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I industriell sammenheng er det knyttet en mengde manuelt arbeid til kvalitetskontroll i 

produksjonsbedrifter og tjenester for kontroll av olje- og gassinstallasjoner. Det er et stort potensiale 

for besparelser ved å automatisere tilstandsvurderinger av kritiske objekter i industriell sektor.  

 

Med utgangspunkt i olje- og gass-sektoren kan kritiske objekter være prosessutstyr, beholdere, rør, 

strukturer, malingsbelegg og isolasjon. I produksjonsbedrifter kan dette være kvalitetskontroll av 

produkter eller deler av produkt som sveis og overflate.  

 

Med kraftigere maskinvare og nye algoritmer har bildeanalyse og objekt-deteksjon blitt mer effektive 

de siste årene, derfor bør man nå kunne digitalisere prosessene for menneskelig visuell 

kvalitetskontroll og mulig erstatte de helt med video-kamera, skreddersydd programvare og 

maskinlæring. Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens og er en vitenskapelig disiplin opptatt av 

design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra empiriske data. 

 

Prosjektet har undersøkt mulighetene for å bruke maskinlæring i en krevende industriell sammenheng. 

Vi vet at maskinlæring ved hjelp av de riktige teknikkene og tilstrekkelig store og representative 

datasett, kan kategorisere eller forutsi observasjoner med stor presisjon. Vårt mål var å finne ut hva det 

betyr for våre industripartnere, Brunvoll AS og Axess AS, som ville bruke disse metodene for å 

detektere sveisefeil i sanntid og kategorisere korrosjon i heterogene stålstrukturer, henholdsvis.  
 

Vi har satt opp et testmiljø basert på Googles fritt tilgjengelige maskinlæringsplattform, Tensorflow 

med et nevralt nett. Et nevralt nettverk er bygget opp av nevroner og bindingene mellom disse og 

påtrykk fra foregående lag. Ved bruk av Googles algoritmer kunne vi slik trene vektene utfra de 

forskjellige datasettene vi samlet. 

 

Som en del av dette prosjektet har vi besøkt ett av Norges fremste maskinlæringsmiljø, ved eSmart 

Systems AS i Halden. En viktig motivasjon for oss nå, er å styrke vår egen kompetanse på dette 

området i samarbeid med dette miljøet.  

 

Våre funn i forprosjektet er delte. For deteksjon av sveisefeil har vi ved å trene det nevrale nettet med 

20.000 bilder. Evalueringen viser en korrekt kategorisering på nær 100%. Det er ikke helt uventet. 

Sveisesømmene har ekstremt liten variasjon når de er utført riktig.  For Brunvolls del er dette 

oppmuntrende. Vi har derfor i prosjektet sett videre på muligheten for å samle bildeinformasjon mens 

sveiseprosessen pågår. Dette krever avansert sensor og kamerateknologi, som vi nå mener det er verdt 

å teste i et hovedprosjekt.  

 

For kategorisering av korrosjon i det miljøet som Axess påtar seg å inspisere manuelt i dag, er det på 

tross av et stort bildemateriale brukt til å trene det nevrale settet mindre oppløftende resultater. Vi 

antar det skyldes at det finnes en mye større variasjon i utgangspunktet. For denne industripartneren 

må vi derfor fortsette å eksperimentere med maskinlæringsalgoritmene.  

 

Vi har i løpet av prosjektet gitt to miljøer i Molde muligheten til å gjøre seg kjent med maskinlæring 

som et praktisk verktøy. Både Axbit og Møreforsking har utført egne eksperimenter. Selv om 

algoritmene som brukes er robuste, og dokumentasjonen god, har vi erfart at den fleksible 

«verktøyenkassen» ikke er tilstrekkelig tilgjengelig for at brukerne kan gjøre sine egne erfaringer og 

være med på å evaluere verktøyet.  

 

Videre forskning og utvikling i case-situasjoner for bedriftene i regionen bør bygge på en langt mer 

strømlinjeformet verktøykjede. Derfor vi vi foreslå et nytt prosjekt, som foruten å fortsette med 

optimering av teknikker og metoder fra Tensorflow, lager et brukergrensesnitt som er intuitivt og 

robust og tilgjengelig på de mobile plattformene som brukerne foretrekker.  

 


