
 

 

 

                                                                        IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  SS..AA..  

 
Présentation: 

  
En 2013, Integrated NDT S.A,,  ddéébbuuttee  sseess  aaccttiivviittééss  àà  PPoorrtt  GGeennttiill  ppoouurr  pprrooppoosseerr  ddeess  sseerrvviicceess  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  
ddeess  ccoonnttrrôôlleess  nnoonn  ddeessttrruuccttiiffss,,    ll’’iinnssppeeccttiioonn,,  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  eett  ddiivveerrss  ccoonnttrrôôlleess  iinndduussttrriieellss..  
  
                                          

                                    
  
 
Objectifs: 
 
EEttrree  eett  rreesstteerr  àà  ll’’ééccoouuttee  ddee  nnooss  cclliieennttss,,  lleeuurr  ddoonnnneerr  eennttiièèrree  ssaattiissffaaccttiioonn  eenn  ooffffrraanntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  
pprroodduuccttiivveess,,  ccoommppééttiittiivveess,,  iinnnnoovvaanntteess  eett  ddee  qquuaalliittééss..  
AAiinnssii,,  nnooss  ccoommppéétteenncceess  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll’’iinnssppeeccttiioonn,,  ddee  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  iinndduussttrriieell  ssoonntt  eenn  
ppeerrmmaanneennccee  ppeerrffeeccttiioonnnnééeess..  
LLeess  mmaarrcchhééss  ssuurr  lleessqquueellss  nnoouuss  cchhooiissiissssoonnss  dd’’ooppéérreerr  ssoonntt  eexxcclluussiivveemmeenntt  ddéétteerrmmiinnééss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  nnoottrree  
ccaappaacciittéé  àà  lleess  mmeenneerr  jjuussqquu’’aauu  tteerrmmee  dduu  ccoonnttrraatt..  
  
  
  

 
Secteurs d’activités: 

 
IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  ll’’iinndduussttrriiee  ppééttrroolliièèrree,,  cchhiimmiiqquuee,,  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  eett  ddaannss  llee  
sseecctteeuurr    iinndduussttrriieell  eett  nnaavvaall,,  aavveecc  lleess  aaccttiivviittééss  ssuuiivvaanntteess::    
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

11))  CCoonnttrrôôlleess  nnoonn  ddeessttrruuccttiiffss  ((CCNNDD))  ::                          
  

 RRaaddiiooggrraapphhiieess  iinndduussttrriieelllleess..  --    MMaaggnnééttoossccooppiiee  ––  RReessssuuaaggee  ––  UUllttrraassoonnss  --  MMeessuurreess  dd’’ééppaaiisssseeuurrss. 
 

LLeess  pprreessttaattiioonnss,,  lleess  pprrooccéédduurreess  eett  lleess  iinnssttrruuccttiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  ssoonntt  ssuuppeerrvviissééeess  ppaarr  ddeess  nniivveeaauuxx  22..    
LLeess  pprrooccéédduurreess  ssoonntt  vvaalliiddééeess  ppaarr  uunn  NNiivveeaauu  33  cceerrttiiffiiéé  CCOOTTEENNDD,,  CCOOFFRREENNDD  eett  AASSNNTT..  
LLeess  ooppéérraatteeuurrss  CCNNDD  ssoonntt  cceerrttiiffiiééss  sseelloonn  llee  ssttaannddaarrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ((SSNNTT--TTCC--11AA))..  

                                                
 

22))  IInnssppeeccttiioonn  ::  
 

 IInnssppeeccttiioonn  ddeess  bbaaccss,,  ddeess  ccaappaacciittééss..  --  MMeessuurree  ddee  dduurreettéé  --  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouuddeeuurrss  eett  ssuuiivvii  ddeess  
rreeccoonndduuccttiioonnss  --  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooddeess  ooppéérraattooiirreess  ddee  ssoouuddaaggee  --  CCoonnsseeiill  eenn  ssoouuddaaggee   

  IInnggéénniieeuurr  iinntteerrnnaattiioonnaall  eenn  SSoouuddaaggee  ((IIWWEE))  ppaarr  IISS..  
  SSppéécciiaalliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaall  eenn  ssoouuddaaggee  ((IIWWSS))  ppaarr  IISS..  
  IInnssppeecctteeuurr  eenn  ssoouuddaaggee  cceerrttiiffiiéé  CCSSWWIIPP  ppaarr  TTWWII..  
  IInnssppeecctteeuurr  eenn  ssoouuddaaggee  cceerrttiiffiiéé  nniivveeaauu  IIII..  

  
33))  LLeevvaaggee  ::  

 
 CCoonnttrrôôlleess  eett  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddee  lleevvaaggee à Port Gentil ou sur site  
 Contrôles et certifications des engins de levage 

 

                                              
 



 

 

 

 
44))  EEpprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  ::  

 
  RRééaalliissaattiioonn  dd’’éépprreeuuvveess  cceerrttiiffiiééeess  ssuurr  ttuuyyaauutteerriieess,,  ccaappaacciittééss,,  ddaannss  uunn  bbuunnkkeerr  ffeerrmméé  

  
  
  
  

                                              
  
  
  
 
Installations de INTEGRATED NDT Gabon : 

 
  NNoouuss  ddiissppoossoonnss    àà  PPoorrtt  GGeennttiill  dd’’uunn  bbuunnkkeerr  ddee  1122  xx  88  mmèèttrreess    ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rraaddiiooggrraapphhiieess  

iinndduussttrriieelllleess..  CCee  bbuunnkkeerr  eesstt  ccoonnssttrruuiitt  sseelloonn  lleess  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  aaggrrééee  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  ttuutteellllee  aauu  NN°°  
000000119922  MMPPEERRHH//CCAABB//CCNNPPPPRRII--aaddmm..  DDeeuuxx  aavvaannttaaggeess  ddiirreeccttss  eenn  ddééccoouulleenntt  ::  

  
11..  NNooss  cclliieennttss  ssoonntt  lliibbéérrééss  ddee  ttoouuss  pprroobbllèèmmeess  ddee  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  ssuurr  lleeuurrss  yyaarrddss..  
22..  NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ooffffrriirr  àà  nnooss  cclliieennttss  ddeess  pprreessttaattiioonnss  CCNNDD  2244  hheeuurreess//2244..  

  
  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaddjjaacceennttee  eett  jjuummeellééee  dd’’uunn  sseeccoonndd  bbuunnkkeerr  àà  éépprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  ppoouurr  rrééaalliisseerr  eenn  ppaarraallllèèllee  lleess  

éépprreeuuvveess  aapprrèèss  lleess  CCNNDD..  PPlluussiieeuurrss  aavvaannttaaggeess  ddiirreeccttss  eenn  ddééccoouulleenntt  ::  
  

1. Nos clients sont libérés des problèmes techniques propres à cette activité et des problèmes de 
sécurité sous l’atelier pendant les épreuves. 

2. Gain de temps (manipulation, installation, conditionnement aux épreuves et transport des 
tuyauteries). 

3. Gain de place consacrée aux épreuves sur les yards clients. 
 
 



 

 

 

 
 

4. L’obtention d’épreuves certifiées dans une unité spécialement conçue pour cette activité  
 

  
  

  EEnn  ooppttiioonn,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eennllèèvveemmeenntt  cchheezz  llee  cclliieenntt  eett  ddee  lliivvrraaiissoonn  rreettoouurr  ddeess  ppiièècceess  àà  ccoonnttrrôôlleerr//éépprroouuvveerr..  OOuu  
lliivvrraaiissoonn  ddiirreeccttee  ssuurr  llee  yyaarrdd  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ppeeiinnttuurree  ssoouuss--ttrraaiittaannttee..  
  

  LLaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’eeffffeeccttuueerr  lleess  éévveennttuueelllleess  rrééppaarraattiioonnss  ddee  ttuuyyaauutteerriieess  ssuurr  llaa  bbaassee  IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  eenn  mmeettttaanntt  uunn  
ppoossttee  àà  ssoouuddeerr  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  cclliieennttss  ((eenn  ééttuuddee  ddee  ffaaiissaabbiilliittéé))..  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

Plan des  Installations :  

  

  

  

  

  



 

 

 

EEXXAAMMEENNSS  DDEE  CCOOMMPPAACCIITTEE  PPAARR  GGAAMMMMAAGGRRAAPPHHIIEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  

11))  IInntteerrvveennttiioonn  ggaammmmaaggrraapphhiiee  àà  PPoorrtt  GGeennttiill    

  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé::  

  

--  UUnn  bbuunnkkeerr  ddee  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  ddoonntt  lleess    ddiimmeennssiioonnss  ssoonntt  1144mm  xx  88mm,,  ccoonnssttrruuiitt  aauuxx  nnoorrmmeess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  
ééqquuiippéé  dd’’uunnee  ggrruuee  ddee  33  ttoonnnneess  ffiixxee  ppiivvoottaanntt  àà  336600°°  ppoouurr  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  àà  ccoonnttrrôôlleerr  
((ttuuyyaauutteerriieess,,  ccaappaacciittééss,,  eettcc..  ......))  

--  UUnnee  zzoonnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddééddiiééee  aauuxx  ttuuyyaauutteerriieess..  

--  UUnn  llaabboorraattooiirree  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddiirreeccttee  dduu  bbuunnkkeerr..  

--  LLeess  aappppaarreeiillss  ddee  ggaammmmaaggrraapphhiiee  ddee  ttyyppee  EEXXEERRDDUUAALL  112200  aavveecc  ssoouurrcceess  eenn  IIrr119922  eett  SSee7755..  LLaa  qquuaalliittéé  ddeess  
rraaddiiooggrraammmmeess  oobbtteennuuee  aavveecc  uunnee  ssoouurrccee  eenn  SSee7755  eesstt  ttrrèèss  pprroocchhee  ddee  cceellllee  dd’’uunn  GGéénnéérraatteeuurr  àà  rraayyoonn  XX,,  
ddéélliivvrraanntt  uunnee  mmeeiilllleeuurree  qquuaalliittéé  dd’’iimmaaggee..  

--  AAcccceessssooiirreess  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ddee  ggaammmmaaggrraapphhiiee..  

--  EEqquuiippeemmeennttss  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  ppoouurr  llee  ppuubblliicc..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..    

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé::  

UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn    nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT  oouu  CCOOFFRREENNDD  eett  dd’’uunn  aassssiissttaanntt,,  lleess  ddeeuuxx  ééttaanntt  
ttiittuullaaiirreess  dduu  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’AAppttiittuuddee  àà  MMaanniippuulleerr  lleess  AAppppaarreeiillss  àà  RRaayyoonnnneemmeenntt  IIoonniissaanntt  ((CCAAMMAARRII))  oouu  ééqquuiivvaalleenntt..  

--    LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rraaddiiooggrraammmmeess  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess  rraappppoorrttss  ssoonntt  aassssuurrééeess  ppaarr  uunn  tteecchhnniicciieenn  cceerrttiiffiiéé  nniivveeaauu  
22  sseelloonn  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--PPCCNN..  

22))  IInntteerrvveennttiioonn  ggaammmmaaggrraapphhiiee  ssuurr  ssiitteess  oonn  sshhoorree//ooffffsshhoorree..  

  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé::  

--  aappppaarreeiillss  ddee  ggaammmmaaggrraapphhiiee  ddee  ttyyppee  EEXXEERRDDUUAALL  112200  aavveecc  uunnee  ssoouurrccee  eenn  IIrr119922  oouu  eenn  SSee7755..  

--  AAcccceessssooiirreess  ddee  ll’’aappppaarreeiill  ddee  ggaammmmaaggrraapphhiiee..  

--  EEqquuiippeemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  dduu  ppuubblliicc..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

--  CCoonnttaaiinneerr  2200’’  oouu  1100’’    llaabboo  mmoobbiillee  ++  aacccceessssooiirreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  

--  UUnn  vvééhhiiccuullee  44xx44  ssii  nnéécceessssaaiirree    

--    

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé::  

--  UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT  oouu  CCOOFFRREENNDD  eett  dd’’uunn  aassssiissttaanntt,,  lleess  ddeeuuxx  ééttaanntt  
ttiittuullaaiirreess  dduu  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’AAppttiittuuddee  àà  MMaanniippuulleerr  lleess  AAppppaarreeiillss  àà  RRaayyoonnnneemmeenntt  IIoonniissaanntt  ((CCAAMMAARRII))  oouu  ééqquuiivvaalleenntt..  

--    LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rraaddiiooggrraammmmeess  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess  rraappppoorrttss  ssoonntt  aassssuurrééeess  ppaarr  uunn  tteecchhnniicciieenn  cceerrttiiffiiéé  
nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--PPCCNN..  

  



 

 

 

--  IInntteerrvveennttiioonn  aavveecc  ggéénnéérraatteeuurr  àà  RRaayyoonn  XX  ppoouurr  ccoonnttrrôôllee  ppiippeelliinnee..  

                      ..  

                    

  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé::  

--  UUnn  ccrraawwlleerr  ssyyssttèèmmee  JJMMEE  CCoonnvviieenntt  ppoouurr  lleess  ddiiaammèèttrreess  ddee  66""  àà  1166"",,  ooppttiioonn  ddee  ttuubbee  àà  rraayyoonnss  XX  ppiippee::  aassssoocciiéé  àà  uunnee  
uunniittéé  ddee  ccoommmmaannddee  CCXXTT118800  oouu  IICCMM  118800  KKVV  eett  sseess  aacccceessssooiirreess  ((bbaatttteerriieess,,  ttééllééccoommmmaannddee,,……))..    

--  RReeddoonnddaannccee  ccrraawwlleerr  eett  mmaattéérriieell  eennvviirroonnnnaanntt  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  cclliieenntt..  

--  EEqquuiippeemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ddee  rraaddiioopprrootteeccttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  dduu  ppuubblliicc..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

--  CCoonnttaaiinneerr  2200’’    llaabboo  mmoobbiillee  ++  aacccceessssooiirreess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ppoouurr  lleess  cchhaannttiieerrss  lloonngg  ssééjjoouurr..  

UUnn  vvééhhiiccuullee  44xx44  ssii  nnéécceessssaaiirree    

                                    

  

 



 

 

 

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé::      

--  UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT  oouu  CCOOFFRREENNDD  eett  dd’’uunn  aassssiissttaanntt,,  lleess  ddeeuuxx  ééttaanntt  
ttiittuullaaiirreess  dduu  CCeerrttiiffiiccaatt  dd’’AAppttiittuuddee  àà  MMaanniippuulleerr  lleess  AAppppaarreeiillss  àà  RRaayyoonnnneemmeenntt  IIoonniissaanntt  ((CCAAMMAARRII))  oouu  ééqquuiivvaalleenntt..  

--    LL’’iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddeess  rraaddiiooggrraammmmeess  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddeess  rraappppoorrttss  ssoonntt  aassssuurrééeess  ppaarr  uunn  tteecchhnniicciieenn  cceerrttiiffiiéé  
nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT--CCOOFFRREENNDD--CCSSWWIIPP--PPCCNN..  

  

EEXXAAMMEENNSS  SSUURRFFAACCIIQQUUEESS  PPAARR  RREESSSSUUAAGGEE  OOUU  MMAAGGNNEETTOOSSCCOOPPIIEE  

  

11))  IInntteerrvveennttiioonn  rreessssuuaaggee  oouu  mmaaggnnééttoossccooppiiee  àà  PPoorrtt  GGeennttiill  oouu  ssuurr  ssiittee  oonnsshhoorree//  ooffffsshhoorree  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé::  

--  EElleeccttrroo  aaiimmaanntt  oouu  aaiimmaanntt  ppeerrmmaanneenntt..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess,,  EEPPII..  

--  IInnddiiccaatteeuurr  ddee  cchhaammpp  ddee  ppaarrttiiccuulleess  mmaaggnnééttiiqquueess  ((ttéémmooiinn  ddee  mmaaggnnééttiissaattiioonn)),,  mmeessuurreeuurr  ddee  cchhaammpp..  

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé::  

--  UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  cceerrttiiffiiéé  nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT  oouu  CCOOFFRREENNDD  eett  éévveennttuueelllleemmeenntt  uunn  
aassssiissttaanntt  ssii  nnéécceessssaaiirree..  

  

EEXXAAMMEENNSS  PPAARR  UULLTTRRAASSOONNSS  

 

11))  IInntteerrvveennttiioonn  UUSS  ppoouurr  ddeess  mmeessuurreess  dd’’ééppaaiisssseeuurrss  àà  PPoorrtt  GGeennttiill,,  oouu  ssuurr  ssiittee  oonnsshhoorree//ooffffsshhoorree  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé  ::  

--  UUnn  mmeessuurreeuurr  dd’’ééppaaiisssseeuurr..  

--  UUnn  bblloocc  ééttaalloonnnnaaggee..  

--  CCoonnssoommmmaabblleess..  

--  EEPPII..  

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé  ::  

--  UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  cceerrttiiffiiéé  nniivveeaauu  11  oouu  nniivveeaauu  22  sseelloonn  AASSNNTT  oouu  CCOOFFRREENNDD  eett  
éévveennttuueelllleemmeenntt  uunn  aassssiissttaanntt  ssii  nnéécceessssaaiirree..  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DD’’IINNSSPPEECCTTIIOONN  

  

aa))  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  eett  dduu  pprrooffiill  ddee  ll’’iinnssppeecctteeuurr::  

  

--  AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ddeessccrriippttiiffss  ddee  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ddee  ssoouuddaaggee..  

--  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooddeess  ooppéérraattooiirreess  ddee  ssoouuddaaggee..  

--  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouuddeeuurrss  eett  ooppéérraatteeuurrss  ssoouuddeeuurrss..  

--  SSuuppeerrvviissiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ssoouuddaaggee..  

--  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  mmaacchhiinneess  ddee  ssoouuddaaggee..  

--  CCoonnttrrôôlleess  LLFFEETT//CCoonnttrrôôlleess  MMFFLL..  

--  CCoonnttrrôôllee  UUllttrraassoonn  ppaarr  RRoobboott  ssccoorrppiioonn..  

--  EEpprreeuuvveess  dd’’ééttaanncchhééiittéé..    

--  CCoonnttrrôôlleess  ddiimmeennssiioonnnneellss..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ddee  ppeeiinnttuurree  eett  rreevvêêtteemmeenntt..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ppaarr  bbooîîttee  àà  vviiddee..  

--  AAssssiissttaannccee  àà  ddeess  eessssaaiiss  mmééccaanniiqquueess  eett  aannaallyysseess  cchhiimmiiqquuee..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ddee  dduurreettéé..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ppaarr  PPMMII..  

--  DDéétteeccttiioonn  ddee  ccoorrrroossiioonn..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ddee  ttaauuxx  ddee  ffeerrrriittee..  

--  CCoonnttrrôôllee  QQuuaalliittéé  //  AAssssuurraannccee  QQuuaalliittéé  ::  QQAA//QQCC  

--  FFiittnneessss  ffoorr  sseerrvviiccee  ((FFFFSS))..  

--  VVéérriiffiiccaattiioonn  ddee  nnoottee  ddee  ccaallccuull..  

--  AAssssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ddééggaazzaaggee..  

--  CCoonnttrrôôlleess  ppaarr  bbaallaaiiss  éélleeccttrriiqquuee..  

--  TThheerrmmooggrraapphhiiee  iinnffrraarroouuggee..  

--  CCoouurraanntt  ddee  FFoouuccaauulltt..  

--  UUllttrraassoonn  MMuullttiiéélléémmeenntt  ((PPhhaasseedd  AArrrraayy))..  

--  TTiimmee  OOff  FFlliigghhtt  DDiiffffrraaccttiioonn  ((TTOOFFDD))..  

--  EEmmiissssiioonnss  aaccoouussttiiqquueess..  

  

MMoobbiilliissaattiioonn  dd’’uunn  iinnssppeecctteeuurr  aayyaanntt  aauu  mmiinniimmuumm  22  aannnnééeess  dd’’eexxppéérriieennccee  eett  ééttaanntt  ttiittuullaaiirree  dd’’aauu  mmiinniimmuumm    22  
nniivveeaauuxx  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonnss  sseelloonn  AASSNNTT--  CCOOFFRREENNDD--PPCCNN--  CCSSWWIIPP..  



 

 

 

  

PPRREESSTTAATTIIOONNSS  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  LLEEVVAAGGEE  

 

  

  

IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  rrééaalliissee  lleess  iinnssppeeccttiioonnss  eett  ccoonnttrrôôlleess  ssuurr  vvooss  aappppaarreeiillss  ddee  lleevvaaggee  eett  ddee  mmaannuutteennttiioonn::  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  eett  éépprreeuuvveess  rrèègglleemmeennttaaiirreess..  

VVoottrree  aaccttiivviittéé  vvoouuss  aammèènnee  àà  lleevveerr  ddeess  cchhaarrggeess,,  àà  uuttiilliisseerr  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  tteellss  qquuee  ddeess  ttrreeuuiillss,,  ppaallaannss,,  
ppoonnttss  rroouullaannttss,,  ppoorrttiiqquueess,,  ppootteenncceess,,  ggrruueess,,  ttaabblleess  éélléévvaattrriicceess,,  hhaayyoonnss  éélléévvaatteeuurrss,,  cchhaarriioottss  éélléévvaatteeuurr,,  nnaacceelllleess,,  
oouu  aauuttrreess  eennggiinnss  ddee  cchhaannttiieerr..  

aa))  VVéérriiffiiccaattiioonnss  eett  ccoonnttrrôôlleess  ddeess  aappppaarreeiillss  ddee  lleevvaaggee  eett  ddee  mmaannuutteennttiioonn  

DDeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  aappppaarraauuxx  ddee  lleevvaaggee  eenn  sseerrvviiccee  nnoonn  mmaaiinntteennuuss  eett  nnoonn  ccoonnttrrôôllééss  ssoonntt  ggéénnéérraatteeuurrss  
dd’’aacccciiddeennttss  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  ppaarrffooiiss  ddééssaassttrreeuusseess..  CCeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  aappppaarraauuxx  ssoonntt  ssoouummiiss  àà  ddeess  
vvéérriiffiiccaattiioonnss  ppéérriiooddiiqquueess  oobblliiggaattooiirreess  aaiinnssii  qquu’’àà  ddeess  vvéérriiffiiccaattiioonnss  rrèègglleemmeennttaaiirreess  pprrééaallaabblleess  aauu  mmoommeenntt  ddee  
lleeuurr  mmiissee  oouu  rreemmiissee  eenn  sseerrvviiccee  aapprrèèss  ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ddee  ddéémmoonnttaaggee  oouu  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  

NNoottrree  ééqquuiippee  tteecchhnniiqquuee  rrééaalliissee  cceess  iinnssppeeccttiioonnss  ddee  ccoonnttrrôôlleess  eett  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonnss  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llaa  
rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  

bb))  ÉÉpprreeuuvveess  rrèègglleemmeennttaaiirreess  lleevvaaggee  

AAffiinn  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  aappppaarraauuxx  ddee  lleevvaaggee,,  nnooss  tteecchhnniicciieennss  eeffffeeccttuueenntt  lleess  eessssaaiiss  eenn  cchhaarrggee  ssuurr  
vvooss  aappppaarreeiillss..  

 



 

 

 

cc))  CCoonnsseeiill  eett  aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ppoouurr  vvooss  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  lleevvaaggee  eett  ddee  mmaannuutteennttiioonn  

FFoorrttss  ddee  lleeuurr  eexxppéérriieennccee,,  lleess  tteecchhnniicciieennss  IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneenntt  eett  vvoouuss  pprrooppoosseenntt  ddeess  ssoolluuttiioonnss  
ddee  ssééccuurriittéé  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  uuttiilliissaattiioonnss  eett  ddeess  rriissqquueess  aauuxxqquueelllleess  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  ssoonntt  eexxppoossééss..  

IInntteeggrraatteedd  NNDDTT  ppeeuutt  vvoouuss  aalleerrtteerr  ssuurr  lleess  rriissqquueess  eett  iinntteerrvveenniirr  eenn  pphhaassee  dd’’ééttuuddee,,  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  oouu  lloorrss  ddee  
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ssuurr  ssiittee..  LLeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ll’’eexxppéérriieennccee  ddeess  tteecchhnniicciieennss  vvoouuss  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  eenn  ttoouuttee  
sséérréénniittéé..  

  

  

EEPPRREEUUVVEESS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  

   

                    

11))  EEpprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  rrééaalliissééeess  ssuurr  llaa  bbaassee  II--NNDDTT..  

  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé  ::  

  

--  UUnn  bbuunnkkeerr  ppoouurr  éépprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  ddee  ddiimmeennssiioonn  1100mm  xx  1100  mm  ,,  ééqquuiippéé  dd’’uunnee  ggrruuee  ddee  11..55  ttoonnnneess  ffiixxee  
ppiivvoottaanntt  àà  336600°°,,  ppoouurr  lleess  eennttrrééeess  eett  ssoorrttiieess  ddeess  oouuvvrraaggeess  ttyyppee  ttuuyyaauutteerriieess  eett  dd’’uunn  aaccccèèss  ddee  44  mmèèttrreess  ddee  llaarrggee  
ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  uunn  ppaassssaaggee  ddee  cchhaarriioottss  éélléévvaatteeuurrss  ppoouurr  mmaanniippuullaattiioonn  ddeess  ccaappaacciittééss,,  ggaarree  ddee  rraacclleeuurrss,,  
éécchhaannggeeuurrss  eett  aauuttrreess  ééqquuiippeemmeennttss  lloouurrddss  eett  vvoolluummiinneeuuxx..  

--  UUnnee  zzoonnee  ddee  ssttoocckkaaggee  ddeess  ssppoooollss  rrééfféérreenncciiééss..  

--  UUnnee  ccaabbiinnee  ddee  tteessttss  iinnddééppeennddaannttee  eett  iissoollééee,,  ssiittuuééee  ddaannss  llee  bbuunnkkeerr..    



 

 

 

--  SSuuppeerrvviissiioonn  dduu  ddéérroouulleemmeenntt  ddeess  éépprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  ppaarr  ccaammeerraa  aavveecc  ccoonnttrrôôllee  ddeeppuuiiss  llaa  ccaabbiinnee  ddee  tteessttss  
((ssééccuurriittéé  ddeess  ooppéérraatteeuurrss))..  

--  PPoommppeess  eett    iinnssttrruummeennttaattiioonnss  ggaammmmee  00--5500  bbaarrss  ;;  00--115500  bbaarrss  ;;  00--225500  bbaarrss  ;;  00--440000  bbaarrss  ;;  00--11000000bbaarrss    

eett  00--11550000  bbaarrss..    

--  CClleeff  ppnneeuummaattiiqquuee  ppoouurr  sseerrrraaggee  ééccrroouuss  ddeess  bbrriiddeess  ddee  tteesstt..  PPoossssiibbiilliittéé  ddee  sseerrrreerr  aauu  ccoouuppllee  rreeqquuiiss..  

--  SSttoocckk  ccoommpplleett  ddee  bbrriiddeess  ppoouurr  tteessttss,,  ddee  bboouulloonnnneerriiee  eett  ddee  rraaccccoorrddss  ddiivveerrss..  

--  UUnn  eennrreeggiissttrreeuurr  ssuurr  ppaappiieerr  àà  ddiiaaggrraammmmee  cciirrccuullaaiirree  ((ttyyppee  BBAARRTTOONN))..  

  

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé  ::    

  

--  UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  ssuuppeerrvviisseeuurr  eett  ddee  tteecchhnniicciieennss  ooppéérraatteeuurrss  qquuaalliiffiiééss  ppoouurr  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ppoommppeess  eett  ddee  ll’’iinnssttrruummeennttaattiioonn..  

  

  

22))  EEpprreeuuvveess  hhyyddrraauulliiqquueess  rrééaalliissééeess  ssuurr  ssiitteess  oonn  sshhoorree//ooffffsshhoorree..  

  

aa))  MMaattéérriieell  mmoobbiilliisséé::  

  

--  PPoommppee  ddee  tteesstt  ppnneeuummaattiiqquuee  oouu  ddiieesseell..    SSii  ppoommppee    ppnneeuummaattiiqquuee,,  llee  ttaarriiff  iinncclluuss  llee  ccoommpprreesssseeuurr..  

--  IInnssttrruummeennttaattiioonn  ((vvooiirr  ddeessccrriippttiiff  ddeessssoouuss))..  

--  MMaanniiffoollddss  eett  fflleexxiibblleess  ddee  tteesstt..  

- PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ffoouurrnniirr  ppoommppeess  ddee  fflluusshhiinngg,,  ddee  ppiiggggiinngg,,  ddee  rreelleevvaaggee,,  dd’’iinnjjeeccttiioonn  cchhiimmiiqquueess,,  ccuuvveess,,  ddéébbiittmmèèttrreess,,    
bbaallaanncceess  àà  ppooiiddss,,  eennrreeggiissttrreeuurr  tteemmppéérraattuurree  ssoouuss--mmaarriinnee,,    mmaattéérriieell  sséécchhaaggee  ppiippeess,,  eettcc.  

 

bb))  PPeerrssoonnnneell  mmoobbiilliisséé  ::  

  

- UUnnee  ééqquuiippee  ccoonnssttiittuuééee  dd’’uunn  ssuuppeerrvviisseeuurr  eett  ddee  tteecchhnniicciieennss  ooppéérraatteeuurrss  qquuaalliiffiiééss  ppoouurr  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  
ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ppoommppeess  eett  ddee  ll’’iinnssttrruummeennttaattiioonn.. 

 


