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Ledelses resume 

Beskyttende coatings er nødvendige for at 

kunne opretholde høj effektivitet og lang 

levetid for maritime fartøjer og konstrukti-

oner. Samtidigt er der en stigende bekym-

ring for hvordan disse coatings påvirker 

havmiljøet, og i hvilken grad de bidrager til 

udbredning af bl.a. mikroplast i fødekæden. 

Projekt SHIP-COAT har i den forbindelse 

haft som målsætning at udvikle et laser-

skanningssystem til ikke-destruktiv måling 

og inspektion under overfladen på mari-

time coatings. Teknologien vil kunne bru-

ges som testværktøj i udviklingen af mere 

bestandige og bæredygtige coatings, samt 

være med til at opdage defekter og rust-

dannelse under overfladen på bl.a. skibe 

før det udvikler sig til større skader. 

Igennem projektet er det således lykkedes 

at bringe laser-scanningsteknologien ud af 

laboratoriet og tættere på industrielle an-

vendelser, på trods af nedlukningen som følge af COVID-19. Det er lykkedes at udvikle 

et mobilt scanningssystem, det første af sin slags, der ved projektets udgang blev trans-

porteret til et bådværft på Refshaleøen, hvor der blev foretaget måling af bundmalinger. 

I parallel med det mobile system er der foretaget et laboratoriestudie på forskellige 

maritime coatings, der skulle undersøge potentielle anvendelserne af teknologien. Stu-

diet, der er under publicering, har blandt andet vist at teknologien kan bruges til at måle 

på våde malinger under tørring for at undersøge tykkelsen, spredningen af partikler, 

samt mulig dannelse af defekter. Studiet viste også at rustdannelse kunne identificeres 

under et lag af coating, og at revner og andre defekter under overfladen kan visualiseres 

ikke-destruktivt og uden fysisk kontakt med coatingen. 

Efter de 14 måneder projektet har kørt står vi derfor nu med en større viden om, hvordan 

teknologien kan komme til gavn for både industrien og forskningen inden for beskyt-

tende coatings. Gennem formidling af projektet på diverse medier har vi fået opbygget 

et netværk af danske og internationale aktører inden for feltet, og står nu over for at 

starte nye samarbejder og projekter op inden for bl.a. vindenergi og additive manufac-

turing. 

Foto af Bax Lindhart © 2021 
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Executive summary (English) 

Protective coatings are essential for maintaining high efficiency and lifetime for marine 

vessels and structures. Meanwhile, there is an increasing concern regarding the effect 

of these coatings on marine environments, and to what extent they contribute to the 

introduction of e.g. microplastics in the food chain. In this regard, project SHIP-COAT 

has sought to develop a laser-scanning system for non-destructive measurements 

and subsurface inspection of marine coatings. This technology can be used as a tool in 

the development of more durable and sustainable coatings, while also serving an in-

strument to detect corrosion and other defects underneath the coating of e.g. ships be-

fore they develop into more serious damage. 

Through this project, the researchers have succeeded in bringing the laser-scanning 

technology out of the laboratory and closer to industrial applications, despite COVID-19 

shut-downs. The project successfully developed a mobile scanning system, the first of 

its kind, which at the end of the project was brought to a wharf at Refshale island, 

where it was used to measure on hull coatings. In parallel with the mobile system, a 

laboratory study was conducted on various marine coatings, in order to probe the po-

tential applications of the technology. The study, which is under publication, demon-

strated measuring on wet coatings to monitor the thickness, dispersion of particles, 

and the possible generation of defects. The study also confirmed that corrosion can be 

detected under a layer of coating, and that cracks and other defects under the surface 

can be visualized non-destructively and without physical contact. 

After 14 months of the project we now have more knowledge about how the technology 

can benefit industry and research within protective coatings. Through dissemination of 

our work on various media platforms, we have built up a network of Danish and inter-

national stakeholders in the field, and are now beginning new collaborations and pro-

jects within e.g. wind energy and additive manufacturing.  

Illustration af OCT laser-scanning, baseret på foto af kliempictures, Pixabay free stock photos. 
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Introduktion 

Projekt SHIP-COAT (Sub-surface, High-resolution, Inspection of Paints and Coatings 

using nOn-destructive lAser Tomography) er et forskningsprojekt støttet af Den Danske 

Maritime Fond, der forløb fra januar 2020 til og med februar 2021. Projektet havde til 

formål at udvikle et mobilt, laser-baseret system til ikke-destruktiv inspektion af mari-

time overfladebeskyttende coatings. Systemet er baseret på optisk kohærens tomografi 

(optical coherence tomography, OCT), og blev udviklet af forsker og projektleder Chri-

stian Rosenberg Petersen samt lektor Christos Markos fra forskningsgruppen for Fiber 

Sensorer og Superkontinuum på DTU Fotonik. 

 

 
Foto af Bax Lindhart © 2021 
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Problemformulering 

Overfladebeskyttende coatings er en essentiel del af stort set alle industrielle sektorer, 

og dækker alt fra solceller og medicinsk forsegling til maskindele, vindmøller, og mari-

time stålkonstruktioner. Inden for maritime coatings, f.eks. til skibe, er det i nødvendigt 

at kunne yde høj grad af beskyttelse imod rustdannelse og begroninger, som følger af 

eksponering over for havvand. Rustdannelse er med til at reducere skibets levetid og 

øge den spildtid hvor skibet ligger på dok for at blive repareret, da rustdannelsen med 

tiden vil udvikle sig og kompromittere den strukturelle integritet. Det er derfor vigtigt at 

kunne identificere begyndende rustdannelse tidligt, så der kan sættes ind før det udvik-

ler sig, og det er i den forbindelse at ikke-destruktiv måling med OCT er relevant. 

Fotos fra publicdomainpictures.net (Alex Borland, t.v.) og Søfart.dk (Finn Salomon Nielsen, t.h.) 

Et andet stort problem er biologiske begroninger på undervandskonstruktioner. Denne 

såkaldte ”bio fouling”, er især et problem for skibe, da det både er med til at ødelægge 

eller svække den beskyttende coating, og samtidigt øger fartøjets modstand mod frem-

drift. Det betyder at der på sigt skal bruges mere brændstof for at holde hastigheden, og 

skibet skal repareres hyppigere pga. coatingen svækkes eller ødelægges. En hyppigt 

anvendt løsning er de såkaldte anti-fouling coatings, der f.eks. indeholder biocider samt 

en selv-polerende effekt, der sørger for at begroninger ikke ophobes. De yderste lag af 

coatingen udskilles derfor i havet, hvor det ender som mikroplast.  

 
Fotos fra IMO (https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Biofouling.aspx) 

Måling med OCT kan således benyttes til at måle på denne selv-polering, og måle på 

hvordan coatingen udvikler sig i takt med at den udsættes for fouling.  
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Relation til FNs verdensmål 

Projektet berører to af de sytten verdensmål.  

Mål 12 omhandler ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Ved hjælp af præcis, ikke-destruk-

tiv måling kan det bestemmes om en maleteknik påfører den rigtige mængde, om tyk-

kelsen varierer, og om der er defekter i coatingen som f.eks. bobler eller partikler. Der-

ved undgås spild af ressourcer forbundet med reduceret levetid og dermed hyppigere 

vedligeholdelse. Periodisk kontrol med stikprøve målinger vha. et mobilt system vil 

kunne fange problemer i opløbet og derved undgå f.eks. plet-korrosion omkring defek-

ter/skader, der kan medføre tidligt behov for udbedring og dermed brug af flere res-

sourcer. Se nedenstående figur for en gennemgang af de enkelte delmål. 

 

 

Figur 1. Skitsering af SHIP-COAT projektets relation til FN verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion. 
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Mål 14 omhandler ”Livet i havet”. En IMO rapport fra 2019 (”Hull scrapings and marine 

coatings as a source of microplastics”, IMO 2019) har slået fast at der er behov for mere 

forskning inden for sammenhængen mellem mikroplastik i verdenshavene og den om-

fattende brug af anti-fouling coatings. Med et mobilt skanningssystem vil man f.eks. 

kunne monitorere hvor meget af coatingen der forsvinder i forbindelse med sejlads, 

rensning og vedligeholdelse, og dermed hvor meget der udledes i havene. Dette vil både 

kunne anvendes af myndighederne i en regulativ indsats, af skibsværfterne til at opti-

mere deres processer, samt hos coatings fabrikanterne i udviklingen af nye og mere 

bæredygtige coating teknologier, der ikke er baseret på selv-polering. Se nedenstående 

figur for en gennemgang af de enkelte delmål. 

 

 

Figur 2. Skitsering af SHIP-COAT projektets relation til FN verdensmål nr. 14: Livet i havet. 
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Formålsbeskrivelse 

Formålet med projektet er at bygge videre på den OCT teknologi, der blev udviklet i et 

tidligere forskningsprojekt ved navn ShapeOCT (Innovationsfonden, 2016-2020), med 

henblik på at målrette anvendelser inden for maritime coatings – herunder at demon-

strere feltmålinger med et transportabelt system. Den oprindelige koncepttegning for 

projektet er skitseret nedenfor.  

 

Figur 3. Koncept tegning, der illustrerer måling af maritime coatings med OCT I felten.  

 

Projektets mål kan således opdeles i 6 aktiviteter: 

1) Guiding kamera: For lettere at kunne få et overblik over, hvor der scannes 
henne, skal der implementeres et kamera, der kan følge hvor laseren rammer. 

2) Robot arm: For at kunne scanne store krumme overflader, som f.eks. skroget af 
et maritimt fartøj, vil en robot arm (cobot) blive benyttet. 

3) Fiber-optisk probe: For at kunne scanne med robotarmen, er det nødvendigt at 
laserlyset bliver leveret og opsamlet via optiske fibre i en fiber-optisk probe. 
Således kan laser og måleudstyr placeres adskilt fra selve scannerhovedet. 

4) Transportabel platform: For kunne foretage feltmålinger og let bevæge syste-
met mellem målepunkter, skal der opbygges en solid transportabel platform, 
der kan transportere hele systemet rundt. 

5) Måling af laboratorie prøver: Under udviklingen benyttes det eksisterende labo-
ratoriesystem til at måle på forskellige coating prøver. 

6) Feltmålinger: Til sidst skal systemet flyttes ud af laboratoriet for at måle på rig-
tige fartøjer under feltbetingelser. 
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Projektforløb 

Projektet var oprindeligt planlagt at forløbe over 12 måneder, hvoraf de fire sidste må-

neder skulle bruges på at foretage feltstudier og studie af coating-degradering. Grun-

det COVID-19 blev tidsplanen for projektet dog revideret halvvejs igennem projektet 

(M6). Det førte til en forlængelse på 2 måneder, samt en ændring i den sidste milepæl 

M12 fra ”Komplet studie over 4 måneders malingsdegradering på et skib”, til ”Feltstu-

die”. Forløbet er skitseret i nedenstående Gantt diagramer:  

 

Figur 4. Gantt diagrammer over den oprindelige udviklingsplan inkl. milepæle (top), sammenlignet med 
det faktiske forløb (bund).  

Initial Timeline 

 

 M3: Penetrationsevne og billedkvalitet for forskellige relevante malingstyper er undersøgt.  
 M4: Scanning med robot arm implementeret.  
 M6: Direkte sammenligning med eksisterende målemetoder på DTU kemiteknik.  
 M9: Første scanning med mobile system.  
 M12: Komplet studie over 4 måneders malingsdegradering på et skib. 

 

Final Timeline 

 

 M3: Penetrationsevne og billedkvalitet for forskellige relevante malingstyper er undersøgt.  
 M4: Scanning med robot arm implementeret.  
 M6: Direkte sammenligning med eksisterende målemetoder på DTU kemiteknik.  
 M9: Første scanning med mobile system.  
 M12: Feltstudie 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activity Description

1 Guiding camera

2 Robotic arm

3 Fiber-optic probe M4

4 Portable platform

5a Sample testing M3 M6 M9

5b Paint degradation study

Planned

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Activity Description

1 Guiding camera

2 Robotic arm

3 Fiber-optic probe M4 X X M4

4 Portable platform

5 Sample testing M3 X X M6 M9

6 Field measurements M12

X Extension

Completed
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Om teknologien 

På samme måde som ultralyd kan skabe billeder ved at udsende lydbølger og måle på 

det reflekterede ekko, måler man i OCT på hvad der kommer tilbage når man sender lys 

igennem en prøve. Da lys bevæger sig meget hurtigere end lyd, er det ikke muligt at 

måle tidsforskellen på de reflekterede bølger. I stedet foregår målingen ved, at det re-

flekterede lyssignal blandes med et reference lyssignal (refleksion fra et spejl), således 

at der opstår et interferensmønster af bølgetoppe og -dale. Afstanden mellem disse 

bølgetoppe og- dale (interferensfrekvensen) afhænger af forskellen i den afstand lyset 

har rejst i prøven ifht. referencen, og giver derved dybdeinformationen. Konceptet er 

skitseret i Figur 5.  

    

Figur 5. Illustration af OCT måleprincippet. En bredbåndet lyskilde, her en supercontinuum (SC) laser, 
deles op i to dele, hvoraf den ene fokuseres ned på en prøve, og den anden reflekteres tilbage fra et 
referencespejl. Det resulterende interferensmønster måles efterfølgende med et spektrometer. 

Som med almindelige lysmikroskoper er størrelsen på de mindste elementer man kan 

se på overfladen (den laterale opløsning) bestemt af lysets farve/bølgelængde. Særligt 

for OCT er dog, at denne størrelse i dybden, kaldet den axiale opløsning, også er bestemt 

ud fra lysets båndbredde. Dette betyder at almindelige lasere med kun én farve/bølge-

længde lys giver dårlig axial opløsning. Dette er årsagen til at vi benytter en særlig type 

bredbåndet laser, en såkaldt supercontinuum (SC) laser. Et SC dannes når en kraftig 

lyspuls udbredes gennem et materiale, hvorved materialets egenskaber midlertidigt 

ændres og nye lys-materiale interaktioner opstår. Størrelsen på denne interaktion af-

hænger af lysets intensitet, men skalerer ikke lineært med intensiteten. Denne ikke-
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linearitet giver anledning til at nye bølgelængde gradvist genereres i pulsen, så den på 

et tidspunkt dækker et bredt kontinuert spektrum af farver – et supercontinuum. Prin-

cippet er illustreret i Figur 6, hvor en gul lyspuls sendes igennem et ikke-lineært me-

dium (f.eks. en optisk fiber eller en krystal) og således gradvis genererer nye bølge-

længder. 

 

 

Figur 6. Eksempel på supercontinuum. En gul lyspuls sendes gennem et ikke-linært medium (f.eks. en 
krystal eller optisk fiber), hvorved nye frekvenser/farver gradvist opstår undervejs, og til sidst dækker 
pulsen hele det synlige spektrum. 

 

Kombination af SC og OCT giver således anledning til bedre opløsning i OCT billederne, 

men der er endnu en udfordring relateret til bølgelængden. I OCT er man typisk interes-

seret i at se så dybt som muligt, men i f.eks. malinger er der forskellige partikler som 

pigmenter, der spreder lyset og derved hæmmer lysets indtrængning i malingen. Denne 

spredning er afhængig af størrelsen på de spredende partikler i forhold til lysets bølge-

længde. Derfor er det en fordel når man vil se dybere ind i malinger og coatings, at søge 

væk fra den synlige del af spektret og over imod de længere infrarøde bølgelængder. I 

projekt SHIP-COAT benyttede vi derfor en midt-infrarød SC laser med en central bølge-

længde omkring 4.1 µm og en båndbredde på 1 µm. Til sammenligning ligger det synlige 

spektrum omkring 0.4-0.7 µm. 
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Resultater 

 
Foto af Bax Lindhart © 2021 

 

Laboratorie opstilling 

Det mobile system er baseret på en oprindelig laboratorieopstilling, som vist i Figur 7. 

Opstillingen består af en supercontinuum laser baseret på fluorid-glas optisk fiber, der 

dækker et lysspektrum fra 0.9 µm til 4.7 µm bølgelængde. OCT scanning opnås via et 

Michelson interferometer og en galvo-scanner, og detektionen foretages via opkonver-

tering af det mid-infrarøde lys omkring 4.1 µm ned til 0.84 µm så det kan måles hurtigt 

og effektivt vha. et hurtigt CMOS spektrometer. Systemet er i stand til at måle 3x3 mm 

områder med en lateral opløsning på omkring 15 µm, samt en lateral opløsning på 8.6 

µm. For flere oplysninger om systemet se reference [1]. 
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Figur 7. Fotografi og diagram over OCT laboratorieopstillingen.  

 

Aktivitet 1: Guiding kamera 

Et simpelt kamera blev integreret i proben, således at det bruger samme linse og optik 

som laseren. Lyset der reflekteres fra prøven og opsamles af linsen, reflekteres yder-

ligere fra en beamsplitter og et reflektivt filter, der sorterer det synlige og nærinfrarøde 

lys væk fra SC laseren, før det rammer kameraet. Det kræver derfor at en ekstern lys-

kilde oplyser prøven for at få et billede. Til dette formål blev en USB ringlampe benyttet. 

  

   

Figur 8. Implementering af kamera. Top-venstre: Integrerede kamera ses med sort USB ledning, der er 
forbundet til computeren. Top-højre: Billede af et malingshul i overfladen af en coated prøve (ca. 200-
250 µm diameter). Bund: Måling af bundmaling på maritimt fartøj, hvor ring-lampen blev brugt til at 
oplyse området. 
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Aktivitet 2: Robot arm 

Første opgave var at finde ud af hvilken robotarm, også kaldet collaborative robot eller 

”cobot”, der skulle vælges til projektet. Kravet var at armen skulle have en stor række-

vidde, høj præcision, samt være i stand til at bære en prototype skanner på op til 5 kg. 

Med krav om repeatability på under 0.1 mm og rækkevidde på mere end 800 mm blev 

følgende mulige modeller identificeret: JAKA ZU-7, UNIVERSAL ROBOTS UR5-e, STÄ-

UBLI TX2TOUCH-60L, SIASUN SCR5. Af disse blev UR5-e coboten valgt (se Figur 9), da 

den har større rækkevidde end SCR5 og ZU-7, og er væsentligt lettere end TX2TOUCH-

60L og ZU-7. Desuden er UR et dansk selskab, så forventningen var, at der kunne opnås 

hurtigere levering samt bedre service og support. 

 

Figur 9. Robotarmen. Baseplade CAD design (venstre) og fotografi af robotten installeret i laboratoriet 
på DTU Fotonik (højre). På bordet ses den tablet der bruges til at programmere robotten. 

Milepæl M4: Scanning med robot arm implementeret 

Fotografiet i Figur 9 t.h. viser UR5-e robotarmen i færd med at raster scanne et 2D møn-

ster (se Figur 10). Til formålet er robottens palleteringsfunktion benyttet, da den giver 

mulighed for let at bevæge robotten i et 2D grid, og er let at modificere til formålet. I 

programmet kan man definere et antal kolonner og rækker på pallen, samt en handling 

der skal foretages ved hver enhed. I dette tilfælde vælger vi blot at have 2 kolonner, 

svarende til start og slut positionen for den horisontale scanning. Dernæst tilføjes en 

start- og slutposition for den vertikale scanning, samt et antal rækker svarende til den 

ønskede vertikale opløsning. Endeligt sættes robotten til ikke at udføre nogen handling 

ved hver enhed, således at scanningen foregår kontinuerligt. 
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Figur 10. Visualisering af raster scanning princippet. 

 

 

Aktivitet 3: Fiber-optiske probe 

I den eksisterende laboratorie opstilling (se Figur 11 t.v.) blev laserstrålen scannet af to 

spejle (se reference [1] for flere detaljer om opstillingen). For at muliggøre scanning af 

laserstrålen over et større område, var det nødvendigt at benytte optiske fibre til at 

adskille laseren og scannerhovedet. Derfor blev en ny fiber-optisk probe designet (se 

Figur 11 t.h.), så den kunne monteres i en kompakt kasse og fastgøres på robotten (se 

Figur 12). Proben og monteringskassen blev udført i samarbejde med Martin Nielsen og 

maskineværkstedet på DTU Elektro. 

  

 

Figur 11. Lab opstilling (t.v.) i forhold til prototype på den fiber-optiske probe med integreret kamera 
(t.h.). Den røde stiplede firkant t.v. viser den del af opstillingen, som proben skal erstatte. De grønne 
streger t.h. viser den retning det synlige lys fra lampen tager igennem systemet fra det bliver reflek-
teret på prøven og frem til kameraet. De røde streger t.h. viser den retning laseren tager. Laseren 
kobles ind i ”Laser input” og deles derefter op i to stråler, hvoraf den ene sendes ud mod en prøve, og 
den anden reflekteres fra to spejle. De reflekterede signaler fra prøve og spejle samles efterfølgende, 
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samme sted de blev adskilt, og føres sammen til ”laser output” hvor de kobles ind i en optisk fiber til 
efterfølgende måling. 

 

 

Figur 12. Probe design. Top: CAD tegninger for den fiber-optiske probe monteret på robotarmen. Bund: 
CAD tegning (t.v.) og fotografi (t.h) af den færdige probe monteret på robotten. 

 

Aktivitet 4: Mobil platform 

For at kunne transportere systemet, der inkluderer robotarmen, styringselektronik, la-

seren, måleudstyr, computer m. skærm, tastatur og mus, var det nødvendigt med en 

mobilplatform, der samtidig er stabil over for vibrationer. Til formålet blev maskinværk-

stedet på DTU Elektro igen benyttet. Til selve rammen blev 45 mm alu-profiler med hjør-

nevinkler benyttet som et kompromis mellem styrke og vægt/mobilitet. Ligeledes er 

træplader benyttet i stedet for aluplader for at spare på vægten. Endeligt blev der mon-

teret drejehjul med hårde gummidæk i polypropylen og mekanisk bremse/stop. Da hju-

lene sandsynligvis er det svageste led ifht. vibrationer selvom de kan låses, blev der 

også monteret en skrueskive ved hvert hjul, for at øge kontaktfladen med gulvet. 
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Figur 13. CAD design (t.v.) og endelige resultat (t.h.) af den mobile platform. 

 

Milepæl M9: Første scanning med mobile system. 

Det mobile scanningssystem blev testet på en coated prøve, som vist på billedet i Figur 

14 t.v., der er taget med probens guiding kamera. Prøven bestod af en jernplade hvorpå 

der blev påført en hvid alkyd coating (se aktivitet 5a for detaljer).  

 

Figur 14. OCT måling med robotarm på hvid alkyd coating. Billede af skanningsområdet taget med pro-
bens guiding kamera (t.v.), samt det tilsvarende OCT tværsnitsbillede (t.h.). 
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Efter tørring blev der påført endnu et lag på en del af prøven, samt ridset en linje igen-

nem det første coating lag for let at identificere området. Det resulterende OCT tvær-

snitsbillede kan ses til højre i figuren. Den øverste hvide linje i billedet svarer til over-

fladen af coatingen, mens den nederste linje svarer til jernpladen. I området med 2 lag 

ses desuden en svag streg i midten fra det oprindelige første lag. Til målingen blev der 

scannet over 4.5 mm med en hastighed på 10 mm/s og en acceleration på 100 mm/s2. 

Den høje acceleration især medførte, at billedet ”bølger” op og ned på grund af vibrati-

oner, men er dog stabilt nok til at et tydeligt billede af coatingen kan opnås. Konklusionen 

er derfor, at yderligere stabilisering er nødvendig, hvis systemet skal operere ved høj 

skanningshastighed.  

 

Aktivitet 5: Skanning af malingsprøver med eksisterende opstilling 

Figur 15 viser et fotografi af en prøveplade med fire kommercielle maritime coatings, 

der hver er blevet testet med OCT.  

 

Figur 15. Malingsprøve benyttet til OCT målinger. De fire malinger er påført direkte på metallet. 

Milepæl M3: Penetrationsevne og billedkvalitet for forskellige relevante 

malingstyper  

 Kommerciel Underwater Primer 
o Beskrivelse: Terpentinopløst 1-komponent aluminiumspigmenteret grunder 

med gode vedhæftningsegenskaber til stål. 
o Billeder: 



 

19 

 

o Konklusion: Grundet kraftig aluminiumspigmentering kan lyset ikke trænge 
særlig godt igennem malingen. Der ses derfor kun overfladen og et svagt 
signal få mikrometer under overfladen. 
 

 Blå-pigmenteret anti-fouling 
o Beskrivelse: Selvpolerende anti-fouling bundmaling baseret på kobberoxid 

med lav udludningshastighed. 
o Billeder: 

 



 

20 

 

o Konklusion: For denne bundmaling ses en klar forbedring i penetrationsev-
nen for 4000 nm systemet (113 µm) sammenlignet med 1300 nm systemet 
(26-35 µm). Med høj integrationstid kan 2-300 µm tykkelse måles (nederste 
billede). Den primære begrænsning er ruheden i overfladen, der spreder ly-
set. 

 

 Hvid-pigmenteret high-gloss coating 
o Beskrivelse: Modificeret alkyd emalje i hvid højglans, der er fleksibel og 

modstandsdygtig over for saltvand og forurening. 
o Billeder: 
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o Konklusion: Denne højglans emalje spreder lyset for meget ved 1300 nm til 
at der kan ses igennem malingen, men ved 4000 nm er den næsten komplet 
gennemsigtig. Der fås så meget signal tilbage at der opstår dobbeltrefleksio-
ner, eller såkaldte ”ghost signals”, der får det til at se ud som om der er flere 
lag. Det skyldes at overfladen er meget glat, og derfor kan der også ses 
igennem næsten 1 mm tykkelse. 

 

 Sort-pigmenteret Anti-fouling coating 
o Beskrivelse: Biocidfri anti-fouling bundmaling med TecCel der mindsker 

skrogets friktion. 
o Billeder: 

 

o Konklusion: Den sorte pigmentering absorberer lys, hvilket især er tydeligt 
på 1300 nm billedet ved sammenligning med de øvrige farver. Denne coating 
var således svær at se igennem med begge systemer, men 4000 nm syste-
met kunne dog stadig se næsten dobbelt så dybt ned. 
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 Rød-pigmenteret anti-fouling coating 
o Beskrivelse: Selvpolerende anti-fouling bundmaling baseret på en patente-

ret binder teknologi. Indeholder en speciel kobberforbindelse som aktiv 
komponent. 

o Billeder: 

 

o Konklusion: Denne type bundmaling gav de dårligste resultater ifht. penetre-
ringsdybde (40-50 µm). Det kan skyldes at der til denne coating er anvendt 
større partikler/pigmenter, eller at binder-materialet absorberer mere af ly-
set. 

 

Milepæl M6: Direkte sammenligning med eksisterende målemetoder på 

DTU kemiteknik.  

På Institut for Kemiteknik benyttes der primært overflade teknikker til at inspicere prø-

verne, både med almindeligt lysmikroskop samt elektronmikroskop. Til tider skæres 

prøverne over så de kan inspiceres i tværsnittet, men det giver dog en række problemer. 

Bl.a. er det stor set umuligt at skære prøverne præcis der hvor man gerne vil, og desu-

den kan coatingen knække og beskadiges yderligere i processen. Det er derfor ikke lyk-

kedes endnu at få tværsnitsbilleder af prøverne fra DTU Kemiteknik. Vores system har 

vist sig egnet til at afbilde tværsnit, og finde revner og andre defekter under coating, 

som ellers kan være skjulte. Samtidigt fås et overfladebillede der kan sammenlignes 

med traditionel mikroskopi, hvilket gør det lettere at sammenligne resultater. Overflade 

afbildet med OCT systemer giver øget kontrast ifht. revner m.m. Dog vil f.eks. jernoxid 

(røde lag) eller andre meget små partikler, der tydeligt ses i mikroskopet med synligt 

lys, ikke være så tydelige med OCT. Disse resultater er færd med at blive publiceret. 
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Figur 16. Overflade billede af en coating-prøve afbildet med mikroskop (a) og OCT (b). (c) Et OCT tværsnit 
der viser strukturer under overfladen omkring en revne. Det fulde studie er under publicering. 

 

I et nyligt publiceret studie foretaget af H. Bi et al. fra DTU Kemiteknik [2], undersøgte 

forskerne to metoder til ikke-destruktiv måling af rust under coatingen, såkaldt ”corro-

sion creep”. De to metoder er 3D profilometri og scanning akustisk mikroskopi (SAM). I 

dette projekt havde vi desværre ikke adgang til den samme prøve, men en tilsvarende 

prøve leveret af forskerne fra Kemiteknik blev scannet og resultatet er vist i Figur 17. 

Da denne prøve blev leveret efter den underliggende korrosion var blotlagt, kan de to 

studier ikke direkte sammenlignes, men OCT billederne viser dog at man i modsætning 

til profilometri kan få detaljerede informationer om variationen i coating tykkelse og an-

dre defekter. Resultatet er sammenligneligt med SAM, dog kræver SAM at prøven bliver 

nedsænket i vandbad for at de akustiske bølger kan opsamles, hvilket gør teknikken 

mere upraktisk og uhensigtsmæssig.  

Rustdannelsen prøven var allerede var eksponeret inden den blev scannet med OCT, så 

derfor blev en anden og simplere prøve forberedt for at påvise detektion af rust under 

overfladen. Prøven bestod af en delvist korroderet aluminiumsplade, der blev coated 

med den kommercielle hvid-pigmenterede alkyd maling. Dette er vist i Figur 18. Øverste 

venstre del viser et lav-opløsnings zoom ind på et fotografi af prøven, og nederste del 

viser tilsvarende OCT billede. Rustdannelse under malingen kan tydeligt ses i OCT bille-

det, hvilket viser at teknikken kan bruges til at identificere begyndende rustdannelse 

under coatings. 
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Figur 17. OCT scanning af korroderet skibsmaling. Venstre: Fotografi af opstillingen med den grønne 
coating-prøve synlig. Midten: OCT tværsnit. Højre: OCT overflade billede, der viser afgrænsningen mel-
lem intakt coating og korroderet område. 

 

  

Figur 18. Detektion af rust med OCT under hvid alkyd coating. Øverst venstre: Forstørret fotografi af 
prøven set oppe fra med forklaringer. Nederst venstre: OCT billede af samme område set oppe fra. 
Regionen med rustdannelse ses tydeligt forskellig fra den normale region. Højre: Foto af pladen inden 
påføring af coating. 
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Aktivitet 6: Feltstudie 

Som den sidste del af projektet blev de enkelte dele samlet til et transportabelt OCT 

system og bragt ud til Yacht Service på Refshaleøen for at måle på både. En stor tak skal 

lyde til PhD studerende Rasmus Eilkær Hansen for hjælp med transport og måling over 

to dage, og til Jørgen B. Knudsen, grundlægger og ejer af Yacht Service ApS, for at lade 

os bruge hans værft til målingerne. Herunder er samlet et par billeder fra turen: 

 

    

  



 

26 

Milepæl M12: Feltstudie 

Over to dage blev der målt på forskellige fartøjer og dele af hhv. fiberglas og stål. På 

grund af vejrforholdene var der meget fugt i luften og der dannedes kondens på både 

udstyr og farøjer, hvilket kan have påvirket resultaterne. Nedenstående viser et par ek-

sempler på OCT billeder taget i felten.  

 

Blå bundmaling på stålskrog 

Det blå stålskrog kan ses i billederne ovenfor. Figur 19 viser et billede taget med guiding 

kameraet af en skramme, samt to OCT tværsnitsbilleder af malingen i området. De to 

tværsnit viser intet tydeligt tegn på en ridse, og dermed virker det til at skaden er over-

fladisk. 

 

Figur 19.Venstre: Billede af overfladeskramme på den blå bundmaling taget med guiding kameraet. 
Højre. To OCT tværsnit taget i området. 

Hvid bundmaling og begroninger på fiberglasskrog 

På et andet fartøj blev der scannet i et område med tydelige begroninger, der var blevet 

overmalet med hvid bundmaling (se Figur. 20(a)). OCT tværsnit henover området med 

begroninger er vist i Figur. 20(b), hvor der ses tydelige ”huller” i signalet, hvilket svarer 
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til tykkelsen af begroningerne. I Figur. 20(c) og (d) ses tilsvarende OCT tværsnit i et om-

råde ved siden af, uden tydelige begroning.  

 

Figur. 20. (a) Fotografi af feltmåling på hvid bundmaling med tydelige begroninger under malingen. (b) 
OCT tværsnit henover et område med begroninger. (c,d) OCT tværsnit henover et område uden begro-
ninger. 

Konklusion 

At en kompliceret laboratorieopstilling kunne omdannes til et transportabelt system, 

der var i stand til at måle tværsnit af bundmalinger på et bådværft, er i sig selv en suc-

ces for projektet. Desværre blev OCT billederne ikke lige så gode, som når der blev 

målt i laboratoriet. Dette kan skyldes en række faktorer: 

1) Malingens beskaffenhed: Da bådene stod i en maskinhal og ventede på ser-
vice, var der en del snavs, ruhed m.m. der besværliggør målingerne. De bed-
ste resultater fås på en glat nymalet overflade. 

2) Scannings vinkel: Da overfladerne er krumme er det svært at få en 90 gra-
ders vinkel med overfladen. Dermed kan noget af lyset gå tabt. 

3) Lagtykkelse: På den slags både er det normalt at male henover gamle lag 
maling. Således kan malingen være adskillige millimeter tyk, og derfor får vi 
ikke et klart signal fra det underliggende substrat. 

 

Til fremtidige studier vil det derfor være en fordel at måle på nymalede emner, hvilket 

samtidigt vil fremhæve muligheden for at måle på våde malinger med OCT. 

  



 

28 

Projektformidling  

Konferencedeltagelse 

I projektet er der indsendt bidrag til World Maritime Technology Conference (WMTC) 

2020, der dog grundet COVID-19 blev aflyst. Bidraget blev godkendt, og forventes at 

blive præsenteret når konferencen igen kan afholdes forsvarligt.  

Der er også indsendt et bidrag til Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 

2021, der grundet COVID-19 afholdes virtuelt. Bidraget er accepteret som poster præ-

sentation, og forventes afholdt virtuelt d. 25/6-2021.    

Videnskabelige publikationer 

Det første studie om coating inspektion med OCT er indsendt til online tidsskriftet 

”Coatings”, der er en del af forlaget MDPI. Studiet omhandler bl.a. brug af OCT til in-

spektion af revner og defekter (Figur 16), måling på coating under tørring, samt detek-

tion af rust (Figur 18). Artiklen forventes publiceret i løbet af Juni/Juli.  

Flere publikationer omhandlende det mobile OCT system og OCT på coatings er i stø-

beskeen. 

Nyhedsformidling 

DTU’s magasin Dynamo bragte i slutningen af 2020 en artikel om projektet, og artiklen 

blev også delt via DTUs nyhedsbrev, hjemmeside, og diverse sociale medier. Artiklen 

medførte stor opmærksomhed fra diverse aktører, der var interesserede i at høre 

mere om teknologien.  

Artiklen blev gengivet af diverse medier, heraf Søfart.dk, Metrology News, og fagbladet 

Maskin Aktuelt i et temanummer om overfladebehandling. 

Links:  

 Dynamo: https://issuu.com/dtudk/docs/dynamo63?fr=sNWZmYjQ4NjgwMg 
 Maskin Aktuelt: https://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/MaskinAktu-

elt/2021/2/?page=8 
 Metrology News: https://metrology.news/optical-coherence-tomography-pene-

trates-painted-components-to-for-check-corrosion/ 
 Søfart.dk: https://www.soefart.dk/article/view/776811/laserlys_kan_af-

slore_skibsmalingens_tilstand 
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Udklip fra Dynamo udgave nr. 68, side 32-33. 

 

      

Udklip fra Maskin Aktuelt, 53. årgang, udgave nr. 2 i 2021. 
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Konklusioner og fremtidsperspektiver 

På trods af COVID-19 nedlukning af laboratorierne, er det lykkedes på bare 14 måneder 

at komme godt i mål med projektet og sætte hak ved alle milepælene. Projekt SHIP-

COAT har således tilvejebragt: 

 Det første transportable MIR OCT skanningssystem i verden, der kan skanne 
krumme overflader, som bl.a. et skibsskrog. 

 De første feltmålinger med MIR OCT på malede skrog og ror 
 Det første studie af funktionelle coatings med MIR OCT (under publicering) 

 

På trods af de mange bedrifter, er der stadig meget der skal undersøges. Ved udgangen 

af projektet er der således lagt op til, at systemet kan videreudvikles så der bl.a. kan 

tages 3D målinger med robotarmen, vibrationer fra armen skal dæmpes, og der skal 

foretages nye feltstudier på forskellige typer af funktionelle coatings, for at finde frem 

til de gode anvendelser af teknologien. 

Endnu et positivt udfald af projektet er, at der igennem nyhedsformidlingen er skabt 

kontakt til flere relevante akademiske og industrielle aktører inden for overfladebe-

handling. Det har bl.a. medført et samarbejde mellem DTU Fotonik og DTU Vindenergi 

om måling på vindmøllevinge coatings, der kan bidrage til udvikle bedre og mere lang-

tidsvirkende coatings og dermed gøre grøn vindenergi mere rentabel. 
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