N D T-

der e
r e/ l o d
oll  T
yk kelsemåling  Ser tifisering av sveise
Utarb
r
neste
eidelse
niør - tje
av sveisepros
e
g
Sv e i s
in
e
is
ve
S

e
ster
r
dy
re
e ko o
tjene
r dinerin
ivå 3N
T
g  P r odu
D
N
k sjonsopp f ølging 
Sv e i s
ester
einspe
k sjon NS - 4
ik k tjen
77 IWI-S  T ilkomsttek n

kontr

North Inspection AS har som mål
å være en solid aktør innen NDT
og sveisetekniske tjenester, vårt
personell har lang erfaring og
kompetanse fra land og offshore
industrien. Vår styrke er din trygghet.
North Inspection leverer tjenester innenfor områdene sveiseteknisk
rådgivning, NDT og sertifisering av sveisere til industrien generelt
med en spesiell fokus på olje og gass markedet i inn- og utland.
 Sertifisering av sveisere
 Sertifisering av loddere
 Vedlikehold og signering av sveisesertifikater
 Utarbeidelse av Sveieprosedyrer WPQ/WPS
 IWT/IWE Sveiseingeniør tjenester
 NDT & Sveisekoordinering IWT/IWE
 Sveise koordinering ihht 1090-1 Byggestandard
 Sveiseinspeksjon IWI-S/NS-477
 Tykkelsemåling av skip ihht DNV krav
 NDT Kontroll
 NDT Nivå 3-tjenester

PERSONELLSERTIFISERING
Som nettverkspartner av TI Sertifisering
eksaminerer og tester vi sertifiseringsprøving
for sveising og lodding i henhold til gjeldende
standarder.
 Sertifisering av sveisere.
 Sertifisering av loddere.
North Inspection AS tilbyr personellsertifisering for å verifisere at
personell har den kompetansen og kunnskapen som kreves innenfor
et bestemt emneområde.
I prosessen gjennomgår vi deres ferdigheter i forhold til
industristandardene. Når kravene er oppfylte utstedes et sertifikat til
den enkelte medarbeideren.
Et sertifikat kan anses som en ekstern tredjeparts dokumentasjon til
kunder og viser at personellet har den nødvendige kompetansen.
Vi sertifiserer sveisere og loddere etter
en rekke standarder. Sertifiseringsprøven
kan utføres i din egen bedrift eller i våre
verksteder.
 Sertifisering av loddere
Hardlodding.
 Sertifisering av sveisere
Stål, aluminium, kobber,
nikkel og titan.

Alle sertifikater
akkrediterte og
PED godkjente

SVEISEINSPEKSJON OG
NDT-TJENESTER
 Sveisekoordinering.
 Utarbeidelse av
sveiseprosedyrer WPS.
 Sveiseinspeksjon NS-477.
 NDT Kontroll.
 NDT Nivå 3-tjenester.
North Inspection har spesialisert seg på ikke-destruktiv testing (NDT)
og sveiseinspeksjon, og er en NTO-godkjent bedrift innen NDT
metodene:
• Visuell inspeksjon
• Magnetpulver kontroll
• Penetrant kontroll

• Ultralydkontroll
• Røntgen kontroll
• Virvelstrøm kontroll

I tillegg tilbyr vi tredjepartstjenester som sveisekoordinering,
sertifisering av sveisere og verifisering av sveiseprosedyrer.
Vi leverer også sertifisert personell i tilkomsteknikk, som benyttes ved
inspeksjonoppdrag på steder med vanskelig tilkomst.

TYKKELSEMÅLING
AV SKIP
 Vi utfører tykkelsemåling på
fiskebåter og skip.
 All tykkelsemåling blir utført
i henhold til DNV krav.
Vi utfører tykkelsemålinger på fiskebåter i aluminium og stål i alle
størrelser, og andre fartøy på lengde under 100m.
Dette kan være i forbindelse med klassing
eller generell tilstands kontroll på skrog
og tanker.
Tykkelsemålinger kan også tas på alt av
tanker, rør, plater osv.
Vi har til en hver tid tilgjengelig personell
for å kunne levere tjenesten på kort varsel,
og vi har nå investert i nytt moderne
utstyr for å effektivisere arbeidet og sikre
kvaliteten på vårt arbeid.
Godkjent i
henhold til
DNV krav

North Inspection AS
Blokken
8406 Sortland
Telefon: 477 00 888
www.northinspection.no
post@northinspection.no
Org. nr 912 902 005 MVA

