Stillingen vil også kunne omfatte oppgaver
som sveiseinspeksjon, sertifisering av sveisere samt
kvalifisering av sveiseprosedyrer for våre kunder i
Stavangerdistriktet.

Bakgrunn

Du bør ha lang erfaring fra NDT-faget og inneha
sertifikater innen NS-EN 473 nivå 2 eller 3. Det er
positivt om man også innehar NS-EN 477, opplæring
kan gis. Innholdet i stillingen vil kunne tilpasses
kompetansen til søkeren.

Vi tilbyr

varierte arbeidsoppgaver i et kunnskapsrikt miljø med
utviklingsmuligheter. Vi har et åpent og uformelt miljø
med gode velferds-, pensjons - og forsikringsordninger.
Arbeidsstedet er Forus utenfor Stavanger.
Nærmere opplysninger om stillingen:
Gruppeleder Joachim Nakken
tlf: 905 93 264, e-mail:
joachim.nakken@teknologisk.no
Søknadsfrist: 30.12.2010
Elektronisk søknadsregistrering, se www.teknologisk.no
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Succes historie:

X-ray
inspektion af fly komponenter

Siden 1969 har Termas afdeling i Grenaa været en førende dansk leverandør af komplekse og
kritiske flystrukturer til kommerciel og militær luftfart. Det er strukturer såsom pyloner, pods,
vinge-dele, halekonstruktioner og tagkonstruktioner.
Terma forestår typisk design, fremstilling og levering af de avancerede komponenter til
flyfabrikanter og slutbrugere. I kraft af sine kompetencer, der omfatter konceptbaseret
design, udvikling, produktion og certificering, kan Terma tilbyde løsninger fra koncept
baseret design til levering af det færdige produkt.
Eksempler på dette er komplette strukturdele som Termas forskellige typer pyloner og pods,
der er fremstillet i overensstemmelse med funktions- og kundekrav.

Målsætning
Luftfartsindustrien stiller særlige krav til komponenter af høj kvalitet.
Dette skaber naturligt nok behov for avancerede produktionsfaciliteter i
forening med ”state of the art” NDT systemer.
Kravene til præcision, kontrol, pålidelighed og mulighed for gentagelse
er meget store, når det drejer sig om store og ofte komplekse strukturer
i forskellige kompositmaterialer med sammenstøbte og opbyggede
områder og med svejste sammenføjninger.
Med udgangspunkt i et veldokumenteret design blev YXLON valgt som
leverandør, da et nyt alsidigt designet system skulle udvikles. Et system,
der skulle leve op til de høje kvalitetsstandarder, der kendetegner den
internationale flyindustri.
Udfordringen var et system, der er i stand til at skanne et bredt udvalg
af testdele, der kan variere i materiale og form samt i størrelser, der rækker fra ganske små dele og op til dele på mere end tre meter i højden.
Systemet skal kunne vise hver en lille detalje, hvad enten det er en
indlejret pore, revnedannelser, fremmede genstande eller andre former
for defekter.

Løsning
Som en af de førende leverandører inden for X-ray baseret non-destructive testing systemer, har YXLON leveret en løsning, der ikke alene
opfylder samtlige de stillede krav. Den er ligeledes anvendelig til analog
film, hvilket viste sig at være særdeles nyttigt i løbet af kvalificeringsprocessen.
Med brug af flatpanel i kombination med et 160 kV røntgenrør, har
YXLON kunnet levere et system, der fungerer i real tid.
Den CNC styrede C-arm med servostyring og præcisions spindlere bygger på et koncept med frakoblet betjening: X-ray kilden og detektoren
bevæger sig uafhængigt af manipulatoren til delene.
Takket være en enestående billedkvalitet kan operatøren hurtigt og
effektivt identificere detaljer og kontraster ved stikprøvekontrol og ved
serie inspektion. Resultatet er høj produktionseffektivitet. Et ergono-



misk design og en umiddelbart forståelig betjening af hele X-ray inspektionssystemet bidrager også til at afkorte inspektionstiden.
Med fortsat fokus på billedkvalitet og med afsæt i omfattende erfaringer og anvendelsesområder udvikler og optimer YXLON til stadighed
sine kvalitetsmæssigt uovertrufne X-ray systemer og billedbehandlingsudstyret, hvis høje billedkvalitet er selve fundamentet for at kunne opnå
hurtige og nøjagtige inspektions resultater.
YXLON’s driftsikre og pålidelige X-ray systemer tilhører seneste generation,, og er baseret på den nyeste 40 kHz teknology. Denne nye
teknologi sikrer en meget høj stabilitet i systemets ydelse, en nøjagtig
energi udvælgelse og en utrolig hurtig reaktionstid i forhold til skiftende energi krav.
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The CNC is fully automatic, and features a LEARN function which allows for a
dedicated program for each different part. The Operator can at anytime exit
the CNC mode to do a part inspection manually by switching from “AUTO” to
“HOLD” including processing and storage of additional images not part of
the CNC sequence and will be able to resume the inspection where it left off
by switching back to “AUTO”.

YXLON International GmbH, a compagny of the COMET Group
Essener Bogen 15, 22419 Hamburg, Germany, Phone: +49 40 527 29-0
Fax: +49 40 527 29-170, E-mail: yxlon@hbg.yxlon.com, www.yxlon.com



Svejsning

Technical Group Nordtest
Baggrund og berettigelse for
Nordtest.
Af Andreas Loland, FORCE
Technology Cert. Norway AS.
Jeg har flere gange hørt udtalelser
som: Hvorfor har vi noget, som hedder Nordtest? Det giver jo både merarbejde og højere driftsomkostninger?
Et kort historisk tilbageblik kan derfor
være på sin plads for at forstå lidt om
dette nordiske samarbejde og Nordtests oprindelse.
Tilbage i tiden var det sådan, at NDT
teknikeren ofte var en ingeniør, der
kom i lære under en mentor i virksomheden. Her blev vedkommende
uddannet inden for NDT og godkendt
til at udføre NDT på de områder, hvor
det blev krævet. Noget system for at
holde kurser og certificere personel
var ikke udviklet i detaljer. Så udviklingen af kompetencerne lå i hænderne
på de, der påtog sig ansvaret som
mentor. Jeg tror, det i de fleste tilfælde
var en god ordning, og der blev
helt sikkert uddannet dygtige NDT
teknikere.
Problemet opstår i takt med, at der
kommer flere aktører på markedet,
og når man samtidigt begynder at
bevæge sig ud i den store verden.
Ikke alle har de samme ressourcer og
”noble visioner” for faget. Man risikerer derfor varierende kompetencer.
Udviklingen i Europa og USA har
under alle omstændigheder fremmet
behovet for at få standardiseret NDT
uddannelsen i en eller anden form.
I Norge var det imidlertid vanskeligt at
komme i gang med dette – i modsætning til USA, Frankrig og Storbritannien med deres langt større markeder.
Derfor blev der i stedet etableret et
nordisk samarbejde.
Dette samarbejde udviklede sig. Og

efterhånden blev det formaliseret i
det nordiske forum, der i dag fremstår som Technical Group Nordtest,
(TG). Dets administration ligger under
Nordic InnovationsCenter og er åbent
for de, der ønsker at deltage. Det er
gratis at være med, men man må selv
dække eventuelle rejser og lønudgifter
i forbindelse hermed.
Samarbejdet førte til et udkast til
certificering af NDT personel. Det har
efterfølgende haft stor indflydelse i
forhold til udarbejdelsen af nutidens
EN473. Samarbejdet i Norden har
blandt andet betydet, at relativt små
aktører har fået indflydelse i forhold
til europæiske beslutningstagere. Jeg
tror da også, de fleste i dag forstår
betydningen af en international standardisering, når man skal overleve og
kunne konkurrere som leverandør på
verdensmarkedet.
Der er ikke udviklet et specielt nordisk
system. Derimod har alle lande
ensartede systemer, der fastlægger
detaljerne omkring EN473. Både Storbritanniens PCN og Frankrigs Cofrend
svarer til Nordtest og stiller stort set
identiske krav. Men som følge af de
andre landes størrelse, er såvel PCN
som Cofrend begrænset til nationale
samarbejdsudvalg for aktørerne i de
respektive lande.
Fordele og ulemper
Måske, nogen vil mene, at en certificering i Nordtest er mere kostbar og
tidskrævende end andre certificeringer. Men for 10 år siden gennemgik
Cofrend og Nordtest hinandens systemer, og resultatet blev, at parterne
hver især anerkendte hinanden som
ligeværdige.
Når det er sagt, så er der enkelte vesteuropæiske og østeuropæiske lande,
der har forenklede løsninger. Men
jeg tror næppe, NDT teknikere og
NDT virksomheder her i Skandinavien

ønsker at blive sammenlignet med ”de
dårligste i klassen”.
Som det fremgår af kravene i de aktuelle standarder, er Nordtest stort set
ikke er fordyrende eller kræver ekstra.
”Ulemperne” ved Nordtest begrænser
sig med andre ord til forskellen mellem EN 473 og Nordtest. Og dette
drejer sig først og fremmest om det,
der omhandler NTO registrering.
Enhver virksomhed, der skal have et
EN473/Nordtest certifikat, MÅ NTO
registreres hos et certificeringsorgan.
Uden dette vil man ikke kunne få
EN473/Nordtest certifikat, men må
nøjes med et EN473 certifikat, (eksamen er under alle omstændigheder
den samme).
En NTO registrering vil medføre, at
virksomheden, som ønsker at arbejde med NDT må dokumentere,
at en række rutiner og processer er
etableret i virksomheden, hvad angår
kompetence kvalitet og struktur.
Virksomheder med akkreditering
i henhold til EN17025 bliver automatisk godkendt. Virksomheder
med ISO9000 certificering vil blive
afkrævet nogle specifikke dokumenter
såsom tilgang til Niveau 3 kompetence, rutiner for kalibrering og oversigt
over personel.
En virksomhed, der ikke har noget
af dette, må gennem en noget større
proces, hvor al KS-dokumentation skal
sendes ind til certificeringsorganet for
at blive gennemgået.
Udgifterne til dette skræmmer næppe
nogen, da det drejer sig om et engangsbeløb på 3.500,-norske kroner.
Efterfølgende er udgiften i gennemsnit
500kr/år for vedligehold. Det er min
påstand, at dette ikke er en negativ
proces, men at det derimod er med
til at sikre, at selskaber med EN473/
Nordtest certifikater har etableret et
kvalitetssystem.
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Svejsning
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Kort og defineret skylletid
Effektiv gasfordeler
Simpel at montere
Gas- og tidsbesparende
Kan trækkes gennem bøjninger
Minimum af løsdele
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Perfect welding
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tilsettprogram

Repræsentant i Danmark
Ring Bæk Welding aps: 2068 4915
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Norsk Sveiseteknikk AS, Tel +47 32 78 85 99
Mer informasjon på www.nst.no
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Svejsning
Imidlertid skal alle ansatte i NTO
virksomheder have Nordtest certifikater, og dette er lidt mere udgiftskrævende. Når en virksomhed bliver NTO
registreret indebærer det således,
at allle certifikater konverteres om til
virksomhedens navn. En person vil
ofte have 3 – 4 certifikater. Og er der
mange teknikere, kan regningen let
blive relativt stor.
Her et par eksempler til illustration af
dette:
Virksomhed A: 5 personer med
gennemsnitligt 3 certifikater. NTO
= 3.500kr. Konverteringer =
ca.10.000kr.
Virksomhed B: 30 personer med
gennemsnitligt 3 certifkater. NTO =
3.500kr.
Konverteringer = ca.45.000kr.
Deler man dette op på de fem års levetid, certifikaterne sædvanligvis har,
vil man i de to tænkte eksemper få en
årlig udgift på henholdsvis 3.000 kr.
og 10.000 kr.
For hver ny ansat vil der yderligere
komme omkostninger til konvertering
på 2 – 4.000 kr. Nye certifikater
derimod, er inkluderet i certificeringsafgiften.
At have en Niveau 3 ansvarlig er ikke
medtaget i eksemplerne. Men der er
selvsagt også en omkostning her. Imidlertid bør en NDT virksomhed under
alle omstændigheder have en specialist tilknyttet for at sikre, at kvaliteten
på arbejdet lever op til kundernes
forventninger.
Direktiver og standarder
Jeg begrænser mig her til EN17024,
EN473 og Nordtest Doc Gen 010.
Men også trykkbeholderdirektivet fra
EU siger lidt om vores fagområde.
”PED Pressure Equipment Directive”
som de fleste i branchen efterhånden
er stødt på, har en del anvisninger for
kompetencekrav til personel, der er
involveret i de forskellige processer.
I forbindelse hermed, bliver der stillet
krav om, at personel, der skal arbejde
med NDT på trykbærende anlæg,
skal være underlagt reglerne og være
certificeret i henhold til kravene i
EN17024 og EN473. Videre stilles

der krav om, at NDT certifikater skal
være udstedt af et ”Tredjepartsorgan”. For at være Tredjepartsorgan
inden for certificering af personnel,
vil der i de fleste tilfælde være krav
om en akkreditering. Derfor er alle
certificeringsorganer akkrediteret i
henhold til EN17024 af de nationale
akkrediteringsmyndigheder. Yderligere
er det således inden for NDT EN473,
der da bliver det styrende europæiske
dokument.
EN17024 og EN473 lægger rammene for en hel række ufravigelige krav.
Jeg skal i det følgende prøve at forklare, hvorfor disse krav ender med at
føre til, at vi alle har et certifikat med
påskriften ”Nordtest”. Det præciseres
således, at kravene nedenfor gælder
for ALLE i Europa og er uafhængige af
Nordtest.
EN17024
Ref. punkt 4.1 og 4.2: Et certificeringsorgan skal være uafhængigt og
organiseret som et tredjepartsorgan.
Dette betyder, at alle de, som certificerer NDT personel i Europa skal
være uafhængige, upartiske, neutrale,
kompetente etc. Dette er til stadighed
i udvikling, og tendensen er, at det
bliver snævrere og endda strengere i
fremtiden.
Ref. punkt 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3 og
Anneks A: Et certificeringsorgan skal
have et nationalt og internationalt
fagligt samarbejde for at sikre, at
kurser og certificeringer afspejler
behovene i markedet. Dette sker ved,
at hvert certificeringsorgan etablerer
og finansierer et uafhængigt fagudvalg, der repræsenterer industrien
på kunde, leverandør og brugerside.
Videre skal man sikre ensartede rutiner og bedømmelser gennem en eller
anden etableret ordning. Af samme
grund har man TG Nordtest som de,
der i fællesskab overvåger og udvikler
certificeringssystemet, så de nordiske
eksamineringer er identiske. Derudover deltager de enkelte certificeringsorganer – ofte gennem TG Nordtest
– i diverse samarbejdsorganer og
internationale kommiteer.

Ref. punkt 6.3.2: Et certificeringsorgan
er eneejer af samtlige certifikater, der
bliver udstedt, og det skal sørge for,
at den, som ”disponerer” certifikatet,
til enhver tid følger reglerne for, at
kunden kan bevare sin certificering.
Ref. punkt 6.4: Certificeringsorganet
skal iværksætte en pro-aktiv ordning
for at overvåge, at samtlige certificerede personer opfylder gyldighedskravene.
Heri ligger kernen til, at NTO systemet
i sin tid blev udviklet. Punkt 6.3.2 og
6.4 i EN17024 er ufravigelige krav.
Og de fleste forstår, at det er en umulig proces at overvåge flere tusinde
certificerede personer i Norden. Dette
krav i EN17024 bliver opfyldt ved, at
certificeringsorganet registrerer alle
firmaer, der har NDT personel, og
sørger for, at der er udnævnt en ansvarsperson i alle disse virksomheder.
Og naturligt nok er der et krav om, at
den ansvarlige skal være en Niveau 3
certificeret person.
For at sikre, at den certificerede
person arbejder i en virksomhed,
der giver en vis grad af mulighed
for at følge kravene i internationale
standarder, er det et krav at der er et
KS-system, og at de nødvendige NDT
relaterede procedurer er på plads. Endelig er det et krav, at virksomheden
én gang om året sender en rapport til
certificeringsorganet, der handler om
aktiviteten og eventuelle ændringer
gennem det seneste år. Ydermere
er der krav om, at et NTO bevis har
maksimum 5 års varighed i Norge
og Danmark. SWEDAC har krævet
maksimalt 1 års gyldighed for at sikre,
at årsrapporterne bliver sendt ind.
Vi mener, et sådant brugerstyret
system, hvor ansvaret bliver lagt på
Niveau 3 ansvarlig er bedre end, hvis
certificeringsorganet med jævne mellemrum foretager revision i virksomhederne for at opfylde kravene. Gennem
NTO ordningen har akkrediteringsmyndighederne akcepteret, at punkt
6.3.2 og 6.4 er opretholdt.
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Ufarlig kemi
Rensning og passivering i
én og samme process
Lav driftøkonomi
Miljøvenlig
Fleksibel
Robust konstruktion
Vandbaseret rengøring

Kan det svejses, kan det også renses med TIG Brush®
Ringager 14, DK-2605 Brøndby
Telefon: (+45) 43 46 20 10
www.birkmoeller-teknik.dk

Kontakt BM Teknik i dag på tlf.: 43 46 20 10
eller på email info@birkmoeller.dk

Svejsning
EN473
Kravene i EN473 er på linje med
de, der er i den nordiske standard
Nordtest Doc Gen 010. De meget få
ændringer, der er, omhandler i store
træk NTO og den Niveau 3 ansvarliges rolle i virksomheden.
Kravene i EN473 er ufravigelige.
Kursene skal have en varighed på X
antal timer, praksistiden skal være X
antal måneder. Videre skal eksamen
indeholde X antal spørsmål fordelt på
X antal minutter pr spørsmål. I praksis
skal der udarbejdes en instruks, og
man skal teste et givent antal objekter.
Eneste forskel mellem de nordiske og
de øvrige certificeringsorganer er
sværhedsgraden på spørsmålene /
objektene, og hvordan man retter og
til dels, hvordan man vægter de forskellige oppgaver og eksamens dele.
Gennem løbende samligninger er der
en forbavsende stor lighed. For VT,
MT og PT ligger ”strykprocenten” på
ca 10 %. For øvrige metoder er der
fra år til år variationer fra 15 – 20 %.
Så her kommer en af hovedopgavene
i Nordtest og TG ind. Det nordiske

samarbejde i TG sikrer, at opgaver,
formuleringer, hjælpemidler og objekter er ens i alle de nordiske land. Den
største fordel ved dette er, at vi 100%
anerkender hinandens certifikater, og
at vi indbyrdes kan konvertere certifikater. Dertil kommer, at et nordisk
samarbejde synes ret så nødvendigt
for at opretholde en god kvalitet og
ensartede forhold.
Konklusion
I det foregående har jeg kun overfladisk været inde på de systemer og
krav, som har at gøre med akkreditering for personel certificering inden
for NDT. Men jeg er sikker på, at
markedet har haft et stort udbytte af
et langvarigt nordisk samarbejde, som
vil og bør fortsætte. Måske også flere
aktører bør engagere sig, så man
undgår, at de forskellige certificeringsorganer alene udvikler systemerne.
Omkostningerne bliver ene og alene
påført certificeringsorganerne og
eventuelt de personer, som deltager.
Så for virksomhederne giver samarbejdet i Nordtest ikke merudgifter. Kravene til eksamen er 100 % identiske

med kravene i EN473. Men måske de
er en smule vanskeligere end visse af
de øvrige europæiske eksaminationer,
når vi ser bort fra PCN og Cofrend,
der er helt på samme niveau.
Merudgifterne og merarbejdet ligger
kun i selve NTO ordningen. Men de
er under alle omstændigheder ikke
højere end, at det bør akcepteres for
den indsats, der lægges i at samkøre
nordiske certificeringsorganer, og for
at påvirke EU med nordiske interesser,
samtidigt med, at vi arbejder for at
opretholde et mindstekrav til kompetencen blandt vores teknikere.
NTO registrering sikrer, at alle NDT
virksomheder som et minimum har procedurerne på plads, og at Niveau 3
ansvarlige i virksomheden er inddraget for at varetage kvaliteten. Da der
ikke er nogen officiel NDT godkendelse for NDT virksomheder, mener vi
kun, at en NTO registrering er positivt
for branchen. Også, al den stund, det
skal være et system til opfølgning af
personel i henhold til EN17024 og fra
akkrediteringsmyndigheder.

De rigtige gasser til svejsning og skæring.
AGA hjælper dig med at vælge rigtigt.

For dig som arbejder med svejsning og skæring indebærer det at
vælge gasser fra AGA, at du får adgang til de allerbedste gasser
til hver opgave.
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Du kan samtidig få support af de højest kvaliﬁcerede eksperter,
der kan hjælpe dig med at optimere dine processer. Hver gang.
AGA – ideas become solutions.

AGA A/S | Tlf.: +45 32 83 66 00 | www.aga.dk

Svejsning

Sonatest genopfinder hjulet
Herhjemme er FOXDAL nu på markedet med en ny Radius WheelProbe fra
Sonatest. Udstyret er beregnet til opgaver, hvor man har behov for at lave
en detaljeret kortlægning af kurvede
overflader i kompositmateriale og til
metaltest.
Sonatest udvikler til stadighed sin serie
af WheelProbe udstyr. Og denne
seneste model har vist sig at være
effektiv med hensyn til hastighed og
signalkvalitet, når man har behov for
at kortlægge ultralydsstrukturer f.eks.
for kompositter.
Anvendelsesområderne for Radius
WheelProbe omfatter blandt andet
flyvinger, forkanter, horisontale
halestykker, motorkapper, og helikoptere. Af andre kompositemner kan
blandt andet nævnes master i kulfiber,

skibsskrog, vindmøllevinger samt
komponenter til automobilindustrien
og kraftværksturbiner.
Det nye design giver et forbedret
arbejdsmiljø for brugeren. Håndtaget
ligger godt i hånden, så man har en
effektiv kontrol, når man skal scanne
rundt om kurvede overflader.
Man kan udføre hurtige cirkel scanninger og langsgående scanninger
på kurvede overflader ned til 10 cm.
Desuden kan man uden videre justere
udstyret til forskellige diametre ved
hjælp af den påmonterede skala.
Radius WheelProbe er kompatibelt
med Sonatest udstyr såsom Rapidscan
og VEO. Kompatibiliteten omfatter
også en andre phase array instrumenter som f.eks. AGR HandyScan og
Omniscan.

Radius WheelProbe.

NDT-kurser forår 2011
Kursus

Dato

Kursus

Dato

Kursus

Dato

HT

11-15/4

PT-1

10-12/1 + 11-13/4

UT-1

2-12/5

MT-1

17-20/1 + 4-7/4

PT-2

7-10/3 + 14-17/6

UT-2

28/2-16/3

MT-2

1-4/3 + 6-9/6

PT-2 recert.

10-11/2 + 26-27/5

UT-2 recert.

31/1-4/2 + 23-27/5

MT-2 recert.

7-9/2 + 23-25/5

RT-1

14-25/3

VT-1+2

17-25/1 +18-27/5

NDT-orientering

16-19/5

RT-2

2-18/5

VT-2 recert.

10-13/1 + 21-24/3

Niv. 3, Almen A

31/1-7/2

RT-2 recert.

24-28/1 + 6-10/6

VT-3

14-18/3

Niv. 3, Almen B

28/3-1/4

RT-3

4-11/4

For tilmelding og yderligere information om kurser – herunder også information og datoer for andre Niv. 3 kurser og IWIS/B svejseinspektion, kontakt Karin Petersen på kap@force.dk eller besøg vores hjemmeside.
Vi tilbyder desuden at oprette ekstra kurser efter behov og at afholde firmakurser – både i form af standardkurser eller virksomhedstilpassede
kurser. Læs mere på forcetechnology.com/NDT-kurser.

FORCE Technology • Park Allé 345 • 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • forcetechnology.com • info@forcetechnology.com
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Svejsning

Non Destruktiv Test hos
Statoil Refining Denmark
Af Claus Peter Christoffersen,
Engineer Equipment Inspector AS 0165,
Statoil Refining Denmark A/S.
Statoil Raffinaderiet i Kalundborg har
sin egen Inspektionsafdeling med
ansvar for lovpligtige besigtigelser og
tilstandskontrol. Inspektionsafdelingen
har egenkontrolsordning efter
arbejdstilsynets bekendtgørelse
100 § 16 bilag 6.
En af Inspektionsafdelingens vigtigste
hjælpeværktøjer, når der bliver udført
programmer for tilstandskontrol og
lovpligtige besigtigelser, er brug af
Non Destruktive Test. (NDT).
Til hverdag er raffinaderiet bemandet
med 3 NDT operatør. De udfører
planlagte onstream undersøgelser på
forædlingsanlægget og vedligeholds
opgaver i forbindelse med udskiftning
af procesrør.
Onsteam undersøgelserne er røntgen
undersøgelser med radioaktive kilder
og ultralyd godstykkelsesmålinger
på forædlingsudstyret. En gang om

måneden bliver der desuden udført
termografi.

indledt omkring 2 år forud for den
periode, det er planlagt til udførelse.

Ved opgaver med vedligehold bliver
der udført svejsekontrol med de traditionelle metoder som røntgen, ultralyd,
magnet og penetrant afprøvninger,
hårhedsmålinger og tankbundscanninger.

Når man lukker et procesanlæg ned
for et Turn Around, skal perioden, det
tager, være den kortest mulige – uden
at sikkerheden og kvaliteten bliver
forringet.

NDT i forbindelse med Turn
Around 2010
Turn Around er, når en stor del af anlægget bliver lukket ned og afspades,
så det bliver isoleret fra resten af det
producerende forædlingsanlæg.
Oktober i år var det kondensat destillationsanlæggets tur til at blive lukket
ned. Det skete med henblik på udførelse af planlagte lovpligtige besigtigelser på det trykbærende udstyr og
udførelse af korrektiv vedligehold,samt
modificering af forædlingsanlægget
for en sikker og stabil drift indtil næste
planlagte Turn Arond i dette anlæg
om 4 år.
Planlægning af besigtigelstype og
NDT metoder for at kunne opretholde
et sikkert og stabilt procesanlæg bliver

Raffinaderiet i Kalundborg på Vestsjælland ejes af Statoil Refining Denmark
A/S. Det er Danmarks største olieraffinaderi og behandler omkring 5,5 millioner
ton råolie og kondensat om året. Anlægget har en tankkapacitet på omkring
800 millioner liter. Statoil købte raffinaderiet af Dansk Esso A/S i 1986.
Den ældste del af raffineriet blev taget i brug i 1961. Siden er anlægget gradvist
blevet udbygget. I 1995 blev det udvidet med et kondensat destillationsanlæg,
som gjorde det muligt for virksomheden at tage imod store andele af den lette
råolie kondensat.
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Omfanget af besigtigelse og NDT blev
fastlagt til at omhandle 270 stykker
procesudstyr i mange forskellige størrelser, hvor det højeste procestårn er
55 meter højt.
Hvert enkelt procesudstyr har sit eget
fastlagte måleprogram, for at man på
denne måde vil kunne lave statistikker
over nedslidningshastigheden, (korrosionsrater).
På baggrund af hver enkelt procesudstyrs NDT måleprogram og ekstra
planlagte NDT metoder, samt planlagte modificerende eller almindelige
vedligeholdsopgaver, bliver der lavet
tidsplaner for de forskellige udstyrstyper og projekter.
Når man så skal bemande et Turn
Around med NDT inspektører, bliver
man nød til at bruge de forskellige
tidsplaner. Et indgående kendskab til
anlægget og meget erfaring er også
nødvendigt. For erfaringen viser, at
der stort set altid kommer noget ikke
planlagt, som også skal udbedres og
NDT godkendes.
Opstart 4. oktober og slut 30.
oktober
Tidsperioden for Turn Around 2010
på Raffinaderiet i Kalundborg blev
planlagt til at vare 4 uger fra den
dag, anlægget var klar til åbning og
til den dag, det skulle være klar til
opstart igen.
For at dække det traditionelle NDT
undersøgelses behov i disse uger, var
der 16 NDT operatører til rådighed 6
dage om ugen fra 07:00 til 18:00.

Svejsning
Følgende traditionelle NDT metoder
blev anvendt:
Ultralyd - godstykkelsesmålinger
- lagdelingskontrol - svejsekontrol
- magnetprøvning - penetrant - hårhedsmålinger - videoinspektion og
røntgenkontrol.
Alle NDT undersøgelser udføres som
akkrediteret prøvning.
Desuden skal samtlige NDT inspektører være kvalificeret efter EN 473, lige
som de skal være PED godkendt.
Specielle NDT metoder
Der blev udført krybeundersøgelser
på råolieovnene og på varmevekslerne med replica. Temate ultralyd
rørscanner efter Emat princippet blev
afprøvet for at se, om den kan erstatte
traditionel Emat ultralyd.

4000 styk målepunkter er blevet ultralyd tykkelsesmålt og tastet ind i vores
elektroniske kedelbog for opfølgning
på nedslidningshastigheden (korrosionsrater). Og der er blevet udarbejdet
1000 akkrediterede NDT rapporter.
Næste Store Turn Around i 2011
Her på raffinaderiet er vi allerede i
gang med at planlægge og forberede
næste store Turn Around. Den skal
udføres medio oktober 2011 og vil
omfatte den ældste del af procesanlægget. Det bliver en noget større
nedlukning med en del spændende
og specielle NDT metoder – herunder
blandt andet TOFD.

Foto over en del af TA2010 området med
midlertidigt kontor og håndværker område
i baggrunden.

Nu hvor Turn Around er færdig, er der
medgået godt og vel 4500 NDT timer.

Svejsning_august-2010

16/08/10

6:29

Side 1

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371
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Hurtig og præcis
undersøgelse med
EMAT-baseret system
Temate TG-IS(B) er et EMATbaseret målesystem, der er
udviklet af Innerspec Technologies (U.S.) til tykkelsesmåling
af panelvægsrør i fyrrum på
kraftværker.
Af Anne Marie Thommesen,
FORCE Technology.
Til måling af restgodstykkelser af
panelrørene i fyrrum på kraftværker
benytter man sig af punktmålinger
med manuel ultralyd. Det er ofte omstændeligt, da måling med lydhoveder
kræver, at der bliver anvendt et kontaktmiddel for at overføre ultralyd fra
lydhoved til materiale, samt at rørene
i de fleste tilfælde skal nedslibes eller
sandblæses. En anden uhensigtsmæssighed ved den manuelle ultralyd er,
at man kun får lavet punktmålinger,
hvor det senere kan være svært at
finde tilbage til det præcise målepunkt.
Temate® TG-IS(B) er et EMAT
baseret målesystem specielt udviklet
til tykkelsesmåling af panelvægsrørene i fyrrum på kraftværker. FORCE
Technology har igennem det seneste
år benyttet Temate® TG-IS(B) systemet
til undersøgelse af restgodstykkelse af
panelrør på både danske og svenske
kraftværker. FORCE Technology har
desuden udviklet en magnethjulscanner til undersøgelse af af områder i
fyrrummet, hvor der ikke er adgang
fra stillads eller lift.
Baggrund
Fyrrumsvæggene i kedlerne på kraftværker bliver løbende udsat for en
nedbrydning af materialer i fyrrumsrørene. Særligt omkring brænderne hvor
turbulens eller forkert tilstrømning af ilt
kan give anledning til lavt iltpartialtryk
ved metaloverfladen, der er fordrende
for korrosion. På mange kraftværker
har man igennem de senere år lagt
om til fyring med biobrændsel som
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f.eks. halm og træpiller. Det giver et
langt mere aggressivt miljø i fyrrummet, hvilket medfører en overraskende
kraftig korrosion.
For at minimere risikoen for lækager
er NDT undersøgelser af fyrrummet
nødvendigt. Løsningen har været at
lave punktmålinger af materialetykkelsen af fyrrumsrørene med manuel
ultralyd, typisk omkring brænderne.
Dette giver kun et delvist billede af
situationen i fyrrummet, og følgelig er
der da også fra tid til anden opstået
lækager, der har medført, at kedlen
er blevet taget ud af drift i en periode, for at man har kunnet reparere
skaderne.
EMAT
EMAT står for ElektroMagnetisk
Akustisk Transducer, og er en metode
til generering af ultralyd i metaller.
For at kunne frembringe ultralyd med
EMAT har man overordnet behov for
tre komponenter: Et statisk magnetfelt, et oscillerende magnetfelt og det
metalliske materiale, man vil generere
ultralyden i. Det statiske og det oscillerende magnetfelt vekselvirker med
materialet og danner ultralyd. Ingen
af disse komponenter kan undværes.
Og i modsætning til piezoelektriske
lydhoveder hvor ultralyden bliver
dannet inde i lydhovedet, så dannes
ultralyden fra en EMAT-probe inde i
det metalemne, man vil undersøge.
Da ultralyd med EMAT bliver genereret og detekteret inde i emnet, er
koblingsmidler ikke er nødvendige. Et
mindre lift-off af proben har heller ikke
betydning for signalet, så det er muligt
at måle med belægning eller coating
på overfladen. Til gengæld kan metoden ikke fungere på ikke-metaller.

Der findes to metoder til elektromagnetisk at frembringe
ultralyd:
Lorentz kraften: Ladede partikler
der bevæges igennem et magnetfelt vil påvirkes af en Lorentz kraft:
F = J x B , hvor J er strømtætheden
og B er magnetfeltet. Hvis man har et
oscillerende magnetfelt i et strømledende materiale, vil der dannes hvirvelstrøm. Pålægger man samtidigt et
statisk magnetfelt, vil de ladede partikler i hvirvelstrømmen blive påvirket
af en oscillerende Lorentzkraft, hvilket
giver anledning til at der genereres en
ultralydbølge.

Magnetostriktion er ændringen
af et ferromagnetisk materiales fysiske
dimension som følge af ændringer
i magnetiseringen af materialet. De
magnetiske domæner roteres, når der
pålægges et varierende magnetisk
felt, hvorved der påføres elastiske
deformationer af det ferromagnetiske
materiale, så der genereres ultralyd.
For at kunne generere ultralyd ved
magnetostriktion skal emnet være
magnetisk.

Svejsning

Figur 1: Med EMAT er det muligt at lave restgodstykkelser af materialer med belægning.

De to umiddelbare fordele ved at
benytte EMAT er, at det ikke er
nødvendigt at rengøre og nedslibe belægning på rørene, lige som der ikke
skal benyttes koblingsmiddel, som vil
være nødvendigt under måling med
piezoelektriske lydhoveder.
Temate® TG-IS systemet

Temate® TG-IS systemet fra Innerspec
Technologies er baseret på EMAT
til måling af restgodstykkelser af
panelrør på fyrrumsvægge. Temate®
TG-IS(B) er et helt system med prober,
powersupply, samt styresystem,
men også med dataopsamlings- og
præsentationsværktøjer. Udstyret kører
med en probe, der er bygget op omkring en pulseret elektromagnet, der
laver det statiske magnetfelt. En meander spole med en pålagt oscillerende
spænding, som benyttes til at lave et
oscillerende magnetfelt, fungerer som
sender. En anden tilsvarende meander spole fungerer som modtager.
Senderen genererer et tværbølgeultralydssignal, som bevæger sig med en
vinkel på ca. 45o ned i det materiale,
man vil undersøge. Det reflekterede
signal fra bagvæggen detekteres af
modtagerspolen. Tykkelsen måles ved
time-of-flight af signalet. Da ultralyden
bliver genereret lige under overfladen
i materialet, vil eventuel belægning
eller coating ikke bidrage til den målte
restgodstykkelse.

Proben er monteret med hjul og
integreret encoder, så den hurtigt og
præcist kan føres op og ned ad fyrrumsrørene, mens restgodstykkelse og
position måles. Proben bliver på skift
ført op og ned ad de forskellige rør,
mens der bliver lavet en restgodstykkelsesmåling, eksempelvis for hver 8
mm. Dette giver mulighed for en hurtig
prøvning, hvor data indeholdende rørnummer, position og restgodstykkelse,
automatisk bliver samlet op og lagret i
et datafilsystem.

Figur 2: Temate® TG-IS(B) føres op og ned
ad panelvægsrørene i et fyrrum, mens
restgodstykkelse, rørnummer og position
automatisk lagres i filsystem.

Et rapporteringsprogram danner
automatisk et c-scan (se Figur 3) af
fyrrumsvæggen ud fra datafilsystemet,
hvor restgodstykkelsen vises efter en
farvekode, og for mindre udsnit angives tykkelsen også med cifre (se Figur
4). Der kan sættes et acceptniveau for
restgodstykkelsen i rapporteringsprogrammet, så man hurtigt kan udpege
områder med tæring og slitage. Med
C-scannet får man en kortlægning af
rørene med visualisering af restgodstykkelse, der giver en hurtig analyse
af rørenes tilstand. Og det gør det
nemt at finde tilbage til områder, hvor
der skal udføres reparation, eller hvor
yderligere undersøgelse er nødvendig. Men man har også mulighed for
at lave en direkte sammenligning med
tidligere målinger for derved at få en
indikation af, hvor hurtigt panelvæggen korroderer.

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Figur 3: C-scan fra Temate undersøgelse
af panelvæg i fyrrum. Rørene vises ud af
x-aksen, mens positionen på røret vises op
ad y-aksen. Restgodstykkelsen vises ved en
farvekode, og i dette tilfælde er positioner med restgodstykkelse under 4,2 mm
angivet med rødt.

Figur 4: Udsnit af C-scan fra Figur 3 med
restgodstykkelser angivet med cifre.

Når man er i gang er undersøgelsen
forholdsvis hurtigt, da proben blot
skal føres skiftevis op og ned ad de
forskellige rør, og et c-scan dannes
helt automatisk ud fra de opsamlede
data. Ulemperne er, at der skal benyttes mere udstyr end der skal ved en
manuel undersøgelse med piezoelektriske lydhoveder. Desuden kræver
det to personer for at kunne udføre en
undersøgelse med Temate® TG-IS(B).
Magnethjulscanner
Til visse anvendelser er det tilstrækkeligt at håndføre Temate® systemet.

Figur 5: Magnethjulscanner.
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Men under mange prøvninger skal
man undersøge hele fyrrumsvægge
eller områder, der ligger for højt til
at være inden for rækkevidde. I disse
tilfælde er det nødvendigt at opstille et
stillads eller at tilrigge liftsystemet, hvilket er både tidskrævende og besværligt, og i nogle tilfælde slet ikke muligt.
FORCE Technology har til sådanne
formål udviklet en magnethjulscanner
til Temate® TG-IS(B) systemet, der kan
køre op og ned ad lodrette rør på
fyrrumsvægge. Scanneren er bygget
op med 3 motorer. 2 motorer kører
magnet-hjulene, mens den sidste kører
en tværgående akse, der kontrollerer
probens position på de enkelte rør.
Når et rør er undersøgt, løftes proben
og flyttes til det tilstødende rør med et
pneumatisk system i kombination med
den tværgående akse. Det hele kan
betragtes med 2 kameraer, der sidder og peger henholdsvis frem foran
scanneren og tilbage mod proben.
Dette giver mulighed for at holde
øje med scannerens kørsel og for at
kontrollere, at proben sidder korrekt
på rørene. Med magnethjulscanneren
kan man undersøge fyrrumsvægge i
op til 50 m højde uden brug af stillads
eller lift.
Konklusion
Med Temate® TG-IS(B) kan man få
et forholdsvist hurtigt billede/overblik
af restgodstykkelsen af rørene i et
fyrrum, så man præcist kan finde
tilbage til en måleposition. Det åbner
også for umiddelbart at få udpeget
målepositioner, hvor restgodstykkelsen
er mindre end acceptabelt. Endvidere

Figur 6: C-scan af panelvæg i fyrrum.
Undersøgelsen er foretaget fra 3 til 30
meters højde med Temate® TG-IS(B) og
med magnethjulscanner.

kan man lave en direkte sammenligning med tidligere målinger, så man
kan følge med i, hvorledes tæring af
rørene udvikles med tiden. Systemet
kan også anvendes til at lave en baseline måling, f.eks. efter udskiftning af
panelvægge i et fyrrum, så man har et
fingeraftryk af, hvordan panelvæggen
ser ud ved installering. Efterfølgende
kan man så med mellemrum lave
en Temate undersøgelse for at få et
indblik i, hvor hurtigt rørene korroderer. Med magnethjulscanneren kan
man gennemføre undersøgelsen uden
behov for stillads eller lift.
Temate® TG-IS(B) kan også benyttes
i mange andre anvendelser. Der er
lejlighed til at se systemet i funktion,
når det bliver præsenteret på NDT
konferencen i Kolding til maj.

