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Ny OFP teknik och varför
Varför sker omställningen till ny och digital teknik 

mycket snabbare i vår omvärld?

Föreningen för Oförstörande Provning
Swedish Society for Nondestructive Testing



Välkommen till FOP:s temadagar 2016

Chalmers Tekniska Högskola och Föreningen för Oförstörande Provning hälsar alla 
välkomna till Göteborg och två dagar med föredrag och diskussioner kring temat  
”Ny teknik”. Fokus detta tillfälle blir varför ny teknik inte införs snabbare inom 
svensk konventionella industrin. Svensk tillverkningsindustri kommer tappa i  
konkurrenskraft om kvalitetssäkringen och möjligheten till processtyrning uteblir till 
följd av detta fenomen. Men vem äger frågan?

Kraven på metodutveckling och kvalificering ökar för provningsföretagen samtidigt 
som kontrollorganen behöver allt mer kvalificerad personal för att kunna genomföra 
certifieringar samt utvärdera nyutvecklade metoder. För att kunna möta framtidens 
krav på kvalitets-, säkerhets- och miljömål behövs det tillförlitliga metoder för att  
förutse livslängd och upptäcka defekter i våra material. Utvecklingen inom t.ex. 
fordonsindustrin går mot allt lättare konstruktioner och bränslesnålare motorer vilket 
också ställer högre krav på OFP-systemens kapacitet.

Forskargruppen Avancerad oförstörande provning ingår i Scientific Centre of  
Non-Destructive Testing (SCeNDT) som bildades 1998. Syftet med SCeNDT är att 
omsätta teoretiska kunskaper till applicerbara verktyg, så som t.ex. mjukvara för  
simuleringar, för att sedan kunna användas av personal med praktisk erfarenhet av 
oförstörande provning. SCeNDT strävar också mot att vara en partner till  
provningsföretag inom industrin och deras kunder för utvärdering av nya tekniker 
inom oförstörande provning.
 
Tid 9-10 november 2016 

Plats Virtual Development Laboratory, Chalmers Tvärgata 4C, Johanneberg Cam-
pus, Göteborg (se länk på FOP’s hemsida)

GPS coordinates: WGS 84 (lat, lon): N 57° 41.367’, E 11° 58.635’

Arrangörer FOP och forskargruppen Avancerad OFP, Chalmers

Mål  - Att ge tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte kring OFP-frågor 
  som deltagarna bedömer vara viktiga 
 - Att visa vart svensk OFP-forskning och OFP-utveckling för 
  branschen är på väg 



Program

Onsdag 9 november

12.00 Registrering & Lunch i VDL

13.00 Introduktion av dagen
 Ola Johansson, SQC

13.15 Implementering av företagsanpassade
 Peter Ågren, DEKRA Industrial

13.45 Samordning av olika certifieringssystem
’ i ett företag
 Terho Sulkupuro, SKF Group 
 Technology Development

14.15 Bensträckare

14.30 Praktiska erfarenheter från användning 
 av ET- och UT-arrayer på 
 Siemens Industrial Turbomachinery
 Mattias Broddegård, Siemens

15.00 Kaffe

15.30 Grupparbeten, till ca 17.30

19.00 Middag – Ange i anmälan om du 
 vill delta!

Torsdag 10 november

08.55 Introduktion av dagen
 Håkan Wirdelius, Chalmers

09.00 Icke-förstörande provning och
 övervakning av byggnadskonstruktioner
 Patrik Fröjd, Tekn. Lic.
 Lunds Tekniska Högskola

09.30 Från grundforskning i olinjär akustik
 till demonstratorer av SHM-system
 Claes Hedberg, Prof. vid
 Blekinge Tekniska Högskola

10.00 Kombination av statistiska och fysikaliska
 modeller inom ultraljudsteknik
 Johan Carlson, Prof. vid
 Luleå Tekniska Universitet

10.30 Kaffe

10.45 Matematisk modellering av OFP som
 verktyg i kvalitetssäkringen av
 komponenter och processtyrningen
 Håkan Wirdelius, bitr. Prof. vid
 Chalmers 

11.15 Användning av akustiska vågor för
 isdetektering på vindkraftverk
 Viktor Berbyuk, Prof. vid Chalmers

11.45 Lunch

12.45 Laserultraljud för processkontroll i
 metallindustrin
 Peter Lundin, Forskningsledare på
 Swerea KIMAB

13.15 Automatisk inspektion av ytsprickor i
 svetsade konstruktioner
 Anna Runnemalm, Univ. lektor vid
 Högskolan Väst

13.45 Redovisning grupparbeten

14.45 Kaffe

15.00 Paneldiskussion
 Moderatorer Peter Merck & Milan Poznic



Logi
Inför FOP:s konferens den 9-10:e november så har 
vi reserverat 40 enkel- och 10 dubbelrum på Hotel 
Quality Panorama. Hotellet ligger i nära anslutning 
till Chalmers campus Johanneberg och har goda 
kollektivtrafikförbindelser. Som konferensdeltagare 
får du tillgång till Chalmers avtalade priser 
(enkelrum: 935 kr/natt eller dubbelrum: 1159 kr/
natt)
För bokning kontakta hotellet och uppge kod FOP 
innan den 9:e oktober. Efter detta datum släpps alla 
reserverade rum.  https://www.nordicchoicehotels.
se/quality/quality-hotel-panorama1/

Anmälan till FOP:s temadagar den 9-10 November
Namn:  ..........................................................................................................................

Företag:  ........................................................................................................................

Adress:  ..........................................................................................................................

Postadress: .....................................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................

Faktura önskas till:  ............................................................................ Best.nr:...............

Speciella önskemål gällande kost:  ..................................................................................

Jag önskar deltaga på middagen onsdag kväll den 9:e    o
Vid avbokning senare än 30 oktober kommer hela konferensavgiften att debiteras.
Anmälan får överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med FOP-kansliet.

Gör din anmälan senast den 7 oktober 2016 på:
www.ndtsweden.com  eller sänd in till:
FOP:s kansli
c/o CSM NDT Certification AB
Artilleriplan 4
691 50 Karlskoga
Fax: 0586-84 810  •  ida.eriksson@csmndt.se

Anmälan
Anmälan är bindande och ska vara FOP till handa 
senast 14 oktober 2014. 
Konferensavgiften är 2.500 kr för medlemmar och 
3.000 kr för icke medlemmar (moms tillkommer). 
Vid avbokning senare än 30 oktober kommer hela 
avgiften att debiteras. Anmälan får överlåtas till en 
annan person i samma företag efter samråd med 
FOP-kansliet. 
Ytterligare upplysningar lämnas av Håkan Wirdelius, 
tfn 0733251511.


