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Efficiënte alternatieven voor röntgenonderzoek aan pijplas verbindingen
Waarom moet men een lasverbinding
onderzoeken?
Het doel van het inspecteren van een
lasverbinding is om de laskwaliteit te controleren en de betrouwbaarheid van het
leidingsysteem te vergroten.
De belangrijkste reden is dat men moet
bepalen of de kwaliteit van de las volstaat
voor het beoogde doel. Een gasleiding zal
ander keur eigenschappen hebben dan
bijvoorbeeld een waterleiding!
Het beoordelen van de kwaliteit van een
las zonder bepaalde specifieke acceptatiecriteria is namelijk in de praktijk moeilijk
uitvoerbaar. Met behulp van Niet Destructief Onderzoek (NDO) kan men de kwaliteit
volgens de voorgeschreven norm beoordelen.
Normen
In de NEN 3650 – “eisen voor buis en
leiding systemen” en de “functionele eisen”
in de NEN-EN 12732 (Gasinfrastructuur)
worden de richtlijnen beschreven voor
de diverse acceptatie criteria van NDO
technieken. Daarnaast heeft de beheerder
van de pijpleiding zelf ook inbreng over de
toe te passen NDO Methode en Acceptatiecriteria’s.

Ioniserende straling niet altijd wenselijk
Binnen de ondergrondse infra worden
in de normen diverse NDO-technieken
genoemd.
Een veel toegepaste NDO-techniek is
Radiografisch onderzoek.
Aangezien veel leiding projecten
waaronder stadswarmte projecten
in dichtbevolkte gebieden worden
aangelegd is dit onderzoek gezien de
straling intensiteit, niet altijd toepasbaar.
Daarnaast wil men vanuit de overheid
blootstelling aan ioniserende straling
terugdringen en waar mogelijk vervangen
door alternatieve methodieken.
Inspectie met ultrasoon geluid een
betrouwbaar alternatief
Een geaccepteerde techniek hiervoor
is lasonderzoek door gebruik van ultra
geluid
Binnen de ondergrondse infra is de
techniek ToFD (Time of Flight Diffraction)
in combinatie met een 2de techniek
een gangbare toegepaste onderzoek
methode.

Voordelen
•

Geen stralings gevaar

•

Geen werkonderbreking van
andere werkzaamheden

•

Real time evaluatie, direct
resultaat beschikbaar

•

Betere controle lasproces door
direct overleg met lassers

•

Nauwkeurige plaats en
foutgrootte bepaling

•

Hoge productie van inspectie
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De MISTRAS werk methode
MISTRAS heeft in de loop der jaren een effectieve
werkmethode ontwikkeld door gebruik te maken van speciale
scanners, goed getrainde en gemotiveerde onderzoekers
waarmee snel en effectief de lassen onderzocht kunnen
worden.
De MISTRAS onderzoekteams komen geheel voorbereid op
locatie aan. Na controle van de apparatuur instellingen kan
er direct begonnen worden met het onderzoek. Door deze
efficiënte werkwijze is er vrijwel geen wachttijd voor andere
werkzaamheden aan de leiding.
Het resultaat van het onderzoek is na de evaluatie die ter
plekke door de onderzoeker wordt uitgevoerd direct voor
de lasploeg beschikbaar, indien er een onacceptabele
onvolkomenheid waargenomen is, wordt dit direct aan
de lasploeg doorgegeven om zodanig de laskwaliteit te
verbeteren.

Time of Flight Diffraction (ToFD)
ToFD is een innovatieve toepassing van ultrasoon
onderzoek waarbij twee tasters worden gebruikt. Eén
taster zendt het ultrageluid uit en de andere wordt gebruikt
als ontvanger.
MISTRAS gebruikt ToFD als een snelle en betrouwbare
onderzoekmethode van rondlassen. Toepasbaar vanaf
diameter DN 50 en groter en een wanddikte van ≥ 6mm.
Time-of-Flight Diffraction (ToFD) wordt wereldwijd steeds
meer toegepast vanwege de vele voordelen welke deze
inspectie techniek biedt.
Door de hoge ‘waarschijnlijkheid van detectie (POD)” van
de techniek worden onregelmatigheden die met andere
NDO-technieken al snel afkeur zijn (vanwege lage POD)
tot een bepaalde grens toch acceptabel bevonden. In
vergelijking met meer gangbare NDO- methoden kan met
ToFD onderzoek aanzienlijke besparingen in doorlooptijd en
kosten gerealiseerd worden.

Phased Array (PAUT)
Het Phased Array onderzoek is gebaseerd op het gebruik van
ultrasone tasters die bestaan uit een aantal afzonderlijke
elementen die elk apart kunnen functioneren als zender
en ontvanger. Door snelle elektronica en geavanceerde
software is het mogelijk met Phased Array onderzoek
de omvang, vorm, diepte en oriëntatie van een defect
nauwkeurig te bepalen.
MISTRAS gebruikt Phased Array onderzoek als een snelle en
betrouwbare onderzoekmethode van rondlassen vanaf een
wanddikte van 3,2mm.
Real time onderzoek, idem als het TOFD onderzoek waarbij
ook direct beeld van het onderzochte object, hierdoor kan
data analyse word ter plaatse worden uitgevoerd.
Dit maakt Phased Array onderzoek ook een effectief en
efficiënt alternatief voor het Radiografisch onderzoek.
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