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Wat is Fitness For Service (FFS)
• Beoordelingsmethodiek om te bepalen of een constructie nog geschikt is voor zijn toepassing of ontwerpcondities;
• Praktisch gezien is een FFS :
– Berekeningsmethodiek om de structurele- of mechanische integriteit te bepalen (of de levensduur tot falen)
– multi disciplinary aanpak om integriteitsissues op te lossen
• Enkele voorbeelden zijn
– Wanddikte afname
– Scheuren
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Case 1
• TOFD inspectie aan omloopleiding tussen 2 exchangers
• Indicaties gevonden over de volledige omtrek van de las
tussen bocht en leidingdeel
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Diameter leiding

Ø400 mm

Wanddikte leiding

34 mm

Ontwerpdruk

262 Barg

Ontwerp temperatuur

160°C
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Voorbeeld van TOFD report
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Gevonden indicatie

• Mapped scanning uitgevoerd over een axiale
lengte van 50 mm naast de las
• Totale inspectie lengte komt niet overeen met
omtrek van buis
• Op afstand 240 groot verschil in gemeten
wanddikte

Gemeten wanddiktes in omtrek van leiding
44
Gemeten wanddikte [mm]

• Gevonden indicatie wordt mogelijk sterk beïnvloed
door high low tussen recht leidingdeel en bocht
• Aanvullende wanddikte metingen om de wanddikte
overgang beter in kaart te brengen
• Wanddikte gemeten op 8 plekken in de omtrek
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• Achteraf blijkt dat NDT engineer onvoldoende
duidelijk was wat het doel was van de mapped
scanning en wat er met de resultaten gedaan werd
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Case 2: Voorbeeld wanddikte afname elliptical head
• Wanddikte meting op een elliptical head
• Klant wil dat de wanddikte meten wordt uitgevoerd door scanning

Area 1
• Scanning is uitgevoerd per zone in het
gemarkeerde gebied
• Gerapporteerde wanddikte meting voor Area 1:
Gevonden wanddikte is tussen 3 mm en 12 mm

• Na inspectie wordt gevraagd om FFS analyse ➔
Door beperkte informatie kan onvoldoende
zekerheid gegeven worden over de integriteit van
deze head. Aanvullende wanddikte metingen
vereist.
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Case 3 : wanddikte afname bol
• Wanddikte meting op een bol als volgt gerapporteerd
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Probleem voor FFS engineer: hoe krijg je een vierkant
vlak gemapped op een bol?
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Lokale en globale wanddikte afname
• Binnen API579-1 zijn 2 methodieken beschreven om FFS analyses voor wanddikte metingen uit te voeren
– Globale wanddikte afname
– Lokale wanddikte afname
• 2 methodieken om wanddikte metingen uit te voeren / rapporteren:
– Point Thickness Readings (PTR)
oTML (Thickness Measurement Locations) gedefinieerd in het inspectie plan middels scanning meten
oMinimum 15 punten op vat of component
oOnder specifieke voorwaarden kan een gemiddelde wanddikte in berekening worden toegepast
– Critical Thickness Profiles (CTP)
oMeasurement on grid
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Critical Thickness Profile
Cn

– Wanddikte moet gemeten worden op grid
– Resolutie van het grid wordt bepaald door diameter
en wanddikte van component (vaak 2x wanddikte)
Aanbeveling API579-1 :
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𝐿𝑠 = min 0.36 𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛 , 2𝑡𝑟𝑑
Mn

– Scanning van wanddikte is niet vereist, wanddikte
op kruispunten dient te worden bepaald
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Kwaliteit NDO en Integriteit
• Kwaliteit van inspectie wordt vooral gemeten door leesbaarheid en begrijpbaarheid van de rapportages
• Ervaring binnen Sintra Engineers is dat de rapportages vaak onvoldoende duidelijkheid bieden over de gemeten
situatie en moeilijk om te zetten in een model. Bijvoorbeeld:
– Wat is de defect diepte en wat is de repeteerbaarheid van dit resultaat
– Welke wanddikte is er gemeten op welke plek
• Oorzaak van rapportage kwaliteit is niet alleen de verantwoordelijkheid van NDT engineer maar is een gezamenlijke
uitdaging:
– Kwaliteit start met overdracht van kennis naar alle disciplines:
oWat wil de klant weten en waarom
oWat gaat de klant doen met de gegevens uit NDT rapporten en welke repeteerbaarheid en nauwkeurigheid is
hiervoor nodig
oWelke uitspraken worden gedaan met de gegenereerde NDO resultaten
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