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                                                                        IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  SS..AA..  

Introduction : 
 

IInntteeggrraatteedd  NNDDTT    S.A  ssttaarrttss  hhiiss  aaccttiivviittiieess  iinn  PPoorrtt  GGeennttiill  iinn  22001133    ttoo  pprroovviiddee  NNDDTT  SSeerrvviicceess  aanndd  aallll  ssoorrtt    ooff    

iinndduussttrriiaall  ccoonnttrroollss  oonn  ssiittee  aanndd  aatt  oouurr  PPoorrtt  GGeennttiill  ffaacciilliittiieess,,    

  

                                                      
 

IInntteeggrraatteedd  ooppeerraatteess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttoorrss  ooff  iinndduussttrryy::  OOiill,,  iinndduussttrriiaall,,  cchheemmiiccaall,,  hhyyddrrooeelleeccttrriicc....eettcc,,  

pprrooppoossiinngg  tthhee    sseerrvviicceess  lliisstteedd  hheerree  bbeellooww::  
 

11))  NNoonn  DDeessttrruuccttiiff  TTeessttss  ((NNDDTT))  ::  

  

  IInndduussttrriiaall  RRaaddiiooggrraapphhyy..  

  MMaaggnneettoossccooppyy..  

  DDyyee  ppeenneettrraanntt..  

  UUllttrraassoonnss..  

  TThhiicckknneesssseess  mmeeaassuurreess..  

  
OOuurr  qquuaalliiffiieedd  tteecchhnniicciiaannss  aarree  LLeevveell  22  cceerrttiiffiieedd  
AAllll  pprroocceedduurreess  aarree  vvaalliiddaatteedd  bbyy  aa  LLeevveell  33  cceerrttiiffiieedd  ssuuppeerrvviissoorr  
  

22))  IInnssppeeccttiioonn  ::  
 

  TTaannkkss,,  pprreessssuurree  vveesssseellss  iinnssppeeccttiioonn..    

  HHaarrddnneessss  mmeeaassuurree..  

  WWeellddeerr  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  ffoollllooww  uupp..  

  WWeellddiinngg  pprroocceedduurree  qquuaalliiffiiccaattiioonn  rreeccoorrdd  ((WWPPQQRR))..  

  AAddvviicceess  iinn  wweellddiinngg  ooppeerraattiioonnss  
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33))  LLiiffttiinngg  ::  

 . 

  LLiiffttiinngg  eeqquuiippmmeennttss  ccoonnttrrooll  aanndd  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  aatt  oouurr  PPoorrtt  GGeennttiill  ffaacciilliittiieess  oorr  oonn  ssiittee  

  
 
 

44))  PPrreessssuurree  TTeessttss  ::  
 

  CCeerrttiiffiieedd  tteessttss  oonn  ppiippeess,,  ppiippiinngg,,  pprreessssuurree  vveesssseellss,,  eettcc........  

  IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  hhaass  ggoott  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ooff  GGaabboonneessee  MMiinniisstteerr  ooff  MMiinneess  ffoorr  ccaarrrryy  oonn    iinnssppeeccttiioonnss  

aanndd    rreecceeppttiioonnss  ooff  pprreessssuurree  tteessttss    

  

  
 
Our Port Gentil facilities: 
 
OOnnee  bbuunnkkeerr  ((1144mm  xx88mm))  aalllloowwiinngg  ttoo  ppeerrffoorrmm  rraaddiioo  iinnssppeeccttiioonnss  2244  hhoouurrss  aa  ddaayy,,  77  ddaayyss  aa  wweeeekk..  

TThhiiss  bbuunnkkeerr  hhaass  bbeeeenn  bbuuiilltt  ffoolllloowwiinngg  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  

A contiguous second bunker to perform pressure tests, immediately after NDT operations, allowing time 
savings for our clients 

 
  

                                                  
 

  
  AAss  ooppttiioonn,,  wwee  ccaann  pprrooppoossee  ppiicckk  uupp  &&  ddeelliivveerryy  ooff  ssppoooollss  wwiitthh  oouurr  ttrruucckkss    

  
  RReennttaall  ooff  wweellddiinngg  mmaacchhiinnee  ttoo  aallllooww  ffoorr  eevveennttuuaall  rreeppaarraattiioonnss  bbyy  cclliieenntt  wweellddeerrss,,  iiff  rreeqquuiirreedd  
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Integrated NDT Gabon  yard implantation plan: 
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IINNDDUUSSTTRRIIAALL  GGAAMMMMAAGGRRAAPPHHYY  

11))  GGaammmmaaggrraapphhyy  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  PPoorrtt  GGeennttiill..  

aa))  SSpprreeaadd  iinncclluuddiinngg  ::  

--  AA  rraaddiioo  pprrootteeccttiivvee  bbuunnkkeerr  ((ssiizzee  ::  1122mm  xx  88mm)),,  bbuuiilltt  ffoolllloowwiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  nnoorrmmss,,  ffiitttteedd  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  ccrraannee  sslleewwiinngg  aatt  

336600°°  ffoorr  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  tthhee  ppiieecceess  ttoo  bbee  ccoonnttrroolllleedd  ((ppiippiinngg,,  ccaappaacciittiieess,,  eettcc......))..  

  

                                                      

  

  

--    ssttoorraaggee  aarreeaa  ffoorr  ppiippiinngg    

--  DDeevveellooppmmeenntt  llaabboorraattoorryy  cclloossee  ttoo  tthhee  bbuunnkkeerr..  

--  GGaammmmaaggrraapphhiicc  pprroojjeeccttoorrss    ttyyppee  EEXXEERRDDUUAALL  112200  wwiitthh  IIrr119922  aanndd  SSee7755  iissoottooppeess..  TThhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  rraaddiiooggrraammss  

oobbttaaiinneedd  wwiitthh  aa  SSee7755  sspprriinngg  iiss  vveerryy  nneeaarr  ooff  tthhiiss  ooff  aa  XX--rraayyss  ggeenneerraattoorr,,  ggiivviinngg  aa  bbeetttteerr  ffrraammee  qquuaalliittyy..  

--  GGaammmmaaggrraapphhiicc  pprroojjeeccttoorrss  aacccceessssoorriieess..  

--  SSttaaffff  aanndd  ppeeooppllee‘‘ss  sseeccuurriittyy  aanndd  rraaddiioo  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeennttss..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

bb))  PPeerrssoonnnneell  ::    

--  AA  tteeaamm  ccoommppoosseedd  bbyy    aa  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt;;  bbootthh  hhoollddiinngg  tthhee  CCAAMMAARRII  oorr  ssiimmiillaarr  

qquuaalliiffiiccaattiioonn..  

                                                                

RRaaddiiooggrraammss  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  ssiiggnnaattuurree  aarree  eennssuurreedd  bbyy  aa  lleevveell  22  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--PPCCNN  

tteecchhnniicciiaann..  
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22))  GGaammmmaaggrraapphhiicc  ooppeerraattiioonnss  oonn  sshhoorree//ooffffsshhoorree  cclliieenntt  ssiitteess..  

aa))  SSpprreeaadd  ::  

--  GGaammmmaaggrraapphhiicc  pprroojjeeccttoorrss  ttyyppee  EEXXEERRDDUUAALL112200  wwiitthh  aa  IIrr119922  aanndd  SSee7755  iissoottooppee..  

--  GGaammmmaaggrraapphhiicc  pprroojjeeccttoorrss  aanndd  aacccceessssoorriieess..  

--  SSttaaffff  aanndd  ppeeooppllee‘‘ss  sseeccuurriittyy  aanndd  rraaddiioo  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..      

--  MMoobbiillee  llaabboorraattoorryy  ffiitttteedd  iinnssiiddee  IISSOO  2200’’  ++  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  aacccceessssoorriieess  ffoorr  lloonngg  tteerrmm  wwoorrkkss..  

--  MMoobbiillee    llaabboorraattoorryy  ffiitttteedd  iinnssiiddee  1100’’  ccoonnttaaiinneerr  ++  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  aacccceessssoorriieess  ffoorr  sshhoorrtt  ssttaayy  wwoorrkkss..  

--  44  xx  44  vveehhiicclleess  iiff  nneecceessssaarryy  

  

  

bb))    PPeerrssoonnnneell  ::  
--  AA  tteeaamm  ccoommppoosseedd  bbyy    aa  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt;;  bbootthh  hhoollddiinngg  tthhee  CCAAMMAARRII  oorr  ssiimmiillaarr  

qquuaalliiffiiccaattiioonn..  

--  TThhee  rraaddiiooggrraammss  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  ssiiggnnaattuurree  aarree  eennssuurreedd  bbyy  aa  lleevveell  22  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--

PPCCNN  tteecchhnniicciiaann..  
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33))  OOppeerraattiioonnss  wwiitthh  ggeenneerraattoorr  XX--RRaayy  ffoorr  ppiippeelliinnee  ccoonnttrrooll  ((ccrraawwlleerr))..  

  

aa))  SSpprreeaadd  ::  

  

--  AA  ttyyppee  IIrriiss  66  oorr  IIrriiss  1100  ccrraawwlleerr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  oorrddeerr  IICCMM  uunniittyy..  

--  CCrraawwlleerr  aacccceessssooiirreess  ((bbaatttteerriieess,,  rreemmoottee  ccoonnttrrooll,,  ……))..  

--  CCrraawwlleerr  ssppaarreess    aanndd  aacccceessoorriieess..  

--  SSttaaffff  aanndd  ppeeooppllee‘‘ss  sseeccuurriittyy  aanndd  rraaddiioo  pprrootteeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..      

  

--  MMoobbiillee    llaabboorraattoorryy  ((ccoonnttaaiinneerr  2200’’  oorr  1100’’))  ++  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonn  aacccceessssoorriieess  ffoorr  lloonngg  tteerrmm  oonn  ssiittee  wwoorrkkss..  

--    44  xx  44  vveehhiiccllee  iiff  nneecceessssaarryy  

  

  

                        ..  

                    

bb))  ppeerrssoonnnneell  ::  
  

--  AA  tteeaamm  ccoommppoosseedd  ooff  aa  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt;;  bbootthh  wwiitthh    CCAAMMAARRII  oorr  ssiimmiillaarr  

qquuaalliiffiiccaattiioonn..  

--  TThhee  rraaddiiooggrraammss  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  ssiiggnnaattuurree  aarree  eennssuurreedd  bbyy  aa  lleevveell  22  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--

PPCCNN  tteecchhnniicciiaann..  
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SSUURRFFAACCEESS  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  BBYY  DDYYEE  PPEENNEETTRRAANNTT  OORR  MMAAGGNNEETTOOSSCCOOPPYY  

  

DDyyee  ppeenneettrraanntt  oorr  MMaaggnneettoossccooppyy  iinntteerrvveennttiioonn  iinn  PPoorrtt  GGeennttiill  oorr  cclliieenntt’’ss  ssiitteess  

aa))  SSpprreeaadd  

--  EElleeccttrroommaaggnneettiicc  yyookkee    oorr  ppeerrmmaanneenntt  mmaaggnneettiicc  yyookkee..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

--  MMaaggnneettiicc  ppaarrttiicclleess  ffiieelldd  iinnddiiccaattoorr  ((mmaaggnneettiizzaattiioonn  iinnddiiccaattoorr))  

--  MMeeaassuurreedd  ffiieelldd  ((TTaannggeennttiiaall  ffiieelldd  pprroobbee))  

  

bb))  PPeerrssoonnnneell  ::  

--  AA  tteeaamm  ccoommppoosseedd  bbyy  aa  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt  aanndd  aann  aassssiissttaanntt  iiff  nneecceessssaarryy..  

  

  

UULLTTRRAASSOONNSS  tteessttss  

 

TThhiicckknneesssseess  mmeeaassuurreemmeennttss  iinn  PPoorrtt  GGeennttiill  oorr  oonnsshhoorree//ooffffsshhoorree..  

  

aa))  SSpprreeaadd  iinncclluuddiinngg  ::  

--  AA  tthhiicckknneessss  mmeessuurree  ddeevviiccee..  

--  AA  ccaalliibbrraattiioonn  bblloocc..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

--  EEPPII..  

  

bb))  PPeerrssoonnnneell  ::    

--  AA  tteeaamm  ccoommppoosseedd  bbyy  aa  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt  iiff  nneecceessssaarryy..  

  

  

UUllttrraassoonn    mmeeaassuurreemmeennttss  iinn  PPoorrtt  GGeennttiill  aanndd  OOnnsshhoorree//  OOffffsshhoorree..  

  

aa))  SSpprreeaadd  iinncclluuddiinngg  ::  

--  AA  uullttrraassoonn  ddeevviiccee  aanndd  aacccceessssooiirreess..  

--  CCaalliibbrraattiioonn  bblloocckk..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

  

bb))  PPeerrssoonnnneell  ::  

  

--  AA  cceerrttiiffiieedd  lleevveell  22  AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD  tteecchhnniicciiaann  aanndd  aann  aassssiissttaanntt  iiff  nneecceessssaarryy..  
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IINNSSPPEECCTTIIOONN  AACCTTIIVVIITTIIEESS  

  

aa))  II  NNDDTT  ccaann  aassssiisstt  oonn  bbeellooww  rreeqquueessttss::  

  

--  AApppprroovvaall  ooff  wweellddiinngg  pprroocceedduurree  ssppeecciiffiiccaattiioonn  

--  WWeellddiinngg  pprroocceedduurree  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

--  WWeellddeerr’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  

--  WWeellddiinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  

--  VVeerriiffiiccaattiioonn  ooff  wweellddiinngg  mmaacchhiinneess  

--  LLFFEETT  iinnssppeeccttiioonn//  MMFFLL  iinnssppeeccttiioonn  

--  UUllttrraassoonniicc  iinnssppeeccttiioonn  wwiitthh  ssccoorrppiioonn  BB--SSccaann  

--  LLeeaakk  tteesstt  

--  DDiimmeennssiioonnaall  cchheecckk  

--  PPaaiinnttiinngg  aanndd  ccooaattiinngg  iinnssppeeccttiioonn  

--  VVaaccuuuumm  tteessttiinngg  

--  WWiittnneessss  ttoo  mmeecchhaanniiccaall  tteessttss  aanndd  cchheemmiiccaall  aannaallyyssiiss  

--  HHaarrddnneessss  iinnssppeeccttiioonn  

--  PPoossiittiivvee  mmaatteerriiaall  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  IInnssppeeccttiioonn  ((PPMMII))  

--  CCoorrrroossiioonn  ddeetteeccttiioonn  

--  CCoonnttrroollee  QQuuaalliittyy  //  AAssssuurraannccee  QQuuaalliittyy  ::  QQAA//QQCC  

--  FFiittnneessss  ffoorr  sseerrvviiccee  ((FFFFSS))  

--  DDeessiiggnn  ccaallccuullaattiioonn  aapppprroovvaall  

--  TTeecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  

--  IInnffrraarreedd  TThheerrmmooggrraapphhyy  

--  EEddddyy  CCuurreenntt  

--  PPhhaasseedd  AArrrraayy  

--  TTiimmee  OOff  FFlliigghhtt  DDiiffffrraaccttiioonn  ((TTOOFFDD))  

--  AAccoouussttiicc  EEmmiissssiioonn  

  

IInnssppeeccttoorr  hhaavviinngg  mmiinniimmuumm  22  yyeeaarrss  ooff  eexxppeerriieennccee  aanndd  cceerrttiiffiieedd  lleevveell    22    AASSNNTT  oorr  CCOOFFRREENNDD    
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LLIIFFTTIINNGG  iinnssppeeccttiioonnss  

  

IINNDDTT  ccaann    ppeerrffoorrmm  iinnssppeeccttiioonnss  aanndd  ccoonnttrroollss  oonn  cclliieenntt’’ss  lliiffttiinngg  aanndd  hhaannddlliinngg  aacccceessssoorriieess::  ppeerriiooddiicc  ccoonnttrroollss    aanndd  

mmaannddaattoorryy    eexxaammiinnaattiioonnss..  

OOuurr  tteecchhnniicciieennss  ccaann  aallssoo  rreecceerrttiiffyy  ccrraanneess,,  ffoorrkk  lliiffttss  aanndd  aallll  lliiffttiinngg  mmaacchhiinneess  

  

  

  

  

AAvvaaiillaabbllee  aatt  oouurr    GGaabboonn  aanndd  CCoonnggoo  yyaarrddss::  

  110000  ttoonnss  tteesstt  bbeenncchh  

  1155  ttoonnss  SSWWLL  tteesstt  ffrraammee  

  CCeerrttiiffiieedd  wweeiiggtthhss  

  LLooaadd  cceellllss  

  WWaatteerr  llooaadd  bbaaggss  
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PPRREESSSSUURREE  TTEESSTTSS  

                  

HHyyddrraauulliicc  tteessttss  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  II--NNDDTT  yyaarrdd  oorr  oonn  cclliieenntt’’ss  ssiittee  

aa))  SSpprreeaadd  iinncclluuddiinngg  ::  

--  AA  bbuunnkkeerr  1100mm  xx  1100mm  ffoorr  pprreessssuurree  tteessttss,,  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  11..55  ttoonnss  ffiixxeedd  ccrraannee  aanndd  aa  44  mmeetteerrss  wwiiddee  ddoooorr  ttoo  aallllooww  

eennttrraannccee  ooff  hheeaavvyy  aanndd  vvoolluummiinnoouuss  eeqquuiippmmeennttss..  

--  AA  ssttoorraaggee  aarreeaa  ooff  rreeffeerreenncceedd  ssppoooollss..  

--  AAnn  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  iissoollaatteedd  tteessttss  ccaabbiinn,,  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  bbuunnkkeerr..    

--  PPrreessssuurree  sspprreeaadd  aavvaaiillaabbllee  ::  00--5500  bbaarrss  ;;  00--115500  bbaarrss  ;;  00--225500  bbaarrss  ;;  00--440000  bbaarrss  ;;  00--11000000bbaarrss  eett  00--11550000  bbaarrss  ((ppuummppss  aanndd  

iinnssttrruummeennttaattiioonnss))  

--  PPnneeuummaattiicc  ttoorrqquuee  wwrreenncchheess  

--  FFuullll  sseett  ooff  ffllaannggeess,,  bboollttss,,  nnuuttss,,  fflleexxiibbllee  aanndd  aannyy  ootthheerr  iitteemmss  ttoo  ppeerrffoorrmm  hhyyddrrootteesstt..  

--  CChhaarrtt  rreeccoorrddiinngg  ddeevviicceess  

                            

bb))  PPeerrssoonnnneell  

--  AA  tteeaamm  ffoorrmmeedd  bbyy  aa  ssuuppeerrvviissoorr  aanndd  ooppeerraattoorr  tteecchhnniicciiaannss  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  mmaanniippuullaattiioonn  aass  wweellll  aass  ppuummppss  aanndd  

iinnssttrruummeennttaattiioonn  uussiinngg..  
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