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SAMMANFATTNING 

I både kvalitets- och kontrollarbete finns det behov att kunskapsmässigt komma så 
nära verkligheten som möjligt vid fastställande av defektparametrar för 
oförstörande provning (OFP). Orsaken är att olika acceptanskrav och bedömnings-
gränser är svåra att klarlägga när man inte kan förlita sig på att uppgifter är 
realistiska. I projektet har olika erfarenheter använts för att få en bättre helhetsbild i 
området för defektparametrar och oförstörande provning. 

Denna rapport redovisar den inledande delen av forskning och utvecklingsprojektet 
PLANT 2, där olika defektparametrar kartlagts och en teoretisk bedömning utförts 
med avseende på hur signalsvaret påverkas för OFP-metoderna virvelström (ET) 
och ultraljudsprovning (UT) i form av puls-eko (PE) och ”time-of-flight-
diffraction” (TOFD).  

Definitionen av redovisade defektparametrar följer i stort SKI-rapport 95:70 [1]. 
Defektparametrar i denna rapport redovisas i bilaga 1.  

Vid bedömningen av defektparametrarnas inverkan på OFP-tekniker, har drift-
inducerande defekter och tillverkningsdefekter hanterats separat. För de drift-
inducerande defekterna delades bedömningen upp i en generell och en specifik 
bedömning. De defektparametrar som bedöms specifikt och klassats att påverka 
signalsvaret betydligt bör vara av mest intresse i nästkommande etapp. Följande 
defektparametrar bedömdes påverka signalsvaret betydligt: 

• Form i ytan, antal sprickor och avstånd i gatstensmönster (vid termisk ut-
mattning) 

• Form i djupled  
• Sprickbredd vid sprickspets och sprickspetsradie 

 
För tillverkningsdefekter bedömdes defektparametrarnas form i djupled och 
geometri påverka signalsvaret betydligt för defekttyperna slagg och bindfel. 

Vid utvärdering av UT-PE och UT-TOFD teknikerna överensstämde resultatet helt 
med den teoretiska bedömningen. För ET-tekniken stämde endast en av tre 
defektparametrar överens med den teoretiska bedömningen. 
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ABSTRACT  

In quality control of defect parameters for Non-Destructive Testing (NDT) it’s 
essential to have good knowledge about the defects. The reason is that different 
acceptance criteria and assessments must be based on defects that correspond to 
real defects. In this project different experience has been analyzed to get a better 
overview between defect parameters and non-destructive testing. 

This report shows the beginning of the research & development project PLANT 2. 
There are different flaw parameters that have been mapped and a theoretical 
assessment has been performed with regard to how the signal response is influenced 
by the NDT techniques eddy current, ultrasonic pulse echo and ultrasonic time-of-
flight-diffraction. 

The definition of the reported flaw parameters does in general follow the one 
presented in SKI-report 95:70 [1]. The actual flaw parameters in this report are 
presented in appendix 1.  

In the assessment of the influences on the NDT techniques with regard to flaw 
parameters, service-induced flaws and manufactured flaws have been separated in 
to two categories. The service-induced flaws have further on been separated in a 
general and a specific assessment. Those flaw parameters that have been assessed 
to be specific and classified to influence the signal response considerably should be 
the ones of most interest in future studies. The following flaw parameters were 
assessed to affect the signal response considerably:  

• Macroscopic shape in the surface direction, number of cracks and 
cobblestone stone pattern distance (for thermal fatigue) 

• Macroscopic shape in the through thickness direction 
• Crack width at the crack tip and the crack tip radius 

 
For flaws caused by the manufacturing process, type slag and lack of fusion, the 
flaw parameters “Macroscopic shape in the through thickness direction” and “the 
geometry” were influenced by the signal response considerably.  
 
In the evaluation of signal response with the UT pulse echo and UT TOFD 
techniques, the result corresponded to the theoretical assessment. For the eddy 
current technique only one of three flaw parameters corresponded to the theoretical 
assessment.  
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1 Inledning  
I både kvalitets- och kontrollarbete finns det behov att kunskapsmässigt komma så 
nära verkligheten som möjligt vid fastställande av defektparametrar för 
oförstörande provning (OFP). Orsaken är att olika acceptanskrav och bedömnings-
gränser är svåra att klarlägga när man inte kan förlita sig på att uppgifter är 
realistiska. I projektet har olika erfarenheter använts för att få en bättre helhetsbild i 
området för defektparametrar och oförstörande provning. 

Denna rapport redovisar den inledande delen av forsknings- och utvecklings-
projektet PLANT 2, där olika defektparametrar har kartlagts och en teoretisk 
bedömning utförts med avseende på hur signalsvaret påverkas med OFP- 
teknikerna virvelströmsprovning (ET), ultraljudsprovning (UT) i form av puls-eko 
(PE) och TOFD. Då arbetet i PLANT 2 har skett parallellt med upprättandet av 
denna rapport, är strukturen liknande som för delrapport 1 i PLANT 2 projektet.  

Från tidigare erfarenheter har rapporten sin uppbyggnad baserad på SKI-rapport 
95:70 ”Crack characterisation for in-service inspection planning” [1], där identifi-
erade defektparametrar redovisas för olika defekttyper. Övriga grundläggande 
dokument i projektet har varit SKI-rapport 00:42 [2], 02:50 [3] och slutrapporten i 
DAS 182 projektet [4].  

För defekttypen termisk utmattning, har en fördjupning utförts både teoretiskt och 
praktiskt. I projektarbetet har ett samarbete skett med Johan Göthberg som parallellt 
genomfört ett examensarbete med en liknande inriktning. 

1.1 Bakgrund 
De grundläggande delarna i projektet ingår i SQC kvalificeringscentrums (SQC:s) 
forsknings- och utvecklingsprojekt ”PLANT 2”, som har målet ”Att utarbeta 
kriterier för att bedöma statusen hos testblock med simulerade defekter att användas 
inom kvalificeringsverksamheten.” [5].  

SQC är ett oberoende och opartiskt kvalificeringsorgan med uppgift att i 
tredjepartsställning övervaka, bedöma och dokumentera kvalificering av 
oförstörande provningssystem för svensk kärnkraftsindustri. Sedan företaget 
startades 1996 fram till idag har ett antal utvecklingsprojekt och erfarenheter 
bidragit till förutsättningarna i ”PLANT 2”.  

Bakgrunden och orsaken till projektet ”PLANT 2” kan bäst förklaras genom att 
beskriva lite om SQC:s kvalificeringsverksamhet. Inom svensk kärnkraftindustri 
finns idag krav på att ”Oförstörande provning av reaktortryckkärl och mekaniska 
anordningar som hänförts till kontrollgrupperna A och B skall utföras med 
provningssystem som är kvalificerade för att upptäcka och karaktärisera samt 
storleksbestämma de skador som kan uppträda i aktuell typ av anordning” [6]. När 
ett provningslabb sedan praktiskt ska kvalificeras för en provning sker det enligt 
följande. Provningslabbet informeras först om förutsättningar och om vilka indata 
som finns. Exempel på indata är provningsvolym, krav, begränsningar, 
skademekanisk, material och geometri på provningsobjektet. Sedan upprättas en 
teknisk motivering och en provningsprocedur. Den tekniska motiveringen ska 
hantera givna indata och motivera varför deras provningssystem kommer klara av 
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de krav som upprättats. Provningsproceduren är sedan själva verktyget för 
operatören vid en provning och innehåller relevant information och slutsatser från 
den tekniska motiveringen.  

För att sedan styrka att provningssystemet fyller sitt syfte, utförs praktiska tester på 
testblock som innehåller simulerade defekter. Parametrar på simulerade defekter 
ska vara så bra som möjligt för att spegla de parametrar som finns i verkligheten ur 
ett OFP perspektiv. Om så inte är fallet finns risken att bedömningar blir 
missvisande och tillförlitligheten inte blir så hög som det kan förväntas.  

Genom en ökad kunskap om sambandet mellan defekt- och OFP-parametrar kan 
defektsimuleringstekniker på ett bättre sätt kvalitetssäkras i framtiden. 

I uppsatsen för Karlstads Universitet kommer inledande delar av ”PLANT 2” att 
användas. Dessa delar motsvarar i princip projektmålet d v s att kartlägga defekt- 
och OFP-parametrar och genomföra en fördjupning av sambandet mellan dessa.  

1.2 Syfte och mål 
Målet med projektet är att kartlägga defekt- och OFP-parametrar och genomföra en 
fördjupning av sambandet mellan dessa på ett begränsat antal defekttyper. 

Huvudmålet med PLANT 2 projektet är: ”Att utarbeta kriterier för defekter och 
dess påverkande OFP-parametrar samt att bedöma statusen hos testblock med 
simulerade defekter för användning inom kvalificeringsverksamheten.” [5]. 

Internt och externt har SQC ett krav att utarbeta kriterier för att bedöma statusen för 
testblock med simulerade defekter som ska användas inom kvalifice-
ringsverksamheten [5]. 

Med utgångspunkt i det arbete och den erfarenhet som erhållits sedan SQC bildades 
1996 samt att flertalet av testblocken är tillverkade, är det primära syftet att säker-
ställa att befintliga och kommande testblock blir kvalitetssäkrade, genom att 
upprätta kriterier för defektsimulering [5]. I testblocksdatabasen, som SQC 
förvaltar för de svenska kärnkraftverken, finns idag över 600 testblock registrerade.  

1.3 Omfattning 
I bedömningen av defektparametrar har följande defekttyper ingått i kartlägg-
ningen.  

• Slagg (tillverkningsdefekt) 

• Bindfel (tillverkningsdefekt) 

• Varmsprickor (tillverkningsdefekt) 

• Spänningskorrosionssprickor typ IGSCC och IDSCC 

• Mekaniska och termiska utmattningssprickor (både i svetsgods och i 
grundmaterial) 

Ovan nämnda defektparametrar har sedan bedömts med OFP-teknikerna ET, UT-
PE, UT-TOFD.  
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1.3.1 Begränsningar 
1.3.1.1 Allmänna begränsningar i projektet  

Projektet utesluter OFP-metoderna röntgen (RT) och magnetpulverprovning (MT), 
då provning med dessa metoder oftast följer generella standarder och nästan aldrig 
förekommer i kvalificering. Provningsmetoderna visuell provning (VT) och 
penetrantprovning (PT) ingår i PLANT 2 projektet, men inte i denna inledande del. 

I projektet ingår inte verifiering av att varje enskilt befintligt testblock uppfyller 
ställda krav. Detta är något som ska göras med OFP, utifrån krav på signalrespons 
från PLANT 2 projektet, då de ska återanvändas.  

I projektet ingår inte heller att ta fram krav för leverantörsbedömningar av test-
blockstillverkare.  

I den teoretiska fördjupningen har endast defekttypen termisk utmattning studerats. 
Vidare har endast ett termiskt utmattningsområde undersökts vid de praktiska 
försöken.  

1.3.1.2 Begränsning av OFP-tekniker 

För de båda UT teknikerna har endast konventionell kontaktteknik bedömts, det vill 
säga Phased array och immersionsprovningen har ej ingått.  

ET tekniken är endast bedömd som en ytprovningsteknik i projektet, det vill säga 
tubprovning har ej ingått.   
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1.3.1.3 Begränsning av defekttyper 

Nedan motiveras varför defekttyper och skademekanismer som TGSCC, ero-
sionskorrosion, korrosionsutmattning och kallsprickor inte ingår i projektet.  

I SKI-rapport 02:50 ”Skador i svenska kärnkraftanläggningars mekaniska an-
ordningar 1972-2000” [3] redovisar Karen Gott inrapporterade skador och ten-
denser ifrån databasen STRYK (Skador i tryckbärande system i kärnkraftan-
läggningar). Enligt rapporten är de tre dominerande skademekanismerna IGSCC 
(33 %), erosionskorrosion (30 %) och termisk utmattning (11%). Erosionskorrosion 
tas inte med som en skademekanism i PLANT 2 projektet eftersom den normalt 
inte relateras till OFP metoderna UT och ET i kvalificeringssammanhang.  

När det gäller defekttyper inom kärnkraftindustrin i SKI-rapport 95:70 [1], är 
IGSCC mest frekvent i både rostfria stål och nickelbaslegerade stål följt av termisk 
utmattning i rostfritt stål. I ett pågående uppdateringsarbete av rapporten [1], styrks 
bilden av att defekttypen IGSCC är den mest frekventa följt av termisk utmattning 
[7]. I uppdateringen som är planerad bli klar i början av 2006 tillkommer ca 100 
nya defekter.  

SKI-rapport 95:70 [1] redovisar också en relativt hög andel av defekttypen TGSCC, 
22 st. Mängden bedöms dock vara överrepresenterad då skademekanismen är 
knuten till speciella miljöer.  

Svenska anläggningar hade redan från början kemispecifikationer vilka föreskrev 
högrent vatten internationellt sett [3], kan en bra kontroll av föroreningar antas. 
Eftersom skademekanismen TGSCC normalt associeras med en miljö där en 
förorening av klorider finns, kan områden med förekomster identifieras. I de 
rapporterade skadefallen av TGSCC har en lokal förorening av klorider uppstått 
främst på grund av olämpligt valt packningsmaterial. Merparten av rapporterade 
TGSCC är från de båda Barsebäck-reaktorerna som nu inte längre är i drift [3], 
vilket för övriga svenska reaktorerna bekräftar att skademekanismen är ovanlig. Det 
är dock mer troligt att defekter av typen IGSCC har inslag av transgranulära delar 
vilket också i SKI-rapport 95:70 nämner [1]. Defekter av typen TGSCC bedöms 
inte vara aktuell i kvalificeringssammanhang då den inte längre förväntas påträffas 
inom den svenska kärnkraftindustrin.  

Kallsprickor bedöms inte vara aktuella i kvalificeringssammanhang då endast tre 
fall är rapporterade i SKI-rapport 95:70 [1] och inget fall är redovisat i SKI-rapport 
02:50 [3]. 

Skadetypen korrosionsutmattning bedöms inte vara aktuell i kvalificerings-
sammanhang då endast ett fall är rapporterat inom kärnkraftindustrin i SKI-rapport 
95:70 [1] och inget fall är redovisat i SKI-rapport 02:50 [3]. 
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2 Metod & teori 

2.1 Allmänt  
Vid en kvalificering enligt kvalificeringsprocessen [8] ska en teknisk motivering 
upprättas som hanterar påverkande parametrar i provningssystemet. I PLANT 2-
projektet kan redovisade defektparametrar i bilaga 1 vara input parametrar som 
sedan bidrar till påverkande parametrar i provningssystemet. I etapp 1 i PLANT 2 
har defektrelaterade parametrar sammanställts och sedan bedömts med avseende på 
hur de påverkar olika OFP-parametrar.  

För att enklare kunna bedöma defektparametrarna, har bedömningen av driftin-
ducerande defekter skett separat från tillverkningsdefekterna. Orsaken till denna 
uppdelning är att tillverkningsdefekter som slagg och bindfel skiljer betydligt från 
sprickor med avseende på jämförbara defektparametrar.     

Redovisning av bedömningen av OFP parametrar utförs på ett liknande sätt som 
utfördes i DAS 182 projektet [4]. En teoretisk bedömning har utförts för att kunna 
förutse inverkan av enskilda defekters parametrar. Vid genomförandet har en 
liknande klassning utförts motsvarande den som beskrivs i ENIQ Recommended 
Practice 1 [9], som behandlar hur påverkande parametrar ska hanteras i en teknisk 
motivering av ett provningssystem. Påverkande parametrar som kan påverka 
signalsvaret betydligt vid en provning motiveras utförligare medan parametrar som 
inte bedöms vara kritiska, endast omfattas av en kortare motivering. 

Inverkan av signalsvar delas in i tre klassningar på ett liknande sätt som i projektet 
DAS 182 [4], ”Påverkar ej signalsvaret”, ”Påverkar signalsvaret” och ”Påverkar 
signalsvaret betydligt”. Bedömningen är utförd m a p samtliga materialgrupper som 
är relevanta och finns representerade för respektive defektparameter i bilaga 1.   

I den teoretiska bedömningen av signalsvar har också en viktning utförts för att 
lägga tyngd på problemområden och inte gå in så djupt på de defektparametrar som 
redan idag bedöms hanteras fullt ut i kvalificeringar. För att nå fram till målet med 
projektet att utarbeta kriterier för att bedöma statusen hos testblock, görs en 
bedömning av hur signalsvaret ska se ut baserat på egenskaper hos defekt-
parametrar, jämförelser och erfarenhet.   

I genomförandet av etapp 1 av PLANT 2 är SKI-rapport 95:70 [1] ett grundläg-
gande dokument där i princip samtliga redovisade defektparametrar är inkluderade i 
detta projekt. Rapporten bygger på insamlad information från olika skade-
undersökningar för olika defekttyper. Vidare är defekttyperna indelade i tre olika 
materialgrupper, ferritiska låglegerade stål, nickelbaslegerade och rostfria stål. 
Samma indelning av materialgrupper används i PLANT 2 för att kunna få 
spårbarhet till defektparametrarna.  
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Nedan anges vilka materialtyper som ingår i respektive materialgrupp [1]: 

• Ferritiska låglegerade stål, omfattar ”mjuka” kolstål, mikrolegerade 
finkorniga stål, låglegerade hög temperatur stål, låglegerade härdade och 
anlöpta stål  

• Nickelbas legeringar, omfattar ”Alloy” 52*), 82, 152*), 182, 600 och 690 

• Rostfria stål, omfattar ferritiska, austenitiska, ferrit - austenitiska, 
martensit – austenitiska rostfria stål 
 
*) Material som ej ingick i SKI-rapport 95:70 [1] 

I bedömningen av defektparametrarnas inverkan på respektive OFP-teknik, har 
hänsyn dels tagits till skillnader i egenskaper för de olika materialgrupperna och 
också till inverkan på de olika kvalificeringsmomenten detektering, karakterisering, 
längd- och höjdbestämning. För aktuella tillverkningsdefekter, där SKI-rapport 
95:70 [1] har ett klart begränsat antal redovisade defekter, har en extra 
litteraturstudie utförs med syftet att bättre kunna kartlägga defektparametrarna.  

2.2 Teori - Termiska utmattningssprickor 
Termiska utmattningssprickor initieras och propagerar som ett resultat av termiska 
laster som skapar tryck- och dragspänningar. Mikromekanismen för sprickans 
initiering är i huvudsak liknande som för mekanisk utmattning, en skillnad är dock 
att sprickornas morfologi kan skilja mellan de två skademekanismerna. Antal 
sprickor i området, formen i ytan och orientering i ytan är exempel på skillnader. 
Skademekanismens egenskaper i materialet kan beskrivas med en transkristallin 
propagering med en låg tendens till förgrening [1]. Sprickornas djupprofil tenderar 
att ha en mer plan sprickfront än andra spricktyper, då de drivande mekanismerna 
normalt minskar vid en ökad propagering [7].  

Termisk utmattning i ferritiskt låglegerade stål och rostfria stål, skapar oxider på 
sprickytorna och vid sprickspetsen om höga temperaturer råder [1]. En viss 
plasticering kan också förväntas i sprickspetsen, vilket kan förklara att sprick-
spetsen är relativt öppen för utmattningssprickor jämfört med spännings-
korrosionssprickor.            

I boken ”Thermal fatigue of metals” [10] definieras skademekanismen som en 
process av kärnbildning och en efterföljande, gradvis utveckling av skador på 
grundmaterialet som resultat av exponering av cykliskt eller periodiskt repeterade 
temperaturförändringar. Vidare beskrivs att man kan dela in defekttypen i två 
grupper beroende på applicerade spänningar. Dels villkorskontrollerade spänningar, 
där en lokal expansion eller kontraktion av material stoppas av det omgivande 
materialet, eller förskjutningskontrollerade spänningar, där den totala expansionen 
eller kontraktionen av komponenten är begränsad av en annan komponent [10].   

Det som markant skiljer defekttypen från andra driftinducerande skademekanismer, 
är hur form och utbredningen sker i ytan. Genom att spänningsbilden vid termisk 
utmattning kan vara varierande vid sprickinitiering är det vanligt förekommande att 
så kallade gatstensmönster (craze cracks) bildas på ytan.  
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I en artikel av Feng Junyi, Bian Mengxin och Dang Zijou [11] beskrivs de olika 
tillstånden av gatstensmönster bero av förhållandet mellan de aktuella 
spänningarna. Vid en praktisk undersökning utfördes med biaxiella spänningar på 
ett 3Cr2W8V-stål, i form av en provstav. I resultatet redovisas formen på 
sprickorna i fem olika grupper beroende på vilken kombination av laster och 
spänningar som applicerats på provstaven. Grupperna är enligt följande: 

1. Axiella sprickor – Raka parallella sprickor som går i provobjektets axiella 
riktning  

2. Axiella rektangulära gatstensmönster – Sprickorna är i formen av ett nät 
som är orienterat i den axiella riktningen    

3. Gatstensmönster – Sprickorna har formen av ett nät utan någon direkt 
orientering 

4. Rektangulära gatstensmönster i omkretsled - Sprickorna är i formen av 
ett nät som är orienterat i omkretsled 

5. Sprickor i omkretsled - Raka parallella sprickor som går i provobjektets 
omkrets 

De raka parallella sprickorna är enligt artikeln alltid vinkelräta relativt till den 
maximala spänningen och den maximala plastiska töjningen. Vidare beskrivs att 
gatstensmönster kommer att uppkomma när två principiella spänningar i princip 
lika och också när de två plastiska töjningarna är i princip lika. Mönstret av 
termiska utmattningssprickor är beroende av statusen på spänningar och plastisk 
töjning, inte på töjningsstatusen [11]. Beroende på hur spänningsbilden är på det 
aktuella objektet, kan alltså dessa fem variationer förväntas. Fenomenet med 
gatstensmönster är också erfarenhetsmässigt känt att uppkomma på austenitiskt 
rostfria stål inom kärnkraftindustrin [1].  

Erfarenheter av defekttypen och oförstörande provning av denna gav ett dåligt 
resultat vid litteratursökningen. En artikel av S. D. Kenny, K. Stamps och P. 
Crowther [12] visade dock på erfarenheter av ultraljudsprovning på defekttypen. 
Termiska utmattningssprickor hittades i ångrör med högt tryck och höga 
temperatur. Metallurgiska undersökningar med tidsbestämning av oxider visade att 
sprickorna funnits där en längre tid och flera provningar hade utförts på svetsar som 
innehöll sådana sprickor. En utredning utfördes som visade att det inte var enkelt att 
detektera och speciellt svårigheter i att höjdbestämma defekterna med manuell 
pulseko provning. Parametrar på sprickorna som orientering vertikalt i djupled, 
transgranulära med jämna sidor, liten sprickbredd och oxidfyllda, konstaterades 
vara ogynnsamma för pulseko-tekniken. Vid försök med TOFD-tekniken, visade 
goda resultat i en majoritet av försöken [12]. Artikeln belyser hur vissa 
defektparametrar kan påverka tillförlitligheten betydligt för den applicerade 
provningstekniken.   
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2.3 Teori - ET och UT-tekniker  
I följande kapitel följer en kort beskrivning av de aktuella provningsteknikerna som 
ingått i denna del av projektet. Beskrivningen redogör endast för delar som berörts i 
den aktuella undersökningen. Mer information om teknikerna kan fås på Internet 
[13]. 

2.3.1 ET 
Metoden kan kort beskriva som mätning av förändring av induktiva strömmar som 
genereras genom att koppla på ström i en spole på en provningssond (probe). 
Spolen genererar sedan ett magnetfält i provobjektet som bildar de så kallade 
induktiva strömmarna (virvelströmmarna). Materialet som provas måste vara 
konduktivt för att virvelströmmarna ska genereras i provobjektet. Hur konduktivt 
materialet är styr också hur djupt de induktiva strömmarna går. Vidare styr också 
förmågan att magnetisera ett material, permeabiliteten, hur djupt strömmarna kan 
tränga in i provobjektet. T ex ett magnetiskt kolstål med hög permeabilitet, minskar 
kraftigt inträngningen, eftersom magnetfältet förstärks kraftigt i ytan.  

I det praktiska utvärderingen av signalsvar på termisk utmattning har en korslindad 
”driver pick-up” sond använts. Fördelar med den typen av sonder är att den är 
relativt okänslig för så kallad ”lift-off”, d v s en störsignal som t ex kan genereras 
av avståndet mellan sond och provobjekt eller inverkan av en kant på ett prov-
objekt. Typen av sond kan också skilja på huvudorienteringar på en defekt, då det 
blir en skillnad av fasvinkel beroende på vilken av de korslindande spolarna 
registrerar defekten. En nackdel med ”driver pick-up” sonden är att den är i princip 
okänslig för signalregistrering i vinkeln mellan de två korslindande spolarna, som 
är förskjutna från varandra med 90º. Den typen av sond är vanligt förekommande 
vid provning av ytbrytande sprickor inom kärnkraftindustrin.   

2.3.2 UT-PE 
Pulseko-tekniken kan beskrivas som den konventionella ultraljudstekniken. En 
piezo-elektrisk kristall på en ultraljudssökare, genererar en ultraljudssignal vilket 
propagerar i ett fast eller flytande material. Signalen träffar defekten och en signal, 
ett ”eko” fås tillbaka för registrering och utvärdering. 

För tekniken är normalt två olika typer vågor aktuella, transversella och 
longitudinella. Den senare är dock mest applicerad inom kärnkraftindustrin, där det 
normalt provas mycket austenitiskt rostfritt stål vilket ofta kräver den typen av 
vågtyp. Orsaken är att den transversella vågen ger mer förluster i material med grov 
struktur, som t ex en austenitisk rostfri svets.    

2.3.3 UT-TOFD 
Förkortningen TOFD står för ”Time of flight diffraction” och kan förenklat 
beskrivas som tidmätning av differensen på ultraljudsignalen mellan en ytgående 
ljudvåg och den som genereras från sprickspetsen, diffraktionssignalen. På samma 
sätts som vid pulseko-tekniken, genereras en ultraljudssignal från den piezo 
elektriska kristallen. Vid TOFD provningar används normalt två hårt dämpande 
vinkelsökare med den longitudinella typen av våg. Den ena sökaren agerar som en 
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sändare och en andra som en mottagare. Innan mottagaren registrerar signalen så är 
det vanligt att den förstärks i en förstärkare. Anledningen är att ytvågen (även 
kallad lateralvåg) och diffraktionsvågen normalt är väldigt svaga jämfört med rent 
reflekterade signaler.   

Grunden för TOFD-tekniken liknande som för pulseko-tekniken, att man utvärderar 
hur ultraljudssignaler beter sig när de kommer i kontakt med en defekt.  

2.4 Litteratursökning och källor 
Genom medlemskap i Svetskommissionen i Sverige har en litteratursökning utförts 
via IIW´s (International Institute of Welding) databas. Vidare har litteratursökning 
utförts genom Karlstad Universitet, på databaser som Compendex och Inspec. 
Vidare har sökning av artiklar utförts genom hemsidan www.ndt.net.  

Från ovan nämnda källor har ca 85 artiklar nerladdats eller beställts och sedan mer 
grundligt bedömts för eventuell lämplighet i projektet. Vidare har grundläggande 
information i projektet från redan tidigare verifierade källor som SKI-rapport 95:70 
[1], SKI-rapport 00:42 [2] samt information från tidigare utfört arbete i forskning 
och utvecklingsprojekten PLANT och DAS 182.  

Direkta kontakter har hållits med Mathias Lundin och Gunnar Engblom vid 
Svetskommissionen och Jan Wåle på DNV Technology Sweden (nuvarande 
Inspecta).  
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3 Genomförande 

3.1 Kartläggning av defektparametrar - generellt 
En summering av de defektparametrar som ingår i projektet redovisas separat i en 
tabell, se bilaga 1. När ytterliggare skadefall uppkommer rekommenderas att 
informationen uppdateras. I etapp 4 i detta projekt bör en sådan uppdatering ske.   

Summeringen av defektparametrar bygger i princip helt på redovisade resultat i 
SKI-rapport 95:70 [1]. Fördelen att använda definierade data från den rapporten är 
att en mer stringent bedömning av defektparametrarna bör ha skett. Nackdelen med 
att defektparametrarna endast tas från den rapporten är det reducerade underlaget 
för vissa defekttyper och parametrar.  

I summeringen av defektparametrar redovisas underlag som verifierats som faktiska 
värden från skadeundersökningar från både konventionell industri och 
kärnkraftindustrin. För andra defektparametrar anges benämningen ”variabel”. 
Definitionen för en ”variabel” defektparameter kan beskrivas som en parameter där 
man från OFP-synpunkt hanterar generellt. Orsaken till denna klassning är att 
defektparametern redan idag hanteras utförligt i kvalificeringsprocessen [8] eller så 
är parametern svår att beskriva genom faktiska värden.     

I sammanställningen i bilaga 1, redovisas defektparametrarna för ytjämnhet, 
korrelationslängd och sprickbredd med flera olika värden. För att i framtiden kunna 
värdera redovisade data har förutom min- och max värden också statistisk 
information i form av medel- och medianvärden redovisats. 

För varje defektparameter i bilaga 1 och i rubriker som redovisar defektparametrar 
finns en bokstav eller en bokstavskombination som i rapporten är dess identitet.   

Nedan följer en definition av respektive defektparameter som redovisas i bilaga 1. I 
princip är det samma definition av defektparametrar som i SKI-rapport 95:70 [1]. 
Några skillnader är dock att defektparametrarnas ligament, geometri 
tillverkningsdefekter och defektens djupprofil tillkommit och mängd oxid i djupled 
och skiss över lokaliseringen av defekten har borttagits.   

A – Defektstorlek  

Med defektstorleken avses längd och höjd på en defekt. Defektbredd som också kan 
anses som en storlek, hanteras som en separat defektparameter.  

B - Avstånd från defekt till  

Avståndet från en defekt till svets, rörböj eller liknande som påverkar sprick-
initiering eller propagering [1]. Ur OFP synpunkt kan man se parametern ur 
åtkomlighetssynpunkt eller mått på ligament för inneslutna defekter.  
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C – Lutning i djupled (tilt) 

Defektens lutning i djupled i relation till ytan (0º). För defekter nära svets är 
vinkeln definierad att vara antingen < 90°eller > 90°. Med en lutningsvinkel mellan 
0-90º lutar den mot svetsen och mellan 90-180º lutar den ifrån svetsen. För defekter 
långt ifrån svets benämns alltid lutningen mellan 0-90º [1].   

D - Vridning i ytan (skew) 

Beskriver defektens vridning i ytan från svets- eller objektsriktning. För defekter 
nära svets är referensriktningen (0°) definierad i svetsriktningen. För defekter långt 
från svets är referensriktningen (0°) definierad i rörets axiella riktning [1]. 

E - Form i djupled 

Defektens form i djupled anges rak, slingrande, böjd, bilinjär, förgrenad, kraftig 
förgrenad eller en sicksack form. Parametern är definierad genom en klassning och 
bedömning för de olika formerna i figur 1 nedan.  

 

 

 Figur 1.   Olika former på defekterna i både yt- och djupled som  
 klassats i SKI-rapport 95:70 [1] 

Rak                       Slingrande               Böjd                     Bilinjär 

Förgrenad                     Kraftigt förgrenad                            Sicksack 
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F - Form i ytan 

Defektens form i ytan anges rak, slingrande, böjd, bilinjär, förgrenad, kraftig 
förgrenad eller en sicksack form. Klassning och bedömning av parametern sker på 
samma sätt i jämförelse med figur 1, som för parametern ”form i djupled”, se ovan 
[1]. Vid skademekanismen termisk utmattning finns också ett samlingsnamn om 
sprickorna växer in i varandra som kallas gatstensmönster (även kallad ”cobble 
stone pattern” eller ”craze cracking”).  

G – Antal Sprickor (defekter) 

Antalet defekter som finns i det skadade området. Om antalet defekter var inom 
intervallet 1-5 defekter har det faktiska antalet angivits. Om antalet defekter är 
större än 5 har det registrerats >5 eller motsvarande minsta antal inom området [1].  

H – Avstånd gatstensmönster 

Anger avståndet på ytan mellan sprickorna vid gatstensmönster. Endast aktuell för 
skademekanismen termisk utmattning.   

I – Förgrening 

I SKI-rapport 95:70 [1] beskrivs defektparametern som andelen makroskopisk 
förgrening i djupled på sprickorna. Definitionen som är använd för makroskopisk 
förgrening är om förgreningen är större än fem korndiametrar. I projektet hanteras 
defektparametern övergripande vilket omfattar förgrening både på mikro- och 
makroskala.   

J – Kornstorlek 

Kornstorleken nära den utvärderade sprickan. Parametern är redovisad som ett 
medelvärde av korndiametern i den upprättade defektdatabasen där informationen 
är hämtad till SKI-rapport 95:70 [1]. I och med att defektparametern ur OFP 
synpunkt bedöms hanteras genom simulering i testblock, redovisas inga värden i 
projektet.   

K – Mikrostruktur 

Parametern för mikrostruktur beskriver formen på kornen nära en defekt. 
Definitionen av parametern har följande benämningar för klassificering och 
bedömning: likformiga korn, korn med dendritisk form, kallbearbetad struktur och 
gjutstruktur [1]. 

En indirekt parameter som också kan nämnas är effekter av svetsreparationer. 
Parametern är intressant då mikrostrukturen och dess egenskaper i materialet kan 
förändras vid reparationer. Erfarenhetsmässigt nämns också i SKI-rapport 02:50 [3] 
att svetsreparationer kan finnas vid förekomster av spänningskorrosion.  

L – Ytjämnhet på defekt (Rz) 

Ytjämnhet (Rz) på en defekt ger ett mått på hur fin eller grov sprickytan på defekten 
är. Den metod som är använd för att mäta ytjämnhet kallas ”tio punkters 
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höjdojämnhet”. I SKI-rapport 95:70 [1] definieras denna mätmetod mer utförligt. 
Vid mätning av ytjämnhet används en mätlängd med ett intervall mellan 1-2 mm.  

Rz värdet kan enkelt omvandlas till en annan benämning av ytjämnhet, Ra  
(Ra = aritmetisk medelskillnad av profilen) genom sambandet Ra ≈ Rz/4. Sambandet 
gäller för Rz värden inom intervallet 12-1000μm [1]. 

M – Korrelationslängd (λ0) 

Korrelationslängden (λ0), kontrollerar värdet av skillnad i höjd på ytan vid en 
sträcka längs ytan på defekten. En empirisk formel har använts för att få fram 
värdet på korrelationslängden, λ0 = L / (2•X). Där L motsvarar mätlängden och X 
motsvarar antalet genomskärningar av en nollinje inom mätlängden. I SKI-rapport 
95:70 [1] definieras denna formel mer utförligt. 

N – Sprick- och defektbredd  

Vidden på defekter eller sprickor som är uppmätta vid skadeundersökningar [1]. 
För sprickor är bredden registrerad vid ytan, halvvägs mellan ytan och sprickspets 
samt vid sprickspets. 

I SKI-rapporten 95:70 [1] redovisas också ett intressant samband mellan 
sprickbredd och förhållandet sprickdjup och godstjockleken på objektet. En tendens 
som kan ses för defekttyperna mekanisk- och termisk utmattning i ferritiska 
låglegerade stål, är att ju mindre sprickdjupet är i förhållande till godstjockleken på 
objektet ju mindre blir deras sprickbredd. För defekttyperna IDSCC och IGSCC i 
nickelbaslegerade stål samt för IGSCC och mekanisk- samt termisk utmattning i 
rostfria stål, bedöms inte ett sådant direkt samband finnas.  

För defekttyperna IGSCC, mekanisk- och termisk utmattning i låglegerade 
ferritiska stål, kan en praktisk tolkning göras av verifierat samband mellan 
sprickdjup och förhållandet mellan sprickdjup och godstjocklek. Redovisade 
sprickbredder (se bilaga 1) bör bedömas beroende på storlek av nämnda förhål-
lande. När sprickdjupet är relativt litet i förhållande till godstjockleken bör 
sprickbredder ligga i den lägre regionen av det redovisade intervallet och vise versa 
när sprickdjupet är stort.      

Vid en jämförelse mellan storleken på sprickbredden i förhållande till avståndet till 
sprickspets [1], kan ett tydligt samband ses för defekttyperna IGSCC och mekanisk- 
samt termisk utmattning i ferritiska låglegerade och rostfria stål, där sprickbredden 
minskar ju närmare man är sprickspetsen. Sambandet kan också ses för IGSCC och 
IDSCC i nickelbaslegerade stål, men verkar inte vara lika tydligt där.  
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O - Radie sprickspets 

Radien på sprickspetsen är svår att helt fastställa på de driftinducerade 
defekttyperna som ingår i PLANT 2. Eftersom radien normalt är väldigt liten blir 
rapporterade värden mer en uppskattning än mätning.  

Vid bedömning av defektparametrarnas sprickbredd vid sprickspets och radie vid 
sprickspets har de två ultraljudsteknikerna bedömts tillsammans. Orsaken är att 
storleken har ett starkt samband för dessa defektparametrar för defekttyperna 
IDSCC, IGSCC, termisk- och mekanisk utmattning. 

P – Påverkan från insamling 

I samband med urkapning av provämnen vid skadeundersökningar kan storleken på 
defektbredden påverkas innan mätning sker. Spänningsbilden kring defekten på 
grund av egenspänningar i svets eller spänningar från tillverkning, kan vid uttag av 
provämnet förändras avsevärt. 

Genom att i framtida undersökningar studera replikafoton eller avgjutningar både 
före och efter urkapningar, bör man bättre kunna kartlägga denna effekt.  

För defekttypen IDSCC, som ingick i utvecklingsprojektet DAS182, genomförde 
DNV Consulting år 2002 FEM beräkningar på ändringar av spricköppning vid 
båtprovsuttag av tvärsprickor i svets [14]. Arbetet visade att ”Då båtprov skärs ut 
relaxeras restspänningen i omkretsled och sprickan sluter sig”. Beräkningarna 
visade att spricköppningen minskade med en faktor 2,3-5,4 för de analyserade 
fallen. Om man tolkar redovisade defektbredder för defekttypen tillsammans 
resultatet från beräkningarna kan defektbredderna anses som konservativa.   

Om man ska utvärdera inverkan av defektparametern måste den vid området 
aktuella spänningsbilden beaktas.  

Q – Ligament  

Med ligament i ytan avses de avbrott i längden eller avbrott på djupet på en spricka. 
Den defekttyp som är känd för att kunna påverka olika OFP-tekniker är IDSCC. 
Men defekttyperna IGSCC och varmsprickor har också identifieras att i någon form 
kunna ha obrutna ligament. 

Teoretiskt borde inte ligament finnas för defekttypen IGSCC. Vid skade-
undersökningar har dock ett fåtal fall verifierats. Identifierade ligament kan dock 
bero på förgreningar av sprickan, som i ett snitt ses som ett ligament [7]. För 
varmsprickor som i likhet med IDSCC breder ut sig mellan dendriterna kan man 
förvänta sig obrutna ligament [7].  
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R – Geometri tillverkningsdefekter 

Geometri för tillverkningsdefekter är en defektparameter som är användbar på 
bindfel och slagg. Parametern har likheter med andra defektparametrar för sprickor, 
som t ex form i djupled. Likheterna är först och främst relaterade till hur OFP 
parametrar påverkas. Exempelvis amplitudsvar (UT) kan skilja markant på slagg 
där geometrin kan variera.  

S – Mängd oxider på defektytan 

Mängden med oxider på defektytan vid sprickspets, halvvägs mellan sprickspets 
och yta samt vid ytan har registrerats. En klassning och bedömning av mängden är 
utförd i tre olika kategorier, ingen oxid, en liten del oxid eller kraftigt oxiderad. I 
PLANT 2 bedöms endast de oxider som registrerats vid ytan.  

T - Defektens djupprofil  

Ingår inte som parameter i SKI-rapporten 95:70 [1] eftersom sådan information 
normalt inte fås via normala skadeundersökningar.  

Djupprofilen för aktuella driftinducerade defekttyper styrs av aktuellt 
spänningstillstånd och indirekt av närliggande geometri som kan justera 
spänningsbilden.   

3.2 Kartläggning av defektparametrar - tillverkningsdefekter 
Resultatet av den extra litteratursökningen för tillverkningsdefekter redovisas nedan 
för defekttyperna varmsprickor, bindfel och slagg.  

Generellt visade det sig svårt att få information om tillverkningsdefekter som 
motsvarar de faktiska värden som redovisats för driftinducerande defekter i SKI-
rapport 95:70 [1]. Genom muntlig information från Svetskommissionen [15], 
kompletterad med information från SKI-rapporter [1], [3] och litteratur i området 
[16], har dock defekttyperna kartlagts relativt bra. Den extra litteratursökningen gav 
också en viss indirekt återkoppling om problematik relaterat till olika 
klassningssystem av tillverkningsdefekter. I kapitel 3.3.2 redovisas de artiklar som 
har behandlat dessa klassningssystem.  

Vid bedömning av de aktuella tillverkningsdefekterna har konstaterats att indata 
som t ex svetsmetod, svetsprocedur och grundmaterial kan ge avgörande 
information om hur man med ett OFP system kan utföra en korrekt karakterisering. 
Speciellt viktigt är det om olika tillverkningsdefekter ska särskiljas sinsemellan.   

Enligt Svetskommissionen är tillverkningsdefekter ofta associerade med felaktigt 
handhavande eller felaktiga inställningar vid svetsningen. Erfarenhetsmässigt har 
det också visat sig att svetsning med begränsad åtkomlighet och vid dålig passning 
tenderar gynna förekomsten av tillverkningsdefekter [15].  

I efterföljande kapitel hanteras de aktuella tillverkningsdefekternas defekt-
parametrar. 
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3.2.1 Varmsprickor 
Den vanligaste positionen för varmsprickor är längs med svetsriktningen och 
centralt i svetsen, men kan uppkomma i andra positioner om stelningsförloppet sker 
där, t ex mellan två svetssträngar [16].  

Varmsprickor uppkommer vid termisk krympning tillsammans med deformation 
som orsakats av att villkoret för plastisk deformation inte tillgodoses. Detta händer 
vid svetsning med sådana legeringar, vilka avskiljs vid temperaturer nära solidus, 
speciellt när lågt smälta och mekaniskt svaga faser formas och uppkommer i ett 
stort temperaturintervall [17].  

Varmsprickans höjd är maximalt lika med strängens höjd men ofta mindre medan 
längden kan vara betydande [16]. 

I kärnkraftverk är det främst svetsgods av Inconel 182 som erfarenhetsmässigt visat 
sig innehålla varmsprickor. Sprickmorfologin är snarlik den för både IGSCC och 
IDSCC. Vid provning med OFP visar erfarenheterna att de är svåra att karakterisera 
från driftinducerade sprickor. Mikrostrukturen är dendritisk med långa korn och en 
form som är typisk icke-linjär liknande för defekttyperna IGSCC och IDSCC 
[1][3].   

I och med att mikrostrukturen för varmsprickor är dendritisk kan obrutna ligament 
förväntas [7]. I detta projekt har dock inget fall identifierats där obrutna ligament 
har verifierats.  

3.2.2 Bindfel  
Enligt Svetskommissionen är den mest sannolika positionen för ett bindfel är 
mellan en fogyta och en svetssträng, vilket också bekräftas i en artikel av Nerman 
[18]. Storleken i form av höjden i ett tvärsnitt kan maximalt bli en svetssträng stor. 
Längden på ett bindfel kan dock variera. Bindfel är vanligare förekommande ju 
större svetsar och svetssträngarna är [15].    

Defektbredden på bindfel har en klar begränsning och är normalt relativt tunna, 
vilket gör dem svåra att detektera [15]. Enligt SKI-rapport 95:70 [1] benämns ett 
intervall från 10 –40 µm för de svetsdefekter som redovisats. Enligt 
Svetskommissionen bör defektbredderna normalt vara kring den lägre regionen av 
intervallet.       

I en artikel av Gabriel RIHAR [19] från 2005 har en fördjupning genomförts inom 
området för bindfel relaterat till OFP. Enligt RIHAR finns idag relativt lite 
svetslitteratur som behandlar defekttypen bindfel och nämner också att det finns 
ingen effektiv provningsmetod tillgänglig. Han nämner dock att ultraljudsmetoden 
verkar vara den mest effektiva.    

Metallografiska undersökningar visade att bindfelen var av olika struktur. Det fanns 
mikroskopiska oxider distribuerade på ytan, ickemetalliska inneslutningar 
koncentrerat i själva bindfelet eller tomrum, liknande som vid sprickor. Vissa av 
dessa strukturer medför att bindfelen inte går att detektera med ultraljud. Den minst 
detekterbara formen av bindfel är vid en skarp övergång från en struktur till en 
annan [19].  
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Förekomster av slagg kan också förväntas i samband med bindfel [16], [18]. 

3.2.3 Slagg   
Formen på en slagg beror normalt på ogynnsam geometri i kombination med en 
bristande rengöring [15]. 

På en direkt fråga till svetskommissionen om vilken av nedanstående former i figur 
2 som är den mest troliga för en slagg i en svets, blev svaret den triangulära formen 
(längst till vänster i figur 2) [15].            

 

  Figur 2.  Fiktiva förslag till form för en svetsslagg i ett tvärsnitt. 

Den triangulära formen benämns också som förväntad i Stål och svetsning av Sten 
Bergh [16]. Det bör dock nämnas att den sfäriska formen är vanligast om slaggen 
skiljs ut från smältan [7]. Den runda formen bedöms dock inte vara lika kritisk från 
OFP-synpunkt.  

Sannolikt ligger en slagginneslutning mellan svetssträng och fogyta [15]. Vid ett 
skarpt hörn med spetsiga vinklar kan det vara svårt att smälta upp slaggresterna från 
botten [16].  

Enligt Svetskommissionen kan en slagginneslutning bli max en sträng stor  
(i ett tvärsnitt i svetsen). Storleken av en enskild slagginneslutning är beroende av 
hur stora svetssträngar är. Vid väldigt stora svetssträngar kan alltså 
slagginneslutningarna också bli större [15].   

Längden på en slagg kan variera. Renheten vid svetsning och för dålig värme för att 
smälta upp slaggen är styrande. En slagginneslutning kan endast skapas efter första 
svetssträngen [15].  
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3.3 Bedömning av defektparametrars inverkan på OFP 
I bedömningen har driftinducerade defekter bedömts separat från till-
verkningsdefekter. 

3.3.1 Driftinducerande defekter - IGSCC, termisk- & mekanisk utmattning 
För bedömningen hur de redovisade defektparametrarna inverkar på aktuella OFP-
tekniker har defektparametrarna hanterats på två olika sätt. I de fall där 
defektparametern redan idag ingår fullt ut i kvalificeringsprojekt eller parametern är 
svårbedömd, hanteras den generellt i rapporten. De defektparametrar som hanteras 
med denna bedömning är följande: 

• Defektstorlek 
• Avstånd från defekt till….. 
• Lutning i djupled (tilt) 
• Vridning i ytan (skew) 
• Kornstorlek 
• Mikrostruktur 
• Ytjämnhet på defektytan 
• Korrelationslängd 
• Påverkan från insamling 
• Oxid på sprickytan 
• Defektens djupprofil 

 

För övriga defektparametrar som redovisas i bilaga 1 har en mer specifik teoretisk 
bedömning skett. För var och en av de tre defekttyperna IGSCC, termisk- och 
mekanisk utmattning, har en klassning utförts om defektparametern ej påverkar 
signalsvaret, påverkar signalsvaret eller påverkar signalsvaret betydligt.  
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3.3.1.1 Generell bedömning 

Följande defektparametrar bedöms redan idag hanteras fullt genom att i den 
tekniska motiveringen hantera inputparametrar enligt ”ENIQ Recommended 
Practice 1” [9].  

• Defektstorlek 
• Avstånd från spricka till…. 
• Lutning i djupled (tilt)* 
• Vridning i ytan (skew)* 
• Kornstorlek 
• Mikrostruktur 
• Defektens djupprofil 

 
* Tabell i bilaga 1 kan ge stöd för lämpliga mått på dessa defektparametrar. 

För de resterande av de generellt bedömda defektparametrarna redovisas resultatet 
av dess inverkan nedan.  

L / M - Ytjämnhet på sprickytan och korrelationslängd  

Ytjämnhet på sprickytan och korrelationslängd bedöms i normalfallet endast kunna 
påverka signalsvaret för UT-PE.   

I en SKI-rapport 00:42 [2] redovisas en artikel av M. W. Toft, där defektpara-
metrarna benämns som svårbedömda eftersom dess påverkan beror av en 
kombinerad samverkan mellan olika defektparametrar och OFP förutsättningar. 
Toft nämner bland annat att t ex defektstorlek, provningsfrekvens, pulslängd och 
kristalldiameter kan samverka.      

I PLANT 2 bedöms speciellt defektparametrarna samverka med defektparameterns 
form i djupled, se kapitel 3.3.1.2.2.   

P - Påverkan från insamling 

Defektparametern bedöms OFP mässigt främst ha en koppling till sprickvidden, där 
spänningar i omgivningen av sprickan kan medföra att sprickvidden förändras i 
storlek. Speciellt bör en liten sprickbredd vara kritisk för de aktuella OFP-
teknikerna, eftersom det kan medföra en ökad kontakt mellan sprickytorna.  

I samband med elektrisk kontakt mellan sprickytorna vid ET provning, bör 
defektparametern medföra att signalsvaret påverkas betydligt. Provningstekniken 
UT-PE bedöms också kunna påverkas betydligt. För puls-eko tekniken kan en 
minskad detekteringsförmåga förväntas vid låga provningsfrekvenser. Eftersom en 
ökad kontakt mellan sprickytorna gynnar en ökad transmission då frekvensen är 
låg, kommer delen av reflekterat ultraljud att minskas. I artikeln “The reflection of 
ultrasound from partially contacting rough surfaces” [20], kan detta samband ses 
genom experimentella försök där bland annat sambandet mellan 
reflektionskoefficienten och provningsfrekvens undersöks i kombination med 
varierade tryckspänningar.  
I försöket simulerades ytor av utmattningssprickor genom att blästra ytor där en 
koppling har gjorts till värden i ytjämnhet i SKI-rapport 95:70 [1].  
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En grov och anisotropisk materialstruktur i kombination med höga tryck-
spänningar på en spricka bedöms påverka signalsvaret betydligt för prov-
ningstekniken puls-eko. Vid höjdbestämning bör tekniken bli mest påverkad och 
val av frekvensen på ultraljudssökaren blir viktig. Den ogynnsamma 
materialstrukturen kommer att reducera signalsvaret, vilket förespråkar en låg 
provningsfrekvens. Tryckspänningar kommer att försämra reflektionskoefficienten, 
vilket förstärks ju lägre provningsfrekvensen är [20]. 

SKI-rapport 00.42 [2] belyser också som en slutsats, att tillslutning av sprickor har 
en stor inverkan på kvalitén av ultraljudsprovningen.   

S - Mängd oxider på sprickytan  

I PLANT 2 har bedömningen av defektparametern begränsats till oxider vid 
spricköppningen. Defekttyperna termisk utmattning och varmsprickor har i 
redovisningen i bilaga 1, visat sig ha den största mängden av oxider vid 
spricköppningen.     

I slutrapporten i DAS 182 projektet, redovisades det förslag på framtida åtgärder, 
genom att undersöka om oxider är elektriskt ledande eller ej [4]. I detta projekt har 
en teoretisk undersökning utförts där defektparameterns inverkan på ET tekniken 
undersöktes genom en enklare jämförelse av den elektriska resistiviteten mellan en 
oxid (magnetit) och några grundmaterial som är representativa i sammanhanget. 
Vid en jämförelse i tabell 1 nedan visar det sig att Inconel 600, som ligger närmast i 
resistivitet i förhållande till magnetit, har ett värde som är 50 ggr mindre än oxiden. 
I och med att skillnaden är så stor bedöms inte signalsvaret märkbart kunna 
påverkas. Jämförelsen baseras också på att oxider helt täcker spricköppningen vid 
ytan, vilket är en konservativ bedömning i sammanhanget. Se redovisade 
oxidmängder i  
bilaga 1.  

Tabell 1. Jämförelse av elektrisk resistivitet  

Ämnesbeteckning Materialbenämning Elektrisk resistivitet Källa 
1060* Låglegerat ferritiskt stål 1.8x10-7 [21] 
304 Rostfritt stål  6.9x10-7 [21] 
316 Rostfritt stål  7.4x10-7 [21] 

Inconel 600 Nickelbas legerat stål 1.0x10-6 [21] 
Fe3O4 Magnetit (oxid) 5.2x10-5 [22] 

* Valt material är representativ för den högre regionen på värden av den elektriska resistiviteten. 

Ur UT synpunkt bör oxider som medför akustik koppling i någon form påverka 
signalsvaret. För de aktuella defekttyperna har det dock inte verifierats att 
defektparametern skulle ha någon betydande påverkan.   
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3.3.1.2 Specifik bedömning av defektparametrarnas inverkan på OFP-tekniker 

I efterföljande kapitel redovisas den specifika bedömningen hur defektparametrar 
påverkar OFP-teknikerna ET, UT-PE och UT-TOFD. Totalt utfördes bedömning på 
åtta av defektparametrarna i bilaga 1. En sammanfattande bedömning av hur 
defektparametrarna påverkar signalsvaret kan ses i tabellerna 2-4 för respektive 
provningsteknik. I tabellerna är bedömningen av sprickbredd uppdelad på ett 
liknande sätt enligt bilaga 1. Vidare redovisas de defektparametrar som bedöms 
påverka signalsvaret eller påverka signalsvaret betydligt. Om defektparametrarna 
endast bedöms påverka signalsvaret, utförs endast en kortare motivering. I de fall 
där defektparametern bedömts påverka signalsvaret betydigt, sker en mer utförlig 
motivering.  

I tabellerna 2-4 redovisas och bedöms endast de defektparametrar som är aktuella 
för respektive defekttyp. Vidare har defektparameterns sprickbredd delats upp i tre 
kategorier, vilket motsvarar den uppmätning av sprickbredder som redovisas i 
bilaga 1.  

3.3.1.2.1 ET teknik 
 
Av de specifikt bedömda defektparametrarna bedöms fyra av dem påverka 
signalsvaret eller påverka signalsvaret betydligt, se tabell 2. Nedan följer ett kort 
resonemang varför de påverkar den aktuella provningstekniken. 

I och med att ET tekniken i detta projekt endast ses som en ytmetod, är det naturligt 
att tekniken påverkas mindre än de två UT teknikerna. I tidigare arbete i delmål 3 i 
Plant, avrapporterades provningsteknikens övergripande inverkan av 
defektparametrar [23]. I etapp 1 av detta projekt har inga avvikelser konstaterats 
från den bedömningen. I bilaga 2 i denna rapport redovisas också resultat från 
rapporten, där påverkan av olika defektparametrar diskuteras.  

F – Form i ytan 

Form i ytan påverkar signalsvaret eftersom de styr hur virvelströmmarna går [23]. 
För defekttyperna IGSCC och mekanisk utmattning är formen normalt rak och 
kontrollerad, vilket medför bättre förutsättningar för utvärdering med ET tekniken. 
Vid termisk utmattning där endast enskilda sprickor finns, är också 
förutsättningarna för utvärdering bra.  

För termisk utmattning där gatstensmönster finns, bedöms signalsvaret påverkas 
betydligt. Genom en stor mängd av sprickor och orienteringen av dessa, kommer 
signaler bli svåra att särskilja från varandra. Utvärderingsmomentet kompliceras när 
signaler från defekterna påverkar varandra. Speciellt bedöms det ge svårigheter vid 
storleksbestämning av enskilda defekter samt vid karakterisering av sprickorna. 
Påverkan från defektparametern sker i kombination med defektparametrarna, antal 
sprickor och avstånd gatstensmönster.  



  27(55) 

 

G – Antal sprickor 

För termisk utmattning där antal sprickor är många påverkas signalsvaret betydligt. 
Samverkan sker med defektparameterns form i ytan och avstånd gatstensmönster. 

För defekttyperna IGSCC och mekanisk utmattning samt för mer enskilda sprickor 
av typ termisk utmattning, bedöms signalsvaret påverkas men inte betydligt. 

H – Avstånd gatstensmönster 

Defektparametern är endast aktuell för termisk utmattning då gatstensmönster finns. 
Möjligheten att särskilja och utvärdera enskilda defekter påverkas av relationen 
mellan avstånd i gatstensmönster och sökarens känslighet. Känsligheten är normalt 
mest beroende av sökarens spoldiameter. Defektparametern bedöms samverka med 
defektparameterns form i ytan och antal sprickor. 

N – Sprickbredd 

I tidigare utfört arbete i delmål 3 i PLANT, undersöktes hur defektbredden in-
verkade på signalsvaret. I tillhörande rapport nämns följande slutsats om 
defektbredden [23]:  

”ET-signalsvar som funktion av defektens bredd har varit ett objekt för flera 
experimentella undersökningar. Inverkan av defektbredden på ET-signalsvar är 
liten. Känsligheten för minskning av defektbredden är större för högfrekventa 
prober.”  

I fall där sprickbredden skulle kunna påverka signalsvaret bör det vara i ytan, 
eftersom mer virvelströmmar finns där. För sprickbredd halvvägs eller vid 
sprickspets påverkar defektparametern inte signalsvaret eftersom defektparametern 
är verksam i djupet där provningstekniken normalt är okänslig. 

Defektparametern bedöms påverka signalsvaret som mest i de fall där kontaktytor 
finns mellan sprickytorna. Om en liten sprickbredd finns i kombination med en 
ytjämnhet och korrelationslängd på sprickytorna, är det troligt att kontaktytor kan 
skapas mellan sprickytorna. Kontaktytorna kan liknas med obrutna ligament i ytan, 
där virvelströmmarna kan ”smita” över, vilket resulterar i att signalsvaret reduceras. 
Sprickornas vidd i ytan i kombination med tryckspänningar på sprickorna bör också 
resultera i att kontaktyta ökas. Jämfört med defekttypen IDSCC är det dock inte 
känt att motsvarande ligament kan finnas i ytan för de aktuella defekttyperna.   
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Tabell 2. - Bedömning av defektparametrars inverkan för ET 
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E Form i djupled X     
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   
I Förgrening X     

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets X     
O Radie sprickspets X     

Qb Ligament i djupet X     
     

     
  Termisk utmattning 
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E Form i djupled X     
F Form i ytan     X 
G Antal sprickor      X 
H Avstånd gatstensmönster     X 
I Förgrening X     

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets X     
O Radie sprickspets X     

     
     
  Mekanisk utmattning 
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E Form i djupled X     
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets X     
O Radie sprickspets X     
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3.3.1.2.2 UT – puls-eko teknik  
 
Av de specifikt bedömda defektparametrarna bedöms sju av dem påverka 
signalsvaret eller påverka signalsvaret betydligt, se tabell 3. I tabellen är 
bedömningen av sprickbredd uppdelad på ett liknande sätt enligt bilaga 1. Nedan 
följer ett kort resonemang varför de påverkar den aktuella provningstekniken. 

E – Form i djupled 

Form i djupled bedöms ur UT-PE synpunkt ge ett signalsvar som påverkas betydligt 
för de aktuella defekttyperna. Orsaken är att skillnaderna i form i djupled skiljer 
markant mellan spänningskorrosions- och utmattningsdefekter. 
Utmattningsdefekter har normalt en form i djupled som är mer rak jämfört med 
defekter av typ spänningskorrosion, där formen är mer slingrande eller sicksack.  

I ultraljudssammanhang med puls-eko tekniken benämns ofta sprickornas yta som 
antingen jämn ”Smooth” eller grov ”Rough”. I detta arbete bedöms en kombination 
av defektparametrars form i djupled, ytjämnhet på sprickytor och korrelationslängd 
resultera i om sprickan kan klassas som jämn eller grov. Av dem bedöms form i 
djupled vara den normalt styrande defektparametern för klassningen. Spännings-
korrosionsdefekter av typen IDSCC och IGSCC där propageringen sker mellan 
dendriter och korn bör ge en grov sprickyta. Vid mekanisk- och termisk utmattning 
sker normalt propageringen transkristallint vilket bör ge en jämn sprickyta. 

Effekten av de olika klassningarna när det gäller amplitudsvar visar i flera 
undersökningar att amplitudsvaret från sprickytor som klassats som jämn ger en 
större skillnad i amplitudsvar då defektens vinkel i djupled (tilt) ändras i 
förhållande till infallsvinkel. I SKI-rapport 00:42 kan sambandet ses i figur 25, 26 
och 29 [2]. Vidare bekräftas sambandet i artiklar som t ex S.F Bruch och N. K 
Bealing [24], Petru Ciorau, Michael Scott, Dave Gibbons och James Blackney [25], 
M. de Billy, F. Cohen-Ténoudji, Gérard Quentin, Kent Lewis och Laszlo Adler 
[26]. Den sistnämnda artikeln var dock med grundmaterialet titan varför 
undersökningen inte är direkt användbar i PLANT 2 projektet.  

Defektparametern bör ha en betydande effekt på ultraljudet med avseende på 
dämpning och spridning. Genom parameterns samverkan med defektparametrarnas 
ytjämnhet på sprickytor och korrelationslängd, är det normalt svårt att dra slutsatser 
hur stort bidrag dessa effekter har.    

Vid utvärdering av t ex IGSCC i rostfritt material, bör defekterna se mer 
intermittenta ut än för utmattningsdefekter. Anledningen till detta utseende vid 
utvärdering har en direkt anknytning till den reflektion som sker av ultraljudet. I 
vissa delar i djupled av sprickorna fås en hörneffekt och i andra delar 
studsar/reflexteras ljudet bort. 

Hörnekoeffekten som fås vid provning med vinkelsökare från den avsökningssida 
där sprickan inte är ytbrytande bör också påverka signalsvaret på olika sätt, 
beroende på vilken defekttyp som är aktuell. Utmattningssprickor med en rakare 
form i djupled bör ge högre amplituder än spänningskorrosionssprickor eftersom 
reflekterbarheten är högre där.   
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Vid höjdbestämning av defekttypen IGSCC kan den intergranulära formen i djupled 
medföra problem att få entydiga diffraktionssignaler från sprickspets. Genom att 
avsöka en spricka från två håll bör den verkliga sprickhöjden kunna mätas från 
någon av avsökningsriktningarna.   

F – Form i ytan 

Vid termisk utmattning i form av gatstensmönster bedöms signalsvaret påverkas 
betydligt. Vid avsökning från den ytbrytande sidan bör normala ljudvägar bli 
hindrade av de sprickor som finns i området. Vid provning från motstående yta med 
en vinkelsökare och sprickorna är tillräckligt djupa och väl separerade, kommer en 
hörneffekt fås som kan påverka signalsvaret betydligt.     

Defektparametern bedöms samverka med defektparametrarna, antal sprickor och 
avstånd inom gatstensmönster.   

För defekttyperna IGSCC, mekanisk utmattning och termisk utmattning vid 
enskilda sprickor bedöms signalsvaret påverkas fast inte betydligt. 

G – Antal sprickor 

Vid termisk utmattning i form av gatstensmönster bedöms signalsvaret påverkas 
betydligt. På ett liknande sätt som beskrivs för defektparametern form i ytan, 
kommer ett stort antal defekter hindra eller påverka ultraljudsignalerna.  

Defektparametern bedöms samverka med defektparametrarna form i djupled och 
avståndet i gatstensmönstret.   

För defekttyperna IGSCC och mekanisk utmattning samt termisk utmattning vid 
enskilda sprickor, bedöms signalsvaret påverkas fast inte betydligt. 

H – Avstånd gatstensmönster 

Defektparametern är endast aktuell för termisk utmattning. Skillnaden i avstånd 
beror på vilket material defekterna förväntas uppkomma i, ferritiskt låglegerat stål 
eller rostfritt stål. Skillnad i avstånd kan påverka förmågan att få igenom ultraljud 
och utvärdering av registrerade signaler.  

Defektparametern bedöms samverka med defektparametrarnas form i djupled och 
antal sprickor.   

I –Förgrening 

Förgrening är möjlig för defekttyperna IGSCC och termisk utmattning. Enligt SKI-
rapport 95:70 [1] är förgrening vanligare för IGSCC och defekttypen bör därför 
vara mer aktuell att kartlägga. IGSCC har också en koppling till defekttypen 
TGSCC, som normalt associeras med en kraftig förgrening.  

Om betydande förgrening är aktuellt, bör signalsvaret påverkas betydligt för 
kvalificeringsmomenten detektering, karakterisering och höjdbestämning. 
Exempelvis vid karakterisering kan då ett avvikande signalsvar medföra en 
feltolkning. Vidare bedöms aktuell avsökningssida relaterat till den för defekten 
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ytbrytande sidan, i högsta grad vara betydande för vilket signalsvar som kommer 
fås. 

Vid detekterings- och karakteriseringsmoment bör inte inverkan bli så kritiskt om 
medvetenhet finns att förgreningar kan finnas. Vid höjdbestämningsmomentet bör 
utvärderingen bli kritisk om förgreningar finns nära sprickspets i och med att 
förgreningen har en mer gynnsam reflektionsvinkel och den i princip ”täcker” 
diffraktionssignalen från den djupaste delen på sprickan. 
 
Vidare kan diffraktionssignaler från förgrenande sprickor bedömas som den 
djupaste delen på sprickorna. I visat exempel i figur 3 kommer reflektion och 
diffraktion ske från förgreningar nära den djupaste delen på sprickan. Om 
förgreningar finns på båda sidorna om den djupaste sprickspetsen, kommer båda 
avsökningspositionerna, Pos. 1 och Pos. 2 i figur 3 nedan, ge ett liknande resultat 
vid höjdbestämning.  

 

 Figur 3.  Effekt vid en förgrenad IGSCC vid höjdbestämning med pulseko-teknik.   

SKI-rapport 00:42 [2] hänvisar till en artikel av Neundorf från 1998 där en 
begränsning av utvärdering av sprickspets beskrivs. Den nämner vidare att djupare 
sprickor tenderar vara mer förgrenade vilket försvårar utvärderingen av 
sprickspetsen på ett liknande sätt som beskrivs i exemplet i figur 3 ovan. Rapporten 
belyser och rekommenderar också att effekten förgrening bör undersökas mer i ett 
framtida arbete [2].  
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N – Sprickbredd 

Bedömningen av sprickbredd är utförd generellt för de tre defekttyperna. 
Sprickbredden för de aktuella defekttyperna bedöms vara mest kritisk vid 
sprickspets, där den normalt bör vara som minst. Vidden vid ytan och halvvägs ner 
på sprickan bedöms normalt inte påverka signalsvaret i någon större omfattning.     

Höjdbestämning med UT-PE bedöms ge sämre förutsättningar att kunna få 
reflektion vid sprickspetsen, eftersom reflektionskoefficienten sjunker vid tät 
sprickbredd på grund av akustik koppling. En större andel av kontaktytor mellan 
sprickytorna bör inverka mest för denna effekt. För en robust höjdbestämning bör 
den följaktligen ske genom att utvärdera diffraktionssignaler från sprickspets. I en 
sammanställande artikel av N. Trimborn [27], redovisas en undersökning som 
jämfört tillförlitlighet vid höjdbestämning med olika tekniker. TOFD tekniken visar 
sig ha den mest tillförlitliga höjdbestämningen med minst spridning. Sedan visar sig 
diffraktionstekniken för puls-eko tekniken vara näst bäst följt av olika 
amplitudtekniker där mätosäkerheten är klart högre. Storleksbestämning som 
bygger på amplitudmetoder liknande som längdbestämningstekniken i SS-EN 1712, 
”Oförstörande provning av svetsar – Ultraljudsprovning av svetsförband – 
Acceptansnivåer” [28], bör därför användas med försiktighet eftersom de medför en 
ökad mätosäkerhet.       

Svårigheten med höjdbestämning bör förstärkas genom samverkan med 
defektparametern påverkan från insamling. Genom tillslutning av sprickan bör 
ökade kontaktytor i kombination med låga provningsfrekvenser ge en minskad 
reflektion av sprickan, se också resonemang i kapitel 3.3.1.1 om påverkan från 
insamling.  

O – Radie sprickspets 

Defektparametern bedöms för tekniken ha ett direkt samband med höjd-
bestämningsmomentet genom de diffraktionssignaler som utvärderas. Vid 
utvärdering är det viktigt att det sker diffraktion vid sprickspetsen istället för 
reflektion. Det är allmänt känt att diffraktionssignalen är relativt svag jämfört med 
signaler från reflektion. Defektparameterns påverkan på signalsvaret bedöms vara 
större vid avsökning från den för sprickan ej ytbrytande sidan.     

I en artikel av Mihara T., Nomura M., Yamanaka K [29] beskrivs detektering och 
höjdbestämning vara svårare med pulseko än TOFD tekniken, när storleken på 
CTOD ”Crack tip opening displacement ” är litet, eftersom en svag signal fås. 
CTOD kan tolkas som ett i princip likvärdigt mått med radie på sprickspets. 
Undersökning är dock utförd på ett aluminiummaterial.  

För de tre defekttyperna bedöms storleken på sprickspetsradie vara relativt lika ur 
ultraljudssynpunkt, se bilaga 1. De skillnader som finns storleksmässigt bör i alla 
fall inte påverka signalsvaret betydligt. 
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Tabell 3. - Bedömning av defektparametrars inverkan för UT-PE 
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E Form i djupled     X 
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   
I Förgrening     X 

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs    X   
Ng-i Sprickbredd sprickspets     X 
O Radie sprickspets     X 
Qb Ligament i djupet X     

     
     

  Termisk utmattning 
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E Form i djupled     X 
F Form i ytan     X 
G Antal sprickor      X 
H Avstånd gatstensmönster     X 
I Förgrening   X   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs    X   
Ng-i Sprickbredd sprickspets     X 
O Radie sprickspets     X 

     
     
  Mekanisk utmattning 
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E Form i djupled     X 
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs    X   
Ng-i Sprickbredd sprickspets     X 
O Radie sprickspets     X 
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3.3.1.2.3 UT TOFD teknik 
 
Av de specifikt bedömda defektparametrarna bedöms sju av dem påverka 
signalsvaret eller påverka signalsvaret betydligt, se tabell 4. I tabellen är 
bedömningen av sprickbredd uppdelad på ett liknande sätt enligt bilaga 1. Nedan 
följer ett kort resonemang varför de påverkar den aktuella provningstekniken. 

E – Form i djupled 

Normalt påverkas inte TOFD-tekniken av denna defektparameter eftersom 
diffraktionssignaler och brott vid ytan utvärderas. Det som teoretiskt borde kunna 
påverka signalsvaret är förgrening vid sprickspets. Vid termisk utmattning är 
förgrening sällan förekommande, men om den finns kan förgrening vid sprickspets 
påverka signalsvaret. För IGSCC kan en viss förgrening av sprickan förekomma 
och om de är lokaliserade nära sprickspetsen på huvudsprickan bör signalsvaret 
kunna påverkas betydligt, se avsnittet om förgreningar nedan.  

F – Form i ytan 

Vid avsökning från den ytbrytande sidan kommer lateralsignalen att påverkas. 
Speciellt vid termisk utmattning i form av gatstensmönster bör i princip hela 
området med sprickor medföra lateralbrott vid TOFD provningen. Om avsökning 
sker från motstående yta bedöms inte defektparametern påverkas lika omfattande 
eftersom eventuella brott av baksides ekot i princip kommer att döljas i själva 
baksides ekot. Om sprickorna är relativt djupa bör dock ett tydligare avbrott fås i 
baksides ekot.    

G – Antal sprickor 

Vid termisk utmattning, där flertalet sprickor finns i form av gatstensmönster, 
kommer mängden sprickor medföra att ljudvägar både för lateral- och 
diffraktionssignaler att påverkas betydligt.  

Om enstaka grunda sprickor finns bredvid huvudsprickan, som kan vara 
representativt för defekttyperna IGSCC och mekanisk utmattning, bör inte 
ultraljudet för diffraktionssignalen påverkas nämnvärt. Lateralsignalen kommer 
däremot påverkas mer. Om termisk utmattning finns i form av enskilda sprickor 
med endast ett litet antal närliggande sprickor bör påverkan bli liknande som för 
IGSCC och mekanik utmattning.    

H – Avstånd gatstensmönster 

Endast aktuellt för defekttypen termisk utmattning där avståndet mellan sprickor i 
ett gatstensmönster kommer att störa ljudvägar för både lateral- och 
diffraktionssignaler. Om avståndet är litet bedöms påverkan bli mer när ljudet i 
princip hindras från att propagera in i materialet.   
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I – Förgrening 

Provningstekniken påverkas normalt inte av förgreningar på en spricka. Speciellt 
om förgreningar finns nära spricköppningen bör de inte påverka signalen alls. Om 
förgreningar däremot finns vid sprickspetsen och i någon form ”täcker” ljudvägen 
för signalen från sprickspets på huvudsprickan, kommer ingen signal kunna 
registreras, se Pos. 1 i figur 4. Vid avsökning från den sida där sprickan inte är 
ytbrytande kan utvärderingen försvåras av att flera diffraktionssignaler genereras i 
det intressanta området för utvärdering, se Pos. 2 i figur 4.  

I figur 4 nedan illustreras ett exempel på hur förgrening vid sprickspets kan påverka 
utvärderingssignaler beroende på vilken avsökningssida provningen är utförd från. 
Exemplet visar en spricka med förgrening som bör kunna vara representativ för 
defekttypen IGSCC.  

 

 Figur 4. Effekt vid en förgrenad IGSCC vid höjdbestämning med TOFD teknik.  

Defekttypen termisk utmattning, där förgrening också kan förekomma, bör ha en 
mindre sannolikhet att påverkas av förgreningen än IGSCC eftersom den är mer 
sällan förekommande [1].   

N – Sprickvidd 

Sprickbredd vid ytan bör påverka lateralsignalen om vidden är så liten att ett brott i 
lateralsignalen inte uppstår. Vid samverkan med defektparameterns påverkan från 
insamling, då tryckspänningar tenderar att minska sprickbredden, bör denna effekt 
beaktas.   

Sprickbredden vid sprickspets bör kunna ha ett visst samband med hur stark 
diffraktionssignalen blir. Om mer transmission sker vid sprickspets bör mindre 
energi kunna genereras till diffraktionssignalen. Signalens påverkan av sprickbredd 
vid sprickspets bedöms dock inte vara lika betydande som vid pulseko-tekniken.  
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O – Radie sprickspets 

Defektparametern har en stark koppling till den diffraktionssignal som normalt 
används vid utvärdering av TOFD-tekniken. 

Signalsvaret påverkas betydligt om radien på sprickspetsen är så stor att reflektion 
sker istället för diffraktion. I och med att en diffraktionssignal normalt är relativt 
svag jämfört med motsvarande reflektionssignal, bör det vid simulering vara av 
intresse att defektparameterns radie är så liten att reflektion inte kan ske.  

Använd provningsfrekvens och avsökningsyta bör vara de mest styrande 
provningsparametrarna för hur påverkan ska bli från defektparametern.  

Trots att defektparametern bedöms påverka signalsvaret betydligt bedöms 
provningstekniken vara relativt robust. Det är också allmänt känt att prov-
ningstekniken är robust vid höjdbestämning, vilket bland annat bekräftas i artiklar 
av N. Trimborn [27], M. G. Silk. [30] samt W Al Nuaimy och O Zahran [31]  

Vidare verifierades en artikel om hur diffraktionssignalen förändras om mot-
svarande radie på sprickspets är väldigt liten. Artikeln består av en undersökning 
om TOFD-provningar på mekanisk utmattning, om hur storleken på CTOD ”Crack 
tip opening displacement” påverkar TOFD signalerna [29]. Om man tolkar värdet 
på CTOD att vara likvärdigt med radie på sprickspets, är resultatet intressant när det 
gäller hur liten sprickspetsradien kan vara. Undersökningen visade att ett CTOD på 
minst 0,1 µm gav en amplitud på signalen som var relativt stabil. Värdet ska dock 
tas med en viss reservation eftersom undersökningen är utförd på ett material av 
aluminium (7075-T6) med 5MHz sökare. Motsvarande ”minsta” CTOD borde dock 
finnas för de aktuella stålmaterialen i detta projekt. En slutsats man kan dra av 
undersökningen är att trots riktigt små värden på radie vid sprickspets, bör en robust 
diffraktionssignal genereras.       
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Tabell 4. - Bedömning av defektparametrars inverkan för UT-TOFD 
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E Form i djupled   X  1, 2)   
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   
I Förgrening   X 2)   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets     X 
O Radie sprickspets   X  

Qb Ligament i djupet X     
     
     
  Termisk utmattning 
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E Form i djupled   X 1, 2)   
F Form i ytan     X 
G Antal sprickor      X 
H Avstånd gatstensmönster     X 
I Förgrening   X 2)   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets    X  
O Radie sprickspets     X 

     
     
  Mekanisk utmattning 
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E Form i djupled X     
F Form i ytan   X   
G Antal sprickor    X   

Na-c Sprickbredd yta   X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X     
Ng-i Sprickbredd sprickspets    X  
O Radie sprickspets     X 

     
 1) Påverkar endast vid förgrening   

 
2) Vid förgrening nära sprickspets kan signalsvaret påverkas 
betydligt 
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3.3.2 Tillverkningsdefekter  
I stort bedöms endast ultraljudsteknikerna UT-PE och UT-TOFD vara aktuella vid 
bedömning om hur tillverkningsdefekterna påverkar signalsvaret. ET bedöms 
endast för ytbrytande sprickor.    

Defekttyperna har speciellt en koppling till tillverkningsprovning, där detektering är 
det primära momentet. Det är också normalt att områden med defekter repareras, 
varför övriga utvärderingsmoment som karakterisering och storleksbestämning inte 
är aktuella. Vid återkommande provning, där man i vissa fall kan ”leva” med vissa 
tillverkningsdefekter, ställs det andra krav vid utvärdering av dem. I och med att 
provningssystemen blir mer effektiva och kan detektera allt mindre och besvärliga 
defekter, ställs högre krav på att en korrekt karakterisering kan utföras med 
provningssystemet. I efterföljande bedömning ligger därför tyngdpunkten på 
karakteriseringsmomentet.  

Ur kvalificeringssynpunkt ingår tillverkningsdefekter för att de ska kunna 
karakteriseras och diskrimineras från driftinducerande defekter av provnings-
systemet. Vidare kan tillverkningsdefekter som är placerade i ogynnsamma 
positioner ur provningssynpunkt medföra att kvalificeringsmoment som 
höjdbestämning blir svåra.  

Vid bedömning av ultraljudstekniker är det viktigt att beakta var det är troligt att en 
tillverkningsdefekt kan uppkomma. Detta ska sedan ställas i relation till rådande 
provningsförhållande och utrustning som skall användas vid provningen. 
Förutsättningar som t ex avsökningssida, infallsvinkel, frekvens och signallängd 
kan påverka möjligheter för bedömning.   

För inneslutna defekter av typ slagg och bindfel har det i kvalificerings-
sammanhang erfarenhetsmässigt visat sig svårt att med puls-eko tekniken särskilja 
om en defekt varit ytbrytande eller inte. Svårigheten har visats sig när ligamenten 
mellan defekt och yta har varit liten.    

Den extra litteratursökningen av tillverkningsdefekter som utfördes gav ett magert 
resultat med avseende på faktiska värden på defektparametrarna som är mer 
utförligt redovisade för driftinducerande defekter i bilaga 1. Ur provningssynpunkt 
identifierades dock några artiklar om klassningssystem, vilket indirekt bör ta 
ställning till defektparametrarnas inverkan på provningssystemen.  

Nedan redovisas kort några artiklar som berör klassningssystem som har använts i 
syftet att särskilja och diskriminera mellan defekttyper. Av de aktuella 
tillverkningsdefekterna är först och främst slagg och bindfel intressant ur 
karakteriseringssyfte.   

I artikeln av Kim J, Ramuhalli P, Udpa L och Udpa S [32], utfördes ett försök med 
puls-eko teknik för att med ett klassningssystem kunna se skillnad på sprickor, 
slagg, porer och bindfel. Försöket gav ett bra resultat, men författarna poängterar 
dock att underlaget av defekter var begränsat.  

 

I en annan artikel av Sung-Jin Song, Hyeon Cho och Hak-Joon Kim [33], som 
också är utförd med puls-eko teknik, redovisas försök att särskilja sprickor, porer 
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och slagg. I försöket användes först 14 stycken olika kännetecken/mätsätt för att en 
korrekt klassning skulle kunna ske. Resultatet visade dock att speciellt slagg hade 
en väldigt låg nivå av korrekt klassade defekter, mellan 18-50% beroende olika 
utvärderingssätt. När utvärderingen kompletterades med ytterliggare fyra stycken 
kännetecken/mätsätt, steg dock nivån för korrekt bedömda slaggor till 67-80 %, 
vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare resultat. Orsaken till att just slagg var 
svåra att klassa bör till stor del bero på slaggens komplexa form och geometri.     

För TOFD tekniken har motsvarande artiklar identifierats som behandlar klass-
ningssystem. Artiklar av Moura E.P., Silva R.R., Siqueira M.H.S, Rebello J.M.A 
[34] och W Al Nuaimy, O Zahran [31] är nyligen publicerade exempel på dessa.  

För att kunna få fram tillförlitliga klassningssystem måste de ingående defekt-
parametrarna för tillverkningsdefekter identifieras och kartläggas. Det har dock inte 
i detta arbete undersökts hur och i vilken omfattning defektparametrarna har 
använts vid utvecklingen av klassningssystemen. 

Nedan följer en mer specifik bedömning av hur tillverkningsdefekterna påverkar 
signalsvaret. 

3.3.2.1 Varmsprickor  

Utvärderingsmässigt bedöms defekttypen ha stora likheter med både IDSCC och 
IGSCC, vilket också bekräftas i SKI-rapport 02:50 [3], där praktiska erfarenheter 
visar på svårigheter att särskilja defekttyperna åt. Sprickans läge och orientering 
kan delvis särskilja sprickan från andra driftinducerande skademekanismer. I fall 
där varmsprickor är inneslutna, kan också fastställande av ligament mellan defekten 
och den närmaste ytan ge information om vilken defekttyp det rör sig om.   

Största möjligheten att karakterisera mellan varmsprickor och IDSCC och övriga 
spricktyper med de aktuella metoderna bör vara genom en noggrann positionering i 
kombination med var de kan uppkomma i en svets. Aspekter som använd 
svetsprocedur och om sprickan är ytbrytande på en mediaberörd sida eller inte, kan 
sedan bidra till att en korrekt karakterisering kan ske.   

Ingen specifik bedömning utförs av defektparametern eftersom den egen-
skapsmässigt har starka likheter med de intergranulära och interdendritiska 
spänningskorrosionssprickorna.  

3.3.2.2 Bindfel 

Vid bedömning av defektparameterns inverkan vid ultraljudsprovning har tre 
defektparametrar bedömts vara intressanta inför efterkommande arbete, form i 
djupled, defektbredd samt geometri.  
Nedan förs ett resonemang om hur respektive parameter bedöms påverka 
signalsvaret.        
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E – Form i djupled   

Defektparametern bedöms vid provning med puls-eko tekniken påverka signal-
svaret betydligt.  

Om defekten ligger lutad efter en fogyta är det av stor vikt att ha ett så vinkelrätt 
infall som möjligt på ultraljudet. Diffraktionssignaler från ändarna på bindfelet bör 
bli betydligt lägre än om en gynnsam reflektion fås med vinkelrätt infall med 
ultraljudet.  

Det är dock allmänt känt att defekttypen tenderar att uppkomma vid fogytan och 
provningarna anpassas normalt därefter. I den vedertagna ultraljudsstandarden SS-
EN 1714, ”Oförstörande provning av svetsar – Ultraljudsprovning av svetsar” [35], 
föreskrivs också att infallsvinklar anpassas för fogvinkeln.  

Vid provning med TOFD-tekniken bör inte defektparametern påverka signalsvaret 
eftersom man normalt endast utvärderar diffraktionssignalen.   

N – Defektbredd  

Vid provning med puls-eko tekniken kan bindfel vara svåra att detektera. Ur OFP 
synpunkt bedöms defektbredden i kombination med defektstorlek vara den 
defektparameter som påverkar detekterbarheten mest.  

Vid provning med TOFD-tekniken bedöms signalsvaret kunna påverkas, men dock 
inte betydligt.   

R – Geometri tillverkningsdefekter 

Vid provning med puls-eko tekniken kan defektparametern påverka signalsvaret 
betydligt. Defektparametern bedöms samverka med defektparameterns form i 
djupled.  

I och med att bindfelen normalt blir relativt plana, bör normalt en stark 
reflektionssignal fås med en gynnsam infallsvinkel. Signaldynamiken bör också 
avvika jämfört med t ex en slagg.   

Vid provning med TOFD-tekniken bedöms signalsvaret kunna påverkas, men dock 
inte betydligt.   

3.3.2.3 Slagg  

Vid bedömning av defektparameterns inverkan vid ultraljudsprovning har tre 
defektparametrar bedömts vara intressanta inför efterkommande arbete, form i 
djupled, defektbredd samt geometri.  
Nedan förs ett resonemang om hur respektive parameter bedöms påverka 
signalsvaret.       
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E – Form i djupled  

Vid provningen med puls-eko teknik bör defektparametern påverka signalsvaret 
betydligt. Använd infallsvinkel i kombination med aktuell avsökningsyta kommer 
genom att slaggens form är komplex och bli svår att förutse endast med 
ultraljudsignaler. Defektparametern bedöms samverka med defektparameterns 
geometri.  

Defektparametern bedöms inte påverka signalsvaret för TOFD-tekniken. 

N – Defektbredd 

Defektparametern bedöms för båda ultraljudsteknikerna påverka signalsvaret men 
inte betydande. Defektbredden bör normalt vara relativt stor vilket medför att själva 
formen på defekten blir mer styrande för signalsvaret. 

R – Geometri tillverkningsdefekter 

Den geometriska formen på defekttypen bör påverka signalsvaret betydligt för de 
båda ultraljudsteknikerna. I och med att formen är stark beroende av 
tillverkningsförutsättningar som t ex svetsmetod och strängutbyggnad, är 
signalsvaret svårt att förutse med endast ultraljudsignaler.   

En korrekt karakterisering kan kräva vetskap om svetsutförande. För en slagg, där 
den geometriska formen i ett tvärsnitt är triangulär, kommer signalsvaret att skilja 
avsevärt beroende på vilken avsökningsyta provningen utförs från. 

3.4 Utvärdering av signalsvar från termisk utmattning 
I syfte att verifiera om den teoretiska klassningen av inverkan från 
defektparametrarna är korrekt utförd, har en utvärdering av signalsvar utförts med 
de aktuella provningsteknikerna på en termisk utmattningsspricka. Sprickan har 
tillkommit på ett naturligt sätt på ett kärnkraftverk och komponenten med sprickan 
har sedan kapats bort. Komponenten med sprickan används idag som ett testblock i 
SQC:s kvalificeringsverksamhet och har en konfidentiell status. Information om 
sprickans och komponentens, storlekar etc, är därför begränsad i denna rapport.  

Utvärderingen utfördes med en begränsad omfattning för att enklare kunna bedöma 
enskilda defektparametrar. De delar som begränsades var: 

• Endast defektparametrar som klassats påverka signalsvaret betydligt    
utvärderades. 

• För de två ultraljudsteknikerna, studerades endast en enskild spricka 
 
I efterföljande kapitel redovisas utförandet av utvärderingen för respektive 
provningsteknik. Använd provningsutrustning och de inställningar som användes 
vid provningen redovisas i bilaga 3-5.   
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3.4.1 Utvärdering ET 
De defektparametrar som tidigare var identifierat att kunna påverka signalsvaret 
betydligt för ET-tekniken var: ”Form i ytan”, ”Antal sprickor” och ”Avstånd 
gatstensmönster”. Vid utvärdering av ET-tekniken visade sig de sistnämnda ej ha så 
stor inverkan på signalsvaret. I figur 5 nedan, som visar en översiktbild över 
provningsresultatet med ET, kan man tydligt se de enskilda sprickorna. 
Defektparametrarna ”Antal sprickor” och ”Avstånd gatstensmönster”, verkar alltså 
inte påverka signalsvaret nämnvärt.   

 

 Figur 5. Termiska utmattningssprickor, detekterade med ET      

I figur 5, representeras horisontellt orienterade sprickor med röd färg och vertikala 
med blå färg. I de områden där sprickorna har en avvikande vinkel reduceras 
signalsvaret och också själva färgåtergivningen i figuren. Defektparametern ”Form 
i ytan” bedöms i utvärderingen påverka signalsvaret betydligt, eftersom signalsvaret 
reduceras kraftigt i de områden där orienteringen avviker kraftigt från de 
horisontella eller vertikala riktningarna.  
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3.4.2 Utvärdering UT-PE 
De defektparametrar som tidigare var identifierat att kunna påverka signalsvaret 
betydligt för UT-PE tekniken var: ”Form i djupled”, ”Form i ytan”, ”Antal 
sprickor”, ”Avstånd gatstensmönster”, ”Sprickbredd sprickspets” och ”Radie 
sprickspets”. I och med att utvärderingen reducerats till endast en enskild spricka, 
kunde bara parametrarna ”Form i djupled”, ”Sprickbredd sprickspets” och ”Radie 
sprickspets” utvärderas. I undersökningen användes två olika sökare, en 
tvåkristallssökare med longitudinell vågtyp och en infallsvinkel på ca 60º samt en 
enkristallssökare med transversell vågtyp och en infallsvinkel av ca 45º. Båda hade 
en provningsfrekvens på 2 MHz, vilket är vanligt i det aktuella grundmaterialet.   

 

 

 Figur 6. En enskild termisk utmattningsspricka, detekterad med SWK-45 sökaren 

För defektparametern ”Form i djupled” går det ej att se eller följa någon reflektion i 
djupled på defekten. Med 45º-sökaren fås endast reflektion i form av hörnekot 
ganska nära den ytbrytande delen av sprickan, se figur 6. Med 60º-sökaren kunde 
defekten följas bättre i djupet, men först efter att en kraftig förstärkning skett av 
utvärderingsamplituden, se figur 7. Båda sökarna bekräftar dock effekten av den 
relativt raka formen som är normalt för termisk utmattning och skiljer sig åt från  
t ex defekttypen IGSCC. Signalsvaret bör alltså påverkas betydligt vid jämförelse 
mellan vissa defekttyper. 

Vid utvärdering av defektparametrarna ”Sprickbredd sprickspets” och ”Radie 
sprickspets”, gav utvärderingen inget verifierbart signalsvar från sprickspets-
området med 45º-sökaren. En utav orsakerna är troligen att sprickbredden och 
radien är så liten på sprickan att någon reflektions- eller diffraktionssignal ej har 
tillräcklig styrka för att detekteras.    

Hörneko 
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Med 60º-sökaren kan man vid hög förstärkning se en svag signal som kan vara 
diffraktion eller reflektion från området vid sprickspetsen, se figur 7.    

 

 Figur 7.  En enskild termisk utmattningsspricka, detekterad med Adept-60-sökaren  
   med extra amplitudförstärkning 

Om förstärkningen är lägre vid utvärdering, kan sprickan vara svår att se på direkt 
ljudväg med samma sökare, se figur 8. 

 

 Figur 8.  En enskild termisk utmattningsspricka, detekterad med Adept-60-sökaren  
   utan någon amplitudförstärkning 
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3.4.3 Utvärdering UT-TOFD  
De defektparametrar som tidigare var identifierat att kunna påverka signalsvaret 
betydligt för UT-TOFD tekniken var: ”Form i ytan”, ”Antal sprickor”, ”Avstånd 
gatstensmönster” och ”Radie sprickspets”. I och med att utvärderingen reducerats 
till endast en enskild spricka, kunde bara parametern ”Radie sprickspets” 
utvärderas. Figur 9 nedan visas signalsvaret vid provning från den för sprickan 
ytbrytande sidan.  
 

 

 Figur 9.  En enskild termisk utmattningsspricka, detekterad med UT-TOFD 
avsökning från den ytbrytande sidan 

Signalsvaret från sprickspetsen bedöms vara troligt, med tanke på tidigare 
erfarenheter från verkliga sprickor. Defektparametern ”Radie sprickspets” bedöms 
dock kunna påverka signalsvaret betydligt i de fall där den är så stor att reflektion 
sker istället för diffraktion.   

Vid avsökning från den motstående sidan kan man tydligt se sprickspetsen genom 
”pattern recognition”, se figur 10. Metoden att utvärdera efter signaler som har ett 
visst utseende är ett måste vid användning av TOFD-tekniken. Speciellt i de fall där 
materialstrukturen stör utvärderingen. 
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 Figur 10.  En enskild termisk utmattningsspricka, detekterad med UT-TOFD 
   avsökning från den motstående sidan 

4 Resultat 
Resultatet redovisas nedan med samma indelning av aktiviteter som redovisades i 
genomförandefasen.  

4.1 Kartläggning av defektparametrar 
Utförd kartläggning baseras till en stor del från SKI-rapport 95:70 [1], där speciellt 
driftinducerande defekter har kartlagts väl. Underlaget av defekter var i rapporten 
relativt god för defekttyperna IGSCC och termisk utmattning, dock relativt lågt för 
mekanisk utmattning.   

Resultatet från kartläggning av defektparametrar redovisas i sin helhet i bilaga 1. 
För tillverkningsdefekter där underlaget var litet har också en kompletterande 
litteraturstudie utförts. Litteraturstudien har resulterat i en teoretisk kartläggning av 
de aktuella tillverkningsdefekterna som redovisas i kapitel 3.2 samt i underliggande 
kapitel.     

4.2 Bedömning av defektparametrars påverkan på OFP 

4.2.1 Driftinducerande defekter – IGSCC, termisk- & mekanisk utmattning 
Totalt har elva av de redovisade defektparametrarna i bilaga 1 bedömts generellt. 
Defektparametrarna har antingen bedömts att de redan hanteras i kvalifi-
ceringsverksamheten eller är svåra att klassa i en specifik bedömning. 

För resterande åtta defektparametrar har det utförts en specifik bedömning. De som 
bedömts påverka signalsvaret eller påverka signalsvaret betydligt, redovisas i tabell 
5-7 nedan. 
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Tabell 5. Bedömning av defektparametrars inverkan för ET 
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F Form i ytan X      X  X   
G Antal sprickor  X      X  X   
H Avstånd gatstensmönster        X      

Na-c Sprickbredd yta X    X    X   
 

Tabell 6. Bedömning av defektparametrars inverkan för UT-PE 
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E Form i djupled   X    X    X 
F Form i ytan X      X  X   
G Antal sprickor  X      X  X   
H Avstånd gatstensmönster        X      
I Förgrening   X  X        

Na-cSprickbredd yta X    X    X   
Nd-f Sprickbredd halvvägs  X    X    X   
Ng-i Sprickbredd sprickspets   X    X    X 
O Radie sprickspets   X    X    X 

 

Tabell 7. Bedömning av defektparametrars inverkan för UT-TOFD 
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E Form i djupled X  1, 2)    X 1, 2)        
F Form i ytan X      X  X   
G Antal sprickor  X      X  X   
H Avstånd gatstensmönster        X      
I Förgrening X 2)    X 2)        

Na-cSprickbredd yta X    X    X   
Ng-i Sprickbredd sprickspets X   X   X  
O Radie sprickspets   X    X    X 
1) Påverkar endast vid förgrening 
2) Vid förgrening nära sprickspets kan signalsvaret påverkas betydligt 
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4.2.2 Tillverkningsdefekter 
I bedömningen av tillverkningsdefekters defektparametrars inverkan på OFP-
tekniken har bindfel och slagg konstaterats påverkas mer än för varmsprickor. I och 
med att varmsprickor har liknande defektparametrar med defekttyperna IDSCC och 
IGSCC bör motsvarande påverkan av signalsvar också gälla för varmsprickor.  

För defekttyperna bindfel och slagg har en specifik bedömning utförts för 
defektparametrarnas form i djupled, defektbredd och geometri. Av dem bedöms 
följande påverkas av signalsvaret betydligt: 

• Form i djupled – aktuell för bindfel och slagg med provningstekniken 
UT-PE 

• Geometri hos tillverkningsdefekter  - aktuell för slagg med provnings-
teknikerna UT-PE och UT-TOFD, samt för bindfel med puls-eko 
tekniken. 
 

I utförd litteraturstudie har olika klassningssystem identifierat där klassning sker av 
olika defekttyper inklusive tillverkningsdefekter. Klassningssystemen kan vara av 
intresse eftersom de bör bygga på en korrekt bedömning av defektparametrar.      

I och med att defektparametrarna generellt inte är så kartlagda för tillverknings-
defekter jämfört med de driftinducerade defekterna, bör man i etapp 2 få bekräftelse 
på de teoretiska bedömningarna som är gjorda här.  

4.3 Utvärdering av signalsvar 
Resultatet från utvärderingen av signalsvar kan summeras enligt följande för 
respektive provningsteknik. 

• ET-tekniken – Av de teoretisk verifierade defektparametrarna som 
bedömts påverka signalsvaret betydligt, kunde parametern ”Form i ytan” 
bekräftas praktiskt, medan parametrarna ”Antal sprickor” och ”Avstånd 
gatstensmönster” visade sig påverka signalsvaret relativt lite.  

• UT-pulseko-tekniken – Av de teoretisk verifierade defektparametrarna 
som bedömts påverka signalsvaret betydligt och ingick i utvärderingen, 
kunde samtliga parametrar, ”Form i djupled”, ”Sprickbredd sprickspets” 
och ”Radie sprickspets” bekräftas praktiskt. 

• UT-TOFD-tekniken – Den teoretisk verifierad defektparameter som 
bedömts påverka signalsvaret betydligt och ingick i utvärderingen, 
parametern ”Radie sprickspets” kunde praktiskt bekräftas. Parametern 
bedöms dock vara mindre påverkade för TOFD tekniken än pulseko 
tekniken.   
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5 Slutsatser 

5.1 Kartläggning av defektparametrar 
För defekttyperna mekanisk utmattning och tillverkningsdefekter har relativt få 
värden konstaterats från verkligheten. Mekanisk utmattning finns dock klarlagt 
relativt väl genom simuleringar i labb miljö och en extra litteraturstudie är utförd 
för tillverkningsdefekter.  

För IGSCC och termisk utmattning var underlaget för defektparametrarna mer 
omfattande vilket är gynnsamt vid bedömningar hur de påverkar olika OFP-
tekniker. 

5.2 Bedömning av defektparametrars påverkan på OFP-tekniker     
Av de tre provningsteknikerna som aktivt ingått i projektet, ET, UT-TOFD och UT-
PE bedöms den sistnämnda vara den mest påverkade för samtliga defekttyper. ET 
bedöms också vara mer kartlagd än de två ultraljudsteknikerna. 

Följande defektparametrar bedöms påverka signalsvaret betydligt och bör i 
nästkommande arbete vara mest intressanta: 

• Form i ytan, antal sprickor, och avstånd gatstensmönster – aktuella 
för termisk utmattning med provningsteknikerna ET, UT-PE, UT TOFD. 

• Form i djupled – aktuell för defekttyperna IGSCC, termisk- och 
mekanisk utmattning med provningstekniken UT-PE. 

• Sprickbredd vid sprickspets - aktuell för defekttyperna IGSCC, 
termisk- och mekanisk utmattning med provningstekniken UT-PE. 

• Radie vid sprickspets - aktuell för defekttyperna IGSCC, termisk- och 
mekanisk utmattning med provningsteknikerna UT-PE, UT-TOFD. 

Termisk utmattning bedöms teoretiskt vara den av de aktuella defekttyperna där 
signalsvaret påverkas mest för provningsteknikerna ET, UT-PE och UT-TOFD. 

Form i djupled bedöms vara den av de specifikt bedömda defektparametrarna som 
skiljer mest mellan spänningskorrosions- och utmattningssprickor vid provning 
med UT-PE. 

Sprickbredd vid sprickspets och radie på sprickspets bedöms ur ultraljudssynpunkt 
vara relativt likvärdiga för de driftinducerade defekttyperna IDSCC, IGSCC, 
mekanisk- och termisk utmattning. 

Varmsprickor och slagg bedöms vara tillverkningsdefekter som normalt är svåra att 
klassificera. Varmsprickor eftersom de har en likhet med övriga spricktyper och 
speciellt då IDSCC. Slagg bedöms svår eftersom dess geometriska form är 
komplex.   

Vid utvärdering av aktuella tillverkningsdefekter med ultraljudstekniker bedöms 
faktorer som defektens läge, inneslutna kontra en ytbrytande position i svets, 
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använd provningsteknik och tillverkningsförutsättningar för provobjektet vara 
viktiga för att defekterna ska kunna karakteriseras korrekt. För samtliga defekttyper 
som ingår i projektet har också avsökningsytan visat sig viktig vid bedömningen av 
defektparametrar.  

5.3 Utvärdering av signalsvar 
Vid utvärdering av UT-PE och UT-TOFD teknikerna överensstämde resultatet helt 
med den teoretiska bedömningen. För ET-tekniken stämde endast en av tre överens 
med den teoretiska bedömningen.  

I och med att endast en spricka undersöktes praktiskt, bör en mer omfattande 
undersökning genomföras för att säkrare kunna bedöma hur signalsvaret påverkas 
av olika defektparametrar.  

6 Diskussion 

6.1 Kartläggning av defektparametrar 
Den sammantagna informationen om defektparametrar bedöms vara förväntad med 
avseende på de förutsättningar och metoder projektet bygger på. Osäkerheten med 
avseende på det lilla underlaget för defekttyperna mekanisk utmattning och 
tillverkningsdefekter bör praktisk kunna säkerställas i nästa del i PLANT 2. Där 
kommer signalsvar att jämföras på ett utförliggare sätt mellan simulerade och 
verkliga defekter. Vidare kommer uppdateringen av SKI-rapport 95:70, bidra till ett 
ökat underlag i framtiden.  

6.2 Bedömning av defektparametrarnas påverkan på OFP-tekniker 
En orsak till att signalsvaret från UT-PE tekniken påverkas mest på defekttypernas 
olika defektparametrar, bör vara att mycket information ska utvärderas med 
tekniken. Genom samverkan mellan defektparametrarna blir också bedömningen av 
signalsvar mer komplex och varierad för provningstekniken. Den teoretiska 
bedömningen av defektparametrarnas inverkan på OFP-tekniker, medför en direkt 
osäkerhet eftersom klassningen eller värdet av en enskild defektparameter ofta kan 
variera inom ett intervall. Därför har en konservativ bedömning skett av 
parametrarna, där kritiska eller svåra provningsaspekter har beaktats. 
Erfarenhetsmässiga bedömningar har därför skett i en relativt hög grad vid 
bedömningen.  

Den defekttyp som teoretiskt bedömdes påverka OFP-teknikerna mest var termisk 
utmattning. Den stora skillnaden mellan termisk utmattning och de övriga 
driftinducerade defekttyper, är i de fall där gatstensmönster uppstår. Genom t ex 
mängden sprickor och den varierande orienteringen på dessa, bedöms signalsvaret 
påverkas betydligt för de undersökta OFP-teknikerna. En grundläggande del som 
kan variera beroende på förutsättningar som t ex provningsobjekt och applicerad 
utrustning, är vilka inställningar som används. Parametrar som frekvens, 
sökarstorlek, känslighetsinställningar etc, kommer medföra olika signalsvar som 
inte alltid är helt jämförbara. Genom att hålla dessa inställningar/parametrar relativt 
lika vid jämförelser i det efterföljande arbetet i PLANT 2, kan förutsättningarna att 
bedöma påverkan av defektparametrarna förbättras avsevärt.  



  51(55) 

 

Detektering av tillverkningsdefekter är normalt inget problem för dagens 
provningssystem. Klassning och diskriminering av dem kan dock vara ett svårare 
moment att bemästra. Det troligen bästa sättet att hantera tillverkningsdefekterna, är 
att innan provning kartlägga vart defekterna kan förväntas och hur signalsvaret 
förväntas bli då. Svårigheter med karakterisering av defekterna kan då bättre 
förebyggas.  

6.3 Utvärdering av signalsvar 
Praktiska undersökningar inom OFP området, då det normalt är svårt att få tillgångs 
till lämpliga och verkliga provobjekt. Vilket är anledningen till att undersökningen 
endast var utförd på en defekt.  

Resultatet från den praktiska undersökningen, visar på ett relativt gott resultat i 
förhållande till den teoretiska undersökningen. Avvikelsen som verifierades med 
ET-teknik, kan beskrivas som trolig då applicerad sond hade en relativt liten 
diameter, vilket ökar känsligheten i provningen. I ett fall där avståndet mellan 
sprickorna är mindre och provsondens diameter större, är det troligt att anta att 
signalsvaret skulle påverkas mer betydligt.   

I nästkommande delar av PLANT 2 projektet ingår det en mer utökad praktisk 
undersökning med jämförelse av signalsvar från verkliga och simulerade defekter. 
Undersökningen kommer att ge ett mer gediget svar på om hur korrekt den 
teoretiska bedömningen i denna rapport är.  

6.4 Framtida arbete i PLANT 2 
En separat inventering av verkliga defekttyper har utförts i den inledande delen av 
PLANT 2, där representanter från svenska kärnkraftverk rapporterat in skador som 
provats med någon aktuell OFP-teknik. De rapporterade defekterna som är av störst 
intresse i etapp 2 bör vara de som är rapporterade med fullständigt kvalificerade 
system och där defekttypen är klarlagd genom en förstörande provning.   

För att gå djupare i enskilda defektparametrars inverkan på signalsvaret bedöms 
följande kategorisering vara tillämpbar i nästkommande etapp av PLANT 2: 

• Om defektparametern är klart dominerande vid en praktisk jämförelse 
kan en bedömning utföras direkt mellan verklig och simulerad defekt. 
Defektparametrar som defektstorlek, radie vid sprickspets eller form i 
djupled är exempel på sådana vid ultraljudsprovning med pulseko-teknik. 

• Om flera defektparametrar samverkar för att resultera i ett signalsvar kan 
en bedömning utföras med en likvärdig kombination mellan verkliga och 
simulerade defekter. Vid denna jämförelse är det viktigt att försöka 
identifiera vilka defektparametrar som samverkar vid det aktuella fallet. 
För att kartlägga samband av enskilda defektparametrars inverkan då 
krävas att insatser i from av parameterstudier eller modellering görs. 
Någon sådan insats är dock ej aktuellt i PLANT 2 eftersom endast det 
resulterade signalsvaret jämförs. En kombination av defektparametrar 
som ytjämnhet, korrelationslängd, mikrostruktur, vridning i ytan och 
lutning i djupled är exempel på sådan samverkan vid ultraljudsprovning 
med pulseko-teknik. 
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Defektparametrar som i resultatet är specifikt bedömda rekommenderas att man 
utvärderar och noterar (i den utsträckning det går) för samtliga defektparametrar 
som teoretiskt bedömts påverka signalsvaret. Tyngdpunkten i utvärderingen bör 
dock ligga på de defektparametrar som bedömts påverka signalsvaret betydligt.   

För defektparametrar som i resultatet är generellt bedömda, rekommenderas 
följande hantering i fortsättningen i PLANT 2 projektet: 

• För defektparametrar som idag bedöms hanteras fullt ut i kvalificeringar 
rekommenderas att de primärt endast registreras i fortsättningen av 
PLANT 2, i den mån det går.  

• De mer svårbedömda defektparametrarnas ytjämnhet och 
korrelationslängd på sprickyta, påverkan från insamling och mängd oxid 
på sprickytor, bedöms inte behöva registreras eller värderas. Om arbetet i 
fortsättningen resulterar i stora avvikelser, kan dock inverkan av dessa 
parametrar behöva kartläggas.    

För att man ska kunna bedöma användbarheten vid utvärderingar av signaler bör 
defektparametrarna mellan den verkliga defekten och den simulerade jämföras på 
något sätt. Användbarheten bör vara hög i de fall som de generellt bedömda 
defektparametrarna är så lika som möjligt. Om defektparametrar skiljer sig åt bör 
en bedömning av användbarhet ske innan de specifikt bedömda defektparametrarna 
kan bedömas.   

7 Tackord 
Ett stort tack vill jag rikta till Christer Burman, Karlstad universitet; Jan Wåle, 
Inspecta; Svetskommissionen samt kollegor på SQC som varit delaktiga i FoU 
projektet PLANT 2 eller på ett annat sätt hjälpt mig.  
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  IDSCC IGSCC 
 Defektbenämning enligt SS-ISO 6520 Utgåva 1 100 100 
 Materialgrupp => NBL CS SS NBL 
 Antal defekter (SKI-rapport) => 11/0  1/12 39/4 18/0 

A Defektstorlek Variabel Variabel Variabel Variabel 
B Avstånd från defekt till….. Variabel Variabel Variabel Variabel 
C Lutning i djupled (tilt) [º] 45-90 90 80-90 60-90 
D Vridning i ytan (skew) [º] 0, 70-90 5),12) 1), 2) 1) 1) 

E Form i djupled Rak/Slingrande Rak/ 
Slingrande

Slingrande/ 
sicksack/5)  

Rak/Slingrande/ 
Förgrening 

F Form i ytan Slingrande 5) Rak Rak 
G Antal sprickor  1 1 - >10 17) <4 1-3 
H Avstånd gatstensmönster [20]         
I Förgrening Sällan Ibland 6) Ibland 6) Ibland 
J Kornstorlek Variabel Variabel Variabel Variabel 
K Mikrostruktur Variabel Variabel Variabel Variabel 
La Ytjämnhet på defektyta Rz min/max [µm] 46-165 14) 10-128 8-169 8-142 
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz medelvärde [µm] 117 14) 44.8 71.9 40.7 
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz median [µm] -- 32 68 27 
Ma Korrelationslängd  λ0 min/max [µm] 36-400 14) 12-210 3-156 3.1-100 
Mb Korrelationslängd  λ0 medelvärde [µm] 214 14) 53.8 54.7 26.1 
Mb Korrelationslängd  λ0 median [µm] -- 15.5 42 12.5 
Na Sprickbredd yta min/max [µm] 10-120 5-200 5-200 4-100 
Nb Sprickbredd yta medelvärde [µm] 48.33 45.5 43.2 48.33 
Nc Sprickbredd yta median [µm] 21 20 30 15 
Nd Sprickbredd halvvägs min/max [µm] 6-60 2-80 3-250 2-260 
Ne Sprickbredd halvvägs medelvärde [µm] 27.7 20.1 32.3 30.5 
Nf Sprickbredd halvvägs median [µm] 16 10 18 7 
Ng Sprickbredd sprickspets min/max [µm] 3-10 1-40 1-25 1-20 
Nh Sprickbredd sprickspets medelvärde [µm] 5.6 5.3 5.4 4.1 
Ni Sprickbredd sprickspets median [µm] 5 1 3 1 
Ng Defektbredd tillverkningsdefekter min/max [µm]         
O Radie sprickspets min/max [µm] ≤2 ≤1 - 10 ≤1 - 3 ≤1 - 10 
P Påverkan från insamling Variabel Variabel Variabel Variabel 

Qa Ligament i ytan Variabel       
Qb Ligament i djupet Variabel Variabel Variabel Variabel 
R Geometri tillverkningsdefekter         
S Mängd oxider (endast ytoxider, klassning 1-3) 17) 1 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 15) 
T Defektens djupprofil 18) Variabel 18) Variabel 18) Variabel 18) Variabel 18) 
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  Termisk utmattning Mekanisk utmattning 
 Defektbenämning enligt SS-ISO 6520 Utgåva 1 100 100 
 Materialgrupp => CS SS CS SS 
 Antal defekter (SKI-rapport) => 0/6 22/0 1/6 2/5 

A Defektstorlek Variabel Variabel Variabel Variabel 
B Avstånd från defekt till….. Variabel Variabel Variabel Variabel 
C Lutning i djupled (tilt) [º] 90 85-90 90 60-90 
D Vridning i ytan (skew) [º] 1) Gatstensmönster 1) 1) 

E Form i djupled Rak Rak/Böjd/ 
Slingrande Rak Rak/ 

Slingrande
F Form i ytan Slingrande Gatstensmönster Rak 5) Rak 5) 
G Antal sprickor  >10 >5 1-2 1-3 
H Avstånd gatstensmönster [20] 0.78  9) 7.3  9)     
I Förgrening Sällan Sällan Nej Nej 
J Kornstorlek Variabel Variabel Variabel Variabel 
K Mikrostruktur Variabel Variabel Variabel Variabel 
La Ytjämnhet på defektyta Rz min/max [µm] 6-20 6-140 12-40 10-212 
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz medelvärde [µm] 12.2 65.2 23.7 49.3 
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz median [µm] 11.5 65.2 22.5 13.5 
Ma Korrelationslängd  λ0 min/max [µm] 16-230 27-138 25-870 30-1000 
Mb Korrelationslängd  λ0 medelvärde [µm] 82.5 85.6 405 272.1 
Mb Korrelationslängd  λ0 median [µm] 50 94.5 390 111 
Na Sprickbredd yta min/max [µm] 25-250 5-380 5-160 3-250 
Nb Sprickbredd yta medelvärde [µm] 84.2 59.1 63.7 55.5 
Nc Sprickbredd yta median [µm] 45 27.5 56 17.5 
Nd Sprickbredd halvvägs min/max [µm] 20-100 2-190 3-100 3-250 
Ne Sprickbredd halvvägs medelvärde [µm] 60 32.2 37.1 50 
Nf Sprickbredd halvvägs median [µm] 50 22.3 20 12 
Ng Sprickbredd sprickspets min/max [µm] 2-25 1-18 1-20 0.5-30 
Nh Sprickbredd sprickspets medelvärde [µm] 12 7.9 8.1 9.3 
Ni Sprickbredd sprickspets median [µm] 10 9 10 7.5 
Ng Defektbredd tillverkningsdefekter min/max [µm]         
O Radie sprickspets min/max [µm] ≤2 - ≥5 1-9 ≤1 - ≥5 ≤5 - 15 
P Påverkan från insamling Variabel Variabel Variabel Variabel 

Qa Ligament i ytan         
Qb Ligament i djupet         
R Geometri tillverkningsdefekter         
S Mängd oxider (endast ytoxider, klassning 1-3) 17) 2 / 3 1 / 2 / 3 16) 1 / 3 15) 1 / 2 15) 
T Defektens djupprofil 18) Variabel 18) Variabel 18) Variabel 18) Variabel 18)
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  Varmsprickor Bindfel Slagg 13)  
 Defektbenämning enligt SS-ISO 6520 Utgåva 1 100, 2021 401,(402) 3011, 3021  
 Materialgrupp => Alla MG Alla MG Alla MG  
 Antal defekter (SKI-rapport) => 3 3 0/0  

A Defektstorlek Variabel Variabel Variabel  
B Avstånd från defekt till….. Variabel Variabel Variabel  
C Lutning i djupled (tilt) [º] 80 10) 3)    
D Vridning i ytan (skew) [º] 19) 4) 4)  
E Form i djupled Rak Rak ---  
F Form i ytan 5) 5)    
G Antal sprickor  1 1 ---  
I Förgrening 6)      
J Kornstorlek Variabel Variabel Variabel  
K Mikrostruktur Variabel Variabel Variabel  
La Ytjämnhet på defektyta Rz min/max [µm] 27-250 10)  13-37 10) ---  
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz medelvärde [µm]  106.7 10) 24 10) ---  
Lb Ytjämnhet på defektyta Rz median [µm] --- --- ---  
Ng Defektbredd tillverkningsdefekter min/max [µm] 10-250 11) 10-40 11) ---  
O Radie sprickspets min/max [µm] ---      
P Påverkan från insamling Variabel Variabel Variabel  

Qa Ligament i ytan ---      
Qb Ligament i djupet ---      
R Geometri tillverkningsdefekter Variabel Variabel Variabel  
S Mängd oxider (endast ytoxider, klassning 1-3) 17) 3      
T Defektens djupprofil 18) Variabel Variabel Variabel  

      
Förkortningar:     
CS = Låg legerat ferritiskt stål     
SS = Rostfritt stål     
NBL = Nickelbas legering     
MG = Materialgrupper     
      
Allmän information:     
-Informationen i kommer i huvudsak från SKI-rapporten 95:70 övrig information baseras på defektdatabas 
 och projektet DAS 182. När inte hänvisning har skett till defektdatabas eller projekt DAS 182 kommer 
 information från SKI-rapport 95:70.      
-En defektparameter som klassats som en "variabel", hanteras som en variabel ur OFP synpunkt  
-Med defektdatabas avses den samling av information som SKI-rapport 95:70 bygger på.  
  = Parametern är inte applicerbar för defekttypen     
      
Övriga anmärkningar:     
1) Kontrollerad av huvudspänningsriktningen eller spänningshöjning p g a geometri  
2) Kontrollerad av överblivna spänningar orsakade av svetsning eller kall plastisk bearbetning 
3) Bindfel och kallsprickor är kontrollerade av svetsfogens geometrin    
4) Bindfel, slagg och kallsprickor är parallella förhållande till svetsriktningen   
5) Kontrollerad genom svetsfogens geometri     
6) Vanlig på en mikroskala     
7) Ett antal makro sprickor i skadeområdet, nära till den utvärderade sprickan   
8) Uppgifter erhållna både från SKI-rapport 95:70, DAS 182 projektet och defektdatabas  
9) Medelvärde från databas, endast ett fåtal värden fanns registrerat i databasen.   
10) Endast ett litet antal mätvärden     
11) Ett litet underlag fanns för denna parameter     
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12)  Värde från DAS 182, majoriteten av defekterna hade en vridning i ytan som var 90º   
13) Varken defektdatabas eller SKI-rapport 95:70 hade någon slagg rapporterad   
14) Värden från delmål 1 i projekt DAS 182      
15)  Majoriteten är klassad som 1, d v s ingen oxid     
16) Endast en defekt klassad som 1, resterande defekter hade ungefär stor lika andel som var klassad 
 som 2 respektive 3      
17) Information från defektdatabas     
18)  Aktuellt belastningsfall styr propagering och tillhörande djupprofil     

19) Vanligast parallellt med svetsriktningen men kan också vara styrd av stelningsförlopp mellan svetssträngar
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Tabell citerad från SQC rapport 62A/00 [23] ”Tabell 1: Kriterier för defekt-
simuleringar använda för ET provningsmetod” 

Defekt-
egenskaper 

Påverkar 
ET 

signalsvar  

Förtydligande 

 

Kriterier för defektsimuleringar i 
testblock 

 JA NEJ   

Längd   Amplituden ökar om 
defektlängden ökar och 
kommer till asymptot när 
defektlängden är >> aktivt 
fält.  

Defektsimuleringens längd ska efter-
likna längd på defekter som den 
representerar. Det är dock ingen vits att 
ha defekter i TB längre än 3 x aktivt 
fält.  

Djup   Djupet påverkar fasen 
men även amplituden hos 
ET signal. Ingen ytter-
liggare förändring av 
signalen är möjlig om 
defektdjupet överskrider 
virvelströmmarnas 
inträngningsdjup. 

Defektsimuleringens djup ska efter-
likna djup på defekter som den 
representerar. Det är ingen vits att ha 
defekter i TB som är djupare än 3 x 
standard penetreringsdjup, alltså ca 5 
mm för de vanligaste materialen. 

Defektytans-
ytfinhet 

  Defektytans ytfinhet i sig 
har ingen inverkan så 
länge ytorna inte kommer 
i kontakt med varandra. 

Sprickor kan simuleras med artificiella 
defekter med släta ytor, exempelvis 
notchar. 

Bredd   Defektbredden har liten 
betydelse för 
konventionella ET 
tekniker. 

Sprickor kan simuleras med artificiella 
defekter som är bredare än typiska 
sprickor, exempelvis notchar. Följande 
måste dock beaktas: 

• Förhållandet mellan notchens 
bredd och djup. Det finns en 
gräns när en notch inte längre är 
ett tunt spår utan en volymetrisk 
defekt vilket genererar avvikande 
ET signalsvar. Notchbredden bör 
vara så liten som möjligt, ej 
större än 350 μ. Förhållandet 
bredd till djup får ej vara större 
än 1 : 3. 

• Förhållandet mellan notchens 
bredd och probe diameter. 
Notchens bredd skall vara liten i 
förhållande till probe diameter, ej 
större än 1 : 10. 
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Profil i 
djupled 

  Defektens profil i djupled 
påverkar virvel-
strömmarnas utbredning 
och därmed påverkar ET 
signalen.  

Man bör sträva efter tillverkning av 
defektsimuleringar med realistisk 
semielliptisk form. 

Utbredning i 
ytan 

  Defektens utbredning i 
ytan (zig-zag formad, rak, 
böjd, slingrande etc) 
påverkar virvel-
strömmarnas utbredning 
och därmed påverkar ET 
signalen.  

Man bör sträva efter tillverkning av 
defektsimuleringar med realistisk 
utbredning i ytan. Hittills har man inte 
undersökt om sådana defekter är 
möjliga att tillverka. Detta måsta bli ett 
objekt för utvecklingsprojekt. Under 
tiden får raka defektsimuleringar 
användas. 

Lutning    Defektens lutning i 
djupled påverkar ET 
signalen och då främst 
signalutseende. 

Defektsimuleringens lutning ska 
motsvara verkliga defekter. 
Ytterlighetsfallen ska finnas 
representerade. 

Förekomst 
av grupper 
av sprickor 

  I fall avståndet mellan 
sprickorna är jämförbar 
med storleken på aktivt 
fält sker markant för-
ändring av ET signalen.  

Defektsimuleringar ska stämma 
överens med verkligheten. Exempelvis 
kan man tillverka flera notchar bredvid 
varandra. 

Material-
förändring 

kring 
defekten 

  Förändringar i kring-
liggande materialet kan 
detekteras med ET 
proben. 

Defektsimuleringsteknik får inte 
påverka materialet i direkt anslutning 
till defekten. 
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TEKNIKBLAD ET 

Styrutrustning:  

Styrenhet:  ”Phoenix Inspection Systems Ltd - PC –Link” 
Manipulator:  ”Phoenix”, id nr P9654/2004 

ET-system: 

ET utrustning: TC-5700 
Datainsamling: RD/Tech MultiView 4.1R4 
Utvärdering: RD/Tech MultiView 4.1R4 
Provningssond (probe): Z0002623-1 S#418835, Zetec, Driver pickup, Ø3mm 
Kablagelängd / resistans: 4m / 50 ohm 
Kontakttyp: Suhner mickrodot –Lemo 00 

Provningsinställningar: 

Provningsfrekvens:  400 KHz 
Fas:   90º (longitudinella defekter), 270º (transversella) 
Amplitud:   4,0 Volt, 1mm djup EDM notch (SQC R023) 
Förstärkning:    61,0 dB 
Spänningsmatning:  5,0 Volt 

Provningspersonal:  Moment:  Metod och OFP nivå: 
Gunnar Werner  Datainsamling  ET, EN473 II  
Niklas Larsson  Datainsamling och utvärdering ET, EN473 III 

Övrig information: 

Provningsprocedur:  SQC instruktion 032 utgåva D (tillämpliga delar) 
Testblock:  Delar av austenitiskt rostfritt rör ~Ø170mm med en  
  tjocklek = ~15mm. Testblocket har en konfidentiell  
  status då det används av SQC och provningslabb i  
  kvalificeringar 
Referensblock:  SQC R023 med EDM notchar och austenitiskt rostfritt  
  grundmaterial 
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TEKNIKBLAD UT-PE 

Styrutrustning:  

Styrenhet:  ”Phoenix Inspection Systems Ltd - PC –Link” 
Manipulator:  ”Phoenix”, id nr P9654/2004 

Ultraljudssystem: 

Ultraljudsinstrument: Tomo SV 
Datainsamling: SV-X version 1.3B3 
Utvärdering: Tomoview version 1.3 and 2.2 
Ultraljudssökare 1: Adept60-2, Longitudinell, Idnr:014/97,  
  kristallstorlek=7,5x8mm, dubbelkristallssökare 
Ultraljudssökare 2: SWK45-2, Transversell, Idnr: 58843/630,  
  kristallstorlek~ 22x22mm, enkristallssökare  
Kablagelängd / resistans: 4m / 50 ohm 
Kontakttyp: Lemo 00 - Lemo 00 

Provningsinställningar: 

Provningsfrekvens:  2 MHz (båda sökarna) 
Brytningsvinkel:   60º respektive 45º (sökare 1 respektive sökare 2) 
Amplitud:   80 % BSH på referensfel (SQC R007) 
Förstärkning:    15 respektive 18 dB (sökare 1 respektive sökare2) 
Fördröjning:  4,05 respektive 3,26 µs (sökare 1 respektive sökare2) 

Ljudhastighet:  5750m/s respektive 3150m/s (sökare 1 respektive  
   sökare2) 

Provningspersonal:  Moment:  Metod och OFP nivå: 

Gunnar Werner  Datainsamling  UT, EN473 II  
Niklas Larsson  Datainsamling och utvärdering UT, EN473 III 

Övrig information: 

Provningsprocedur:  SQC instruktion 057 utgåva A (tillämpliga delar) 
Testblock:  Delar av austenitiskt rostfritt rör ~Ø170mm med en  
  tjocklek = ~15mm. Testblocket har en konfidentiell  
  status då det används av SQC och provningslabb i  
  kvalificeringar 
Referensblock:  SQC R007 med cylinder borr hål Ø2 mm och   
  austenitiskt rostfritt grundmaterial 
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Styrutrustning:  

Styrenhet:  ”Phoenix Inspection Systems Ltd - PC –Link” 
Manipulator:  ”Phoenix”, id nr P9654/2004 

Ultraljudssystem: 

Ultraljudsinstrument: Tomo SV 
Datainsamling: SV-X version 1.3B3 
Utvärdering: Tomoview version 1.3 and 2.2 
Ultraljudssökare: 2 st panametric sökare med sulor, Longitudinella,   
  Idnr:156 866 och 156 868, Typ: V543, Ø1/4”  
  kristallstorlek=7,5x8mm, dubbelkristallssökare  
Kablagelängd / resistans: 4m / 50 ohm 
Kontakttyp: Microdot - Lemo 00 – Lemo 0 
PCS: 12 respektive 20 mm (för invändig respektive utvändig   
(probe separation center)  provning) 

Provningsinställningar: 

Provningsfrekvens:  5 MHz (båda sökarna) 
Brytningsvinkel:   ~45º (båda sökarna) 
Amplitud:   ~40-60 % BSH på de olika referensfelen (SQC R023) 
Förstärkning:    N/A 
Fördröjning:  Ej relevant vid provningen 
Ljudhastighet:  5750m/s  
Högpasseringsfilter:  0,5 MHz 
Lågpasseringsfilter:  20 MHz 
Puls:  0 till –100 Volt 
Pulsvidd:   100 ns 
Digitaliseringsfrekvens:  60 MHz 
”Averagering”:   1 

Provningspersonal:  Moment:  Metod och OFP nivå: 

Gunnar Werner  Datainsamling  UT, EN473 II  
Niklas Larsson  Datainsamling och utvärdering UT, EN473 III 

Övrig information: 

Provningsprocedur:  SQC instruktion 033 utgåva D (tillämpliga delar) 
Testblock:  Delar av austenitiskt rostfritt rör ~Ø170mm med en  
  tjocklek = ~15mm. Testblocket har en konfidentiell  
  status då det används av SQC och provningslabb i  
  kvalificeringar 
Referensblock:  SQC R023 med EDM notchar och austenitiskt rostfritt  
  grundmaterial  

 


