NDT-KONFERANSEN 2010

Quality Hotel Grand
Kristiansund
30. mai - 1. juni 2010

NORSK FORENING FOR IKKE-DESTRUKTIV PRØVING
NORWEGIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING

PROG
Søndag 30. mai
17.00
18.00
20.00

Registrering
Årsmøte
Årsmiddag

Mandag 31. mai
08.15
08.50

Registrering
Åpning
President Rune E. Kristiansen

09.00

Vscan, medisinsk ultralydinstrument i lommeformat
- kåret til årets ingeniørbragd 2009. Top 50 av innovasjoner av
		 Times Magazine
- bruksområder, teknologi og ytelse
Sigmund Frigstad, GE Healthcare
09.45

Er etikk i NDT-bransjen kulturbetinget?
- erfaringer fra byggeoppdrag i utlandet
- hva gjøres for å sikre god kvalitet på leveransene
Foreleser fra DNV

10.30

Anvendelse av virvelstrømprøving i flyindustrien
- applikasjoner og erfaringer
- optimalisering av virvelstrøminspeksjonen gjennom bruk av faseanalyse
		 og valg av filter
Arild Lindkjenn, FLO/Divisjon for Luftkapasiteter
11.00

Besøk på utstilling

12.30

Lunsj			

13.30

Penetrant Testing av fly-og motorkomponenter
- PT prosessen fra rengjøring til rapportering
- fremkaller – fordeler og ulemper
Bent Slotnes, FLO/Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller

14.00

Ultralydprøving av karbonfiber komposittmaterialer
- erfaringer
- utstyr
Jon Østerbø, Kongsberg Defence & Aerospace

14.30

Besøk på utstillingen

19.00

NDT-konferansens hyggekveld der våre sponsorer inviterer
til et givende samvær

Vi setter stor pris på våre sponsorer av mandagskvelden:
Hovedsponsorer:
AS G. Hartmann • Holger Teknologi AS
FORCE Technology Norway AS • NDT-foreningen

GRAM
Tirsdag 1. juni
NDT gjennom belegg og/eller isolasjon, 09.00 – 12.00
09.00

Tradisjonelle radiografiteknikker
- kildetyper og deres begrensninger
- dimensjonsbegrensninger
Frank Haddeland, FORCE Technology Training

09.30

Korrosjon under isolasjon
- Statoils strategi
- Inspeksjon eller vedlikehold?
- Anbefalinger i ”European Federation of Corrosion Engineers”
Tor Harry Fauske, Statoil

10.00

Kaffepause med besøk på utstillingen

11.00

Inspeksjonsvenleg passiv brannbeskyttelse
- kvifor treng ein brannbeskyttende belegg
- metodikk for å finne fram til belegg som både isolerer mot brann
		 og som let seg inspisere gjennom
Reidar Stølen, Sintef NBL
11.30

Inspeksjon av fleksible rør
- muligheter og begrensninger ved bruk av NDT-metoder
Paul Cooper, AGR Pipetech AS

12.00

Lunsj

13.00

Ikke snill – men klok
- etikk som verktøy i arbeidslivet
- hvordan løse dilemmaer når gode hensyn står mot hverandre
- etikk er ikke først og fremst et spørsmål om å være snill – det dreier
		 seg om å være ryddig
Einar Øverenget, Humanistisk Akademi
13.45

Nye muligheter for sertifisering innen NDT
- UT phased array i løpet av høsten 2010
- UT TOFD i løpet av høsten 2010
- siste endringer i Nordtest DOC GEN 010
- RT digital radiografi
Per Arvid Lid, FORCE Technology Certification

14.15

Avslutning
President Rune Kristiansen

NDT-KONFERANSEN 2010
Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving (NDT-Foreningen) ble startet 1972. I år er det
38. gang den årlige NDT-konferansen arrangeres. Årets konferanse blir noe annerledes
enn tidligere, da den er lagt til Quality Hotel Grand, Kristiansund.
Foreningen ser det som en stor oppgave å gi informasjon om NDT i form av konferanser
og seminarer, der både nasjonale og internasjonale forelesere presenterer de siste
nyheter innenfor NDT, og nye erfaringer med tradisjonell NDT.
Det vil som vanlig bli arrangert utstilling av NDT-utstyr også ved årets konferanse,
der blant annet en rekke leverandører i Norge vil være representert.
Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen fagområdet NDT og kvalitetssikring, produktkontroll, skoleverk, konsulentvirksomhet, forskning, og som ønsker å
holde seg informert om den siste utvikling på området

B

Returadresse:
NDT-foreningen
Claude Monets allé 5
N-1338 Sandvika

ARRANGEMENT:
TID: 30. mai-1. juni 2010
KONFERANSESTED: Quality Hotel Grand, Krisiansund.
KURSKOMITÉ: Styret i NDT-foreningen.
PÅMELDINGSFRIST: Fredag 7. mai 2010. Påmelding kan selvsagt også gjøres etter denne dato,
men da kan vi ikke garantere hotellrom på Quality Hotel Grand.
DELTAKERAVGIFT: Kr. 5.600,- for medlemmer og kr. 6.400,- for ikke-medlemmer, medregnet
kursmateriell, men uten opphold. Ved påmelding av 3 eller flere deltakere fra samme bedriftsenhet
innrømmes det 30% rabatt for påmeldt deltaker nr. 3 og 50% rabatt fra og med påmeldt deltaker
nr. 4. Et avbestillingsgebyr på kr. 600,- vil påløpe etter påmeldingsfristens utløp. Avbestilling må
skje senest 3 virkedager før konferansens start, hvis ikke må full avgift betales.
PENSJONSPRIS: Quality Hotel Grand, kr. 1 097,- pr. døgn i enkeltrom med frokost (927,- pr døgn
lør til man). Hver enkelt deltaker ordner selv med betaling for hotelloppholdet. Dagpakke (lunsj,
kaffeservering, etc) for både boende og ikke-boende er kr. 520,-. Dagpakke for to dager vil for alle
deltakere bli fakturert sammen med deltakeravgiften etter konferansens avslutning. Årsmiddagen
vil også bli fakturert sammen med deltakeravgiften.
KONFERANSESEKRETARIAT/PÅMELDING:
FORCE Technology Norway AS, Claude Monets alle 5, N-1338 SANDVIKA.
E-post: secretariat@ndt.no. Henvendelser om konferansen kan også gjøres til
Anne-Ki Magraff (xaa@force.no, 64 00 36 52) eller Peer Dalberg (pda@force.no, 64 00 36 59)

"

PÅMELDING

NDT-KONFERANSEN 2010
Quality Hotel Grand, 30. mai- 1. juni 2010

Navn:
Firma:
Adresse:

Postnr./sted:

Fakturaadresse:

Telefon/e-post:

Hotell ønskes bestilt av Force:			
Nei
Dobbeltrom

Ankomst
Røyk/ikke røyk

Avreise

Jeg vil være med på årsmøtemiddag søndag kveld.		
Pris kr. 575 (gjelder for både boende og ikke-boende).

Ja

Nei

Jeg vil være med på leverandørmiddag mandag kveld.
Deltakelsen er gratis.

Ja

Nei

Er medlem

		

Er ikke medlem

Sted/Dato			

Er ikke medlem, men ønsker medlemskap

Underskrift

Påmeldingen kan sendes NDT-foreningen, Claude Monets allé 5, N-1338 SANDVIKA
eller e-post secretariat@ndt.no

www.comitas.no

Ja
Enkeltrom

