
ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

O EISP fornece serviços END no âmbito da União Europeia através da sua empresa mãe, Eurocontrol, 
que conta com a acreditação ENAC 845/LE1878 como Laboratório de Ensaios Não Destrutivos e com 
numerosas auditorias segundo o ASME como empresa de Ensaios Não Destrutivos para a obtenção da 
certificação “U”,“U2” e certificação nuclear “NPT”.

OO Eurocontrol é especializado e está sempre atualizado com as últimas técnicas de END e pode disponibilizar 
essas tecnologias para o apoiar nas melhores decisões de manutenção preventiva em ENDs, homologação 
de procedimentos de soldadura e soldadores ASME IX e EN ISO 15614 e Análise Química de Materiais “in 
situ” e no laboratório.

O Eurocontrol é um especialista em:

Monitorizar a integridade de seus ativos através de métodos invasivos ou não invasivos.

Detetar defeitos e irregularidades antes que resultem em danos graves ou não conformidade.

Garantir a operação segura e confiável das suas instalações.

Economizar tempo e dinheiro através de testes rápidos e eficazes dos seus ativos e 
equipamentos em todas as fases de sua vida, desde a produção até a operação no local.

Eurocontrol disponibiliza os métodos END mais eficazes para investigar a integridade dos seus 
equipamentos e ativos. Sua ampla gama de métodos END pode ajudá-lo a:

Líquidos Penetrantes

Partículas Magnéticas

Ultrassons

Endoscopia

Correntes Induzidas

Radiografia industrial

Emissões acústicas

Inspeção Visual
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Inspeção de Soldadura usando o TOFD (Time of Flight Difraction).

Análise química de material “on field” com espetrómetro (SPECTROTEST) portátil.

PHASED ARRAY, usada para a inspeção de corrosão como alternativa ao teste radiográfico em 
soldaduras complicadas.

DIGITAL RADIGRAPHIC TEST. Uso dos mais recentes sistemas para a digitalização de testes 
radiográficos na área aeronáutica ou para o estudo de corrosão.

MFL MFL Technique (Magnetic Flux Leakage) para a inspeção do fundo em tanques.

EMAT Technique para a inspeção de espessura sem acoplantes (alta temperatura).

O departamento de I+D+i da Eurocontrol desenvolveu as mais inovadoras Técnicas de END com procedimentos 
específicos adaptados aos requisitos se seus nossos clientes.

Eurocontrol conta com os melhores profissionais acreditados pelos comités e associações de 
mais prestígio a nível internacional:

Pessoal acreditado como nível 2 e nível 3 segundo a EN473/ISO 9712 e SNT-TC-1A 
em Radiografia Industrial, Ultrassons, Partículas Magnéticas, Líquidos Penetrantes e 
Inspeção Visual.

Engenheiros Internacionais de Soldadura e Engenheiros Europeus de Soldadura pelo 
IWI (“International Welding Institute”).

InspetoInspetores de construções soldadas níveis 2 e 3 segundo a UNE 14618 por CESOL.

Inspetores de construções soldadas segundo o AWS QC1 pela AWS.

Inspetores API 653 pelo American Petroleum Institute.

PORQUÊ A EUROCONTROL?


