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Praktijkverslag Inspectietecnieken 

 
Mijn naam is Franz Andriessen, ik ben bij koudband 2 van Corus IJmuiden verantwoordelijk voor het 

elektrotechnische beheer in de walsenslijperij. 

Dit wil zeggen dat ik zorg dat er onderhoud gepleegd wordt, dat er verbeteringen uitgevoerd worden en dat 

de documentatie(tekeningen, installatiebeschrijvingen) bijgehouden wordt  

Corus IJmuiden is een onderdeel van Corus Europa, een fusie tussen Hoogovens en British Steel. 

Op de site IJmuiden staan een aantal fabrieken(werkeenheden) die zorgen dat een grondstof(ijzererts)tot een 

eindproduct wordt verwerkt. 

Dit eindproduct kan bestaan uit warmgewalst staal, koudgewalst staal, vertinde-, verzinkte-, en geverfde 

plaat. 

 

Een van de werkeenheden is de koudband 2 waar warmgewalste plaat wordt verwerkt.De volgorde waarin 

dit gebeurt is: beitsen(schoonmaken,roest verwijderen), koudwalsen, warmgloeien, nawalsen, knippen en 

verpakken. 

 

 

Een van de belangrijkste installaties in deze materiaalstroom  is de koudwals, het materiaal wordt hier 

gewalst en gereduceerd van 5mm naar 0,8mm voor de auto-, olievaten- en witgoedindustrie.Deze bewerking 

wordt gedaan door de walsen en deze worden dan ook met veel zorg behandeld onder andere door ze te 

slijpen. 

Dit slijpen gebeurt in een walsslijperij, een werkplaats met een aantal slijpbanken en een draaibank waar de 

walsen nadat ze uit de koudwals zijn uitgebouwd, weer glad geslepen worden. 

 

Omwille van kwaliteit en veiligheid worden er een aantal inspecties uitgevoerd voor, tijdens en na de 

slijpbewerking. 

Ik zal in dit verslag een aantal van deze inspecties bespreken. 
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Visuele inspecties, 
 

De eerste maar ook de laatste inspectie welke wordt uitgevoerd op de wals zijn visuele inspecties. 

Als de wals de walsenslijperij binnenkomt wordt hij uitvoerig bekeken. 

Dit bekijken heeft meerdere redenen, als eerste kan de slijper zien of er oppervlakte scheurtjes in de wals 

zitten, als tweede kan hij zien of er bramen of beschadigingen op de walstap zitten welke kunnen duiden op 

beschadigingen van het lager. 

Zitten er geen beschadigingen in de wals kan hij worden geslepen. 

Als de wals gereed is wordt hij met een wisser drooggewist, hier vind de tweede visuele inspectie plaats. 

De wals moet worden drooggewist omdat er tijdens het slijpproces en de later te bespreken 

inspectiemethoden veel slijpvloeistof op de wals terecht komt die het juist beoordelen van de wals op fouten 

in de weg staan. 

 

De wals wordt bekeken op slijpspoed en vlammen. 

Slijpspoed wil zeggen dat de slijper kan zien dat er een spoor over de wals getrokken is door de slijpsteen. 

Er is dan een afdruk van de slijpsteen in de wals die als een soort schroefdraad over de wals loopt. 

Het tweede waar de slijper naar kijkt zijn de vlammen, dit zijn blauwe verkleuringen in de wals die met 

tegenlicht te zien zijn. 

Vooral de visuele eindinspectie van de walsen is een zeer nauwkeurig werk en kan daarom alleen gedaan 

worden door ervaren slijpers. 

 

Ten behoeve van de visuele inspecties zijn de slijpbanken voorzien van een TL armatuur, deze geven een 

neutraal licht waarbij de fouten goed gezien kunnen worden. 

In geval van twijfel kunnen de walsen op een dwarstransport geplaatst worden waarmee ze onder een 

lichtbak gereden kunnen worden waarmee ze, zonder invloed van vals licht, nog een extra goed bekeken 

kunnen worden. 

 

Er loopt overigens een proef om met een nieuw soort lamp op de slijpbank de eindinspectie uit te voeren. 

Deze lamp, een daglichtlamp, geeft een zeer helder licht, waarmee de fouten goed te zien zijn.  

 

Wanneer het visueel niet kan. 

 

In de koud en warmband walserijen van de staalindustrie en de Aluminium industrie worden diverse typen  

walsen toegepast. Deze walsen werken vaak onder extreme condities, de mechanische belasting is zeer 

hoog. Ten gevolge van deze omstandigheden kunnen er op het oppervlak en in de wals zelf scheuren 

ontstaan. Deze defecten zijn visueel vaak niet waarneembaar en alleen met behulp van niet destructieve 

meetmethoden (NDT) op te sporen.   

 

Bij de Koudband van Corus in IJmuiden gebruiken we hiervoor het DATAMES systeem van de firma    
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Een compleet DATAMES systeem bezit de volgende mogelijkheden: 

 

Direct (real time) testen en meten van: 
- Het walsoppervlak met behulp van wervelstroom (EC)     

     (Detectie van oppervlaktescheuren en ophardingen) 

- De interne structuur van de wals met behulp van Ultrageluid (US)  

    (Detectie van interne defecten) 

 - Het walsprofiel 

 - De walsrondheid en excentriciteit 

- De walstemperatuur 

 

 

Basisprincipe van de wervelstroom meettechniek 

 

Wervelstromen of ook wel Eddy Currents (EC) genoemd, zijn kleine elektrische stroompjes die in een 

testobject door een wisselend magnetisch veld geïnduceerd  worden. Dit magnetische veld wordt 

opgewekt door een spoel waarin een wisselstroom vloeit. Indien de spoel vlak in de buurt van het stalen 

walsoppervlak wordt gebracht zullen er wervelstormen net onder het oppervlak gaan lopen. 

 

Een  wals als testobject draait vaak onder een vast opgestelde meetspoel door. Indien nu een lokale 

afwijking in de materiaalstructuur van het walsoppervlak de spoel passeert, dan worden de 

wervelstromen beïnvloed of zelfs onderbroken. Dit komt omdat de elektrische en magnetische 

eigenschappen van het walsmateriaal daar anders zijn. Deze verandering in wervelstroom doet het 

magnetisch veld en ook de spoelstroom veranderen. Dit wordt door de achterliggende elektronica 

gedetecteerd en veelal doorgegeven aan een meetcomputer (PC) voor verdere verwerking en 

visualisatie.  

De materiaal structuurafwijkingen die voorkomen zijn globaal in twee typen op te delen. Het eerste type 

is een min of meer strak afgebakende afwijking zoals een scheur, onder het tweede type vallen de 

minder strak afgebakende variaties in de materiaalstructuur zoals een ophardingsplek. Scheuren 

vooroorzaken i.h.a. een ander type signaalverandering dan die van ophardingsplekken. De signaal 

verwerkende elektronica kan middels ingebouwde  filters deze twee indicatietypen van elkaar 

onderscheiden en separaat weergeven.  

 

 

AC magnetisch veld

Wervelstromen

Wals
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De spoelen zijn ook gevoelig voor magnetische plekken op de wals, ze verstoren  de meting. De 

meetapparatuur herkent deze plekken en geeft dit separaat weer. Aanbevolen wordt om deze 

magnetische plekken te verwijderen met een demagnetiseerapparaat. 

 

Basisprincipe van de ultrageluid meettechniek 

 

Geluid is een mechanische vorm van energie en manifesteert zich in de vorm van  trillingen in een 

medium. Dat medium kan gasvormig,  vloeibaar of een vaste stof zijn. Indien de frequentie van deze 

trillingen hoger is dan wat het menselijk oor kan waarnemen, gemiddeld ca 20 kHz, dan spreekt men 

van ultrageluid. In de Niet Destructieve Technieken (NDT) wordt vaak ultrageluid met een frequentie 

tussen de ca. 500Khz en 25 MHz  toegepast. 

 

De ultrasone inspectie techniek vindt zijn toepassing reeds in de vroege jaren  40 van de vorige eeuw. 

Hoogfrequent (ultra) geluid heeft een korte golflengte en penetreert een medium als  een bundel, zoals 

een zaklamp een bundel licht in het donker werpt. Licht kan uiteraard niet in de meeste vaste stoffen 

doordringen maar een bundel van ultrageluid kan dat wel. Deze eigenschap van ultrageluid maakt ze 

uitstekend geschikt voor inwendig (niet destructief) onderzoek in allerlei materialen. In gestraald 

ultrageluid wordt door onregelmatigheden in het te onderzoeken materiaal  teruggekaatst (gereflecteerd). 

Dit gereflecteerde geluid kan worden opgepikt door een ultrageluidsontvanger en met behulp van 

elektronische apparatuur en computers gevisualiseerd worden. Ultrageluid wordt meestal opgewekt in 

een piëzo kristal welke onderworpen wordt aan een hoge elektrische impuls. Dit piëzo kristal verandert 

daardoor fysiek even van vorm. Deze snelle vormverandering  is in feite de gewenste ultrasone trilling.    

 

Deze mechanische trilling wordt op het te onderzoeken voorwerp overgebracht door een 

koppelingsmiddel, vaak een vloeistof (water) omdat, indien de frequentie hoog is, de energie door gas 

(lucht) snel weg dempt. Omgekeerd genereert het gereflecteerde geluid vanuit het testvoorwerp een 

elektrisch signaal in het kristal. Het elektronisch verwerkte reflectiesignaal kan zichtbaar gemaakt 

worden op een beeldscherm en noemt men een zgn. A-scan. Deze A-scan maakt de reflectiehoogte en de 

looptijd door het materiaal zichtbaar. De reflectiehoogte zegt iets over de aard van het defect en de 

looptijd is een maat voor de defectlocatie (diepte). 

 

DATAMES en Ultrageluid 
Het DATAMES systeem is uitgerust met één of twee ultrasone sensoren. Deze sensoren zenden 

ultrageluid in een roterende wals. Omdat het te meten object, de wals, draait is direct mechanisch 

contact niet mogelijk.  

Ultrageluid wordt zeer sterk gedempt door gas (lucht), een spleet tussen sensor en wals wordt daarom 

opgevuld met een vloeistof, dit kan vrijwel altijd (gefilterd) slijpwater zijn. Deze spleet tussen sensor en 

wals is in de praktijk vergroot tot een afstand van ca. 80 mm om problemen te vermijden die komen 

door het weerkaatsen(spiegelen)van het oppervlak dan wel het afkaatsen van het ronde oppervlak.  

De sensor wordt daarom in een soort spuitkop (—> Eng. squirter) ingebouwd. Figuur 2.4.1-2  laat een 

dergelijk squirter zien zoals ze op een wals is uitgericht tijdens een meting.    

 

Standaard is een DATAMES COMBI uitgerust met een squirter en een sensor van 5 MHz. De 

meetrange is dan vanaf 5 mm diepte tot ca 125 mm in de wals.  

Indien een hogere resolutie is gewenst kan er een tweede squirter in de meetkop geplaatst worden welke 

is uitgerust met een sensor van 10 MHz. De meetrange  loopt dan vanaf 2 tot 25 mm diep.  
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Figuur 2.4.1-2Squirter in bedrijf, ultrageluid dringt een wals binnen. 
 


