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TROLIGA TYPER, STORLEKAR, LÄGEN OCH ORIENTERINGAR

HOS DEFEKTER SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED TILLVERK-

NING AV REAKTORTANKAR

Sammanställningen avser närmast att vara en kartläggning

av möjliga defekter i samband med svetsning av reaktor-

tankar. Den bygger inte på någon undersökning vare sig

av befintliga eller under tillverkning varande reaktor-

kärl i Sverige eller på någon ingående granskning av

litteraturen på området. Den får närmast betraktas som

en kvalitativ bedömning ur allmän svetsteknologisk syn-

punkt.

Sammanställningen är uppdelad i tre avsnitt. Det första

behandlar översiktligt defekter i svetsförband rent all-

mänt. Det utgör en inventering av de viktigaste svets-

defekterna avseende typ, storlek, läge och orientering

relativt svetsförbandet. Här gäller det främst defekter

vid slaggbågsvetsning (manuell bågsvetsning med belagd

elektrod och pulverbågsvetsning) och i viss mån även

elektroslaggsvetsning. Det andra avsnittet behandlar en

del viktiga svetsförband i reaktortankar (BWR) ur defekt-

synpunkt. Här har valts huvudsvetsförbanden och några

förband som blivit föremål för brottmekaniska beräkningar.

Vidare har förband, som ur svetsningssynpunkt kan be-

dömas som svåra att utföra i ett eller annat avseende,

tagits med. Tredje avsnittet slutligen behandlar risk

för sprickbildning i samband med avspänningsglödgning,

som ju får betraktas som en avslutande del av svets-

ningen. Detta avsnitt bygger till stor del på litteratur-

uppgifter.
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1. ÖVERSIKT ÖVER DEFEKTER SOM KAN FINNAS I UTGÅNGS-

MATERIALET OCH SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED

SVETSNING

Grov plåt och smiden

I icke specialtillverkad plåt förekommer alltid mer

eller mindre slagg (oxider och sulfider) som genom

valsningen sträcks ut i tunna plan, s k slaggskikt-

ningar. Dessa skiktningar är parallella med ytan men

kan finnas på vilket djup som helst. Grov plåt ultra-

ljudunder söks alltid avseende slaggskiktningar. Dessa

skiktningar kan i olyckliga fall (t ex om kraftigt

slaggsegrat material under pipen i götet kommit med) få
- 2

stor utbredning (storlekordning dm ). Denna typ av fel

bör vara enkel att undvika vid ankomstkontrollen.

Slaggskiktningar som går ut mot kant/ som senare skall

svetsas, bör beaktas. När det gäller varmpressade de-

taljer och smidda studsar bör rent allmänt dessa slagger

dras ut i flytriktningen och följa "tågan". Felen bör

därför vara orienterade parallellt med ytan även här.

Detta är med säkerhet inte lika renodlat som i valsad

plåt. Deformationsvägen inverkar på orienteringen.

Eventuella slaggskiktningar kan vara "veckade" men med

huvudriktningen i deformatiojisriktningen.

Svetsförband

Här upptas summariskt de vanligaste defekterna som kan

uppstå vid manuell och automatisk slaggbågsvetsning.

Speciell svetsning som elektroslaggsvetsning behandlas

separat. Felen kan uppdelas i två grupper. Den ena

innefattar fel som till stor del sammanhänger med mate-

rialets egenskaper, främst analysen. Den andra kan mer

kopplas till betingelserna under vilka svetsarbetet

utförts.
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Defekter företrädesvis kopplade till det använda

materialets egenskaper.

Smältgränssprickor (väte- eller hydrogensprickor,

underbead cracks, root cracks, toe cracks)

Dessa sprickor uppstår i regel i den värmepåverkade

zonen, oftast intill och parallellt med smältgränsen i

basmaterialet. Sprickorna, som uppstår kring ca 300°C

ibland flera timmar efter svetsningen (delayed cracking),

beror på samspel mellan hårda strukturbildningar

(martensit eller "avläggare" av martensit) och från

svetsen indiffunderat väte (hydrogen). Vätet härrör

från fukt i hölje eller flux som i ljusbågen dissocieras

till bl a atomärt väte, som begärligt löses i smältan.

En stor del av svetsföreskrifterna avser just att eli-

minera risk för denna farliga spricktyp. Det gäller här

att rätt avpassa samspelet mellan vätehalt, materialets

härdbarhet och hårdhet (som bestämmes av stålets analys),

arbetstemperatur, materialets tjocklek, svetsparametrar

.(sträckenergi) och inspänningsförhållanden. För att

ytterligare minska risken för sprickbildning kan vid

grova materialdimensioner soaking (varmhållning vid

ca 200°) erfordras för att "diffundera bort" väte.

I efterhand indiffunderat väte under konstruktionens an-

vändning bör kunna ge upphov till denna spricktyp om

mycket hårda strukturbildningar i den strukturpåverkade

zonen förekommer.

Sprickorna kan ha mycket olika utbredning i omvandlings-

zonen från någon millimeter till helt igenom densamma.

De är förrädiska, eftersom de är skarpa och inte behöver

gå ut till materialytan. Ofta följer de i riktning

parallellt smältgränsen men avvikelser i riktning före-

kommer. Utbredning i längsled kan ej preciseras. Den

kan vara betydande.

- 18 -
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Hydrogen - sprickor i H AZ (värmepåverkode
zonen) av en käl-och stumsvets.
Fig 1.

(Högfaållfasta stål och deras svetsbarhet. Oxelösunds
Järnverk)

Till denna grupp bör även räknas krympsprickor i

svets/ dvs sprickor tvärs över svetsen. Dessa uppträder

ofta då med jämna mellanrum. De orsakas av krympspän-

ningar i svets där antagligen väte nedsatt svetsens duk-

tilitet. Sprickdjup är svetsrågens höjd, oftast mindre.

Utbredningen i andra ledden är oftast svetsens bredd,

men det förekommer även att sprickorna går ut i angräns-

ande grundmaterial.

Varmsprickor (stelnings- eller segringssprickor)

Vid manuell och automatiserad slaggbågsvetsning före-

kommer ett par olika typer av varmsprickor. Det van-

ligaste är sprickor i svetsens mittlinje. Eftersom

sprickorna bildas där stelningskristallerna möts från

Ömse sidor av svetsen kan sprickplanet avvika från

"geometriska mittlinjen" när värmeavledningen är olika

från vardera sidan. Sprickorna går oftast upp till

ytan men ej alltför sällan stannar de strax under och

blir då ej synliga. Det normala är att varmsprickan

ligger centralt i svetsen. Eftersom den normalt inte

initierar vidare varmsprickor i efterföljande strängar1)

1) Solidification Cracking of F«rritic Steels during
Submerged-Arc welding. N Baily, S B Jone«.
Th« Welding Init 1977

1
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(dessa strängar har normalt lägre "inslag" bas-

material) blir varmsprickans höjd max lika med strängens

höjd men oftast mindre. Längden kan vara betydande.

Andra typer är sprickor som kan uppstå mellan dendriter-

na. Dessa har dock oftast mindre utsträckning. Läget kan

mycket grovt anges som vinkelrätt mot den ursprungliga

fogkanten.

Sprickorna, som bildas vid hög temperatur (>1200°), är

kopplade till svetsens halter av främst C, S, P och

Nb, vilka genom segring kan ge svetsen låg hållfasthet

då dragspänningar tvärs svetsen utbildas. Som grov "tum-

regel" brukar anges, att om svetsens S-halt ej överstiger

0,025% är risken för varmsprickor liten. Avgörande blir

alltså basmaterialets halt av nämnda element samt upp-

smältningsgraden vid svetsningen. (Vid manuell svetsning

är denna appr. 25%, vid pulverbågsvetsning mellan 50-70%.)

Vidare är basiska elektroder eller flux mer toleranta

genom viss S-renande förmåga. Det finns vidare en geo-

metrisk effekt som gör att trånga, djupa svetsar lätt

får denna feltyp. Svetsens bredd-höjdförhållande bör

vara lägst 1-1,5.

Vid austenitiska rostfria stål bör svetsen för att

risken för varmsprickor skall elimineras hålla ca 3-8%

ferrit eller ha relativt hög Mn-halt ca 5%.

Pig- 2. Schematisk skiss av vannspricka.
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Skiktbristningar (Lamellar tearing)

Sprickbildningar av denna typ kan uppstå när material

kraftigt belastas i tjockleksriktningen. Fenomenet

uppstår därför företrädesvis i käl,svetsförband. Dessa

sprickor bildas parallellt med plåtytan oftast under

eller utanför den värmepåverkade zonen. Oftast beror

bristningarna på utvalsade oxid- och sulfidinneslut-

ningar. Vid höga påkänningar uppstår sprickor i gräns-

ytan slagg - metall. Väte i svetsen kan accentuera denna

feltyp. Sprickor av denna typ kan uppstå i såväl grov

som tunn plåt. Sprickorna har ett mycket karakteristiskt

trappstegsformat förlopp och kan ha en bredd ungefär

motsvarande svetsförbandet. Längsutbredningen är omöj-

lig att ange men kan vara betydande. Fenomenet som till

huvudsaklig del återförs på plåtmaterialet kan förhindras

genom speciell metallurgisk behandling av stålet

(s k Z-plåt).

-3. Schema-tisk skisa av skikt bristning (lamellar tearing)

Atervärmningssprickor (Reheat cracking) under "cladding-

skikt"

Sprickor av denna typ kan uppstå i grovkornzonen i HAZ

under "claddingskiktet" i reaktortankar. Sprickbildningen

uppstår under avspänningsglödgning främst då. bandpåsvets-

- 21 -
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ning utförts endast i ett skikt.2) Sprickorna har

företrädesvis interkristallint uppträdande och kan ka-

rakteriseras som krypbrottsprickor. De återfinns i

primärkorngränserna. De har ett djup av ca 1-4 mm (mot-

svarande grovkornzonens utbredning) och en utsträckning

45-90° mot svetsriktnihgen av 10-12 mm. Ibland uppträder

de i grupper. Legeringselement som Cr, Mo och V befräm-

jar denna spricktyp. Av de vanliga reaktorstålen anses

SA-508 Cl 2 och det tyska 22NiMoCr37 vara känsliga för

återvärmningssprickor medan SA-508 Cl 3 och SA-533 Gr B

Cl 1 anses ha relativt låg känslighet. För att förhindra

denna sprickbildning hos de förstnämnda känsliga stålen

bör påsvetsningen utföras i två skikt. ' (Jämför avsnitt

3 "Avspänningsglödgning 'av reaktortankar").

Defekter företrädesvis hopkopplade med svetsnings-
betingelserna
Pipebildning och kratersprickor

Vid svetsning uppstår som vid all stålgjutning en krymp-

ning i samband med stelnandet, s k pipe, oftast i form

av ändkratrar. Dylika sughåligheter har i botten kraftigt

segrade partier, som lätt spricker upp och bildar krater-

sprickor. Dessa är närbesläktade med varmsprickor. De

uppstår lättast i bottensträngar i U- eller V-fogar.

Dylika pipebildningar kan undvikas genom rätt elektrod-

föring. Vid strängens slut bryts inte ljusbågen direkt

utan man gör en återförande rörelse med upprepade åter-

tändningar. Kratersegringen - eller sprickan - ligger

i svetsens mittlinje. Djupet är uppskattningsvis halva

stränghöjden och 1ängsutbredningen ett par cm.

Tendensen för denna defekttyp är relativt stor vid

svetsning av P-43 material (Ni-baslegering) mot P-8

material (austenitiskt rostfritt).

2) Heldin? in the Nuclear Industry. W Debray.
Rapport, Kraftverk Onion AG, Erlangen, Germany

3) Uddcomb. Laboratoriemeddelande LM 77.037 "Investiga-
tion of single layer strip cladding-Underclad cracking
susceptibility". N Thalberg (S referenser)



- 9 -

Fig 4. Schematisk skiss av pipe och kraterspricka.

Porer (jämnt fördelade i svets) - Ytporer, Wormholes

Samtliga dessa fel återförs till gas ev sugningar i

svetsen. Gasen kan härröra från fukt i hölje och flux,

upptagning ur luften vid dåligt gasskydd och konta-

mineringar på materialet som rost, olja o d. Färsknings-

gas kan även vara en orsak. De jämnt fördelade porerna

är likaxliga med en diameter av ca 1-2 mm. Om stora

mängder gas finns bildas även ytporer.

Wormholes är avlånga håligheter mellan dendriterna,

ofta i fiskbensmönster.

Ibland erhålls lokaliserade porer till den del av

strängen där svetsningen startat. Oetta sammanhänger

med att temperaturen kan vara något lägre än när jäm-

viktstillstånd utbildats.

Slagg

Slagg kan förekomma dels som isolerande partiklar med

en diameter upp till ca 2 mm, dels som slaggränder.

Ursprunget till slaggen är företrädesvis svetsslagg

(nedsmält hölje eller flux) som inte avlägsnats full-

ständigt innan nästa sträng lagts i ett flersträngsför-

band. Täckslaggen måste sorgfälligt avlägsnas, i annat

fall kan delar av den bli kvar utan att smälta upp. Vid

konvex svetsråge kan man i den spetsiga anslutnings-
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vinkeln bli tvungen att mejsla för att få bort slagg-

rester. I dylika spetsiga vinklar kan det även vara

svårt att få god uppsmältning i botten. Slaggränder är

alltså längsgående tredimensionella fel i svetsens

längsriktning i dåligt utförda flersträngsförband. Slagg-

rändernas tvärsektion är ofta approximativt triangel-

formad med sidan kanske ett par mm. Längden kan i olyck-

liga fall bli ganska stor. Ofta är dessa ränder uppbrutna

i mindre delpartier. Flera dylika slaggränder kan finnas

samtidigt.

5. Schematisk skiss av slaggränder och ro-fefel.

Rotfel

Rotfel är ofullständig genomsvetsning, smaltfel eller

ev slagg i roten. Orsaken kan vara att spalten mellan

fogkanterna är för liten eller att man använt alltför

grov elektrod för bottensträngen. Läggs baksträng utan

att hel rotpenetrering erhållits uppstår en hålighet -

ett rotfel. Har genomsvetsningen varit dålig måste man

mejsla upp från baksidan så att full genomsvetsning er-

hålls för baksträngen. Eventuellt kan inträngnings-

elektroder användas för baksträngen. Rotfel är tredimen-

sionella defekter i svetsens längsriktning med en ut-

bredning i andra riktningen av någon till kanske 10 mm.
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Bindfel

Dessa farliga defekter beror på att hopsmältning inte

skett fullständigt mellan svets och fogkant. Orsaken kan

vara kall svetsning eller att ljusbågen inte riktats mot

eller kommit åt fogkanten så att den smält. Man har er-

hållit en kallflytning, dvs smält stål har runnit ut över

den icke uppsmälta kanten. I besvärliga svetslägen eller

under andra ogynnsamma svetsbetingelser kan det vara

svårt att komma åt så att bindfel undviks trots i övrigt

skicklig svetsning. I flersträngsförband kan dylika bind-

fel naturligtvis uppstå mellan närliggande strängar. Ofta

är bindfel kombinerade med slagg. Dessa tvådimensionella

fel kan undantagsvis bli relativt långa. De ligger i ur-

sprunglig fogkant, eventuellt i ytan mot tidigare sträng,

med en utsträckning av max strängens sida. Vid flersträngs-

förband gör den successiva omsmältningen att utsträck-

ningen i denna led blir mindre.

•bindfel

Fig 6. Schematisk skiss, av bindfel och ro-fcfel

- x ~
Sammanställningen av dessa defekter avslutas med en

perspektivisk bild hämtad från Metals Handbook av några

av de vanligaste typerna med lägen och orienteringar.
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Defekttyper specifika far elektroslaggsvetsning

Vid elektroslaggsvetsning av grova dimensioner i icke

legerade stål kan under ogynnsamma omständigheter er-

hållas främst varmsprickor och bindfel. Härdsprickor

eller väteinducerade sprickor bildas inte p g a den

höga värmetillförseln. Svetsarna är vidare oftast slagg-

rena p g a de goda betingelserna för slaggavskiljning

i smältbadet. Porer uppträder främst vid elektroslagg-

svetsning av otätade och halvtätade stål eller då mate-

rialet varit dåligt rengjort (t ex oljerester).

Centrala varmsprickor i svetsen kan erhållas vid fel-

aktig forrafaktör (förhållande bredd till smältbaddjup).

Vid lågt värde blir vinkeln mellan dendriterna trubbig

med ökad risk för varmsprickbildning. Detta är alltså

centrala längsgående sprickor vinkelräta mot plåtplanet.

En annan typ av varmsprickor med storlekar av 2-30 mm

kan uppstå mellan dendriterna (riktning appr 45° mot fog-

kant) . Orsaken är här höga C- och S-halter i materialet.

- 26 -
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Bindfelen är allvarliga. De är dock oftast lokala och

går sällan tvärs över sektionen. De är lokaliserade

till ursprunglig fogyta (kallflytning) men behöver inte

gå ut till ytterytorna. Dessa fel orsakas av störningar

i elektrodfunktionen (t ex fel i avstånd mellan elek-

troderna) .

Vid start och slut av svetsningen erhålls lätt fel.

För att förhindra att dylika kommer med i förbandet har

man start- och avslutningsjärn, så att dessa partier kan

bearbetas bort. Omstarter kan av samma orsak ge fel, som

dock lätt avslöjas.

Det kan vara svårt att upprätthålla utgångsmaterialets

seghet i elektroslaggsvetsförband.

"bindfel

Fig- 8. Schematisk skiss visande ex på bindfel
. vid1 elektroslaggsvetsning*

- 27 -
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Sammanställning av defekternas lägen och storlekar

Sve_ts_en

Tredimensionella defekter:

1) Porer. De kan vara jämnt fördelade i svetsen,

men kan även ligga i svetsens yta. Diameter ett

par mm.

2) Oregelbundna hålrum: Wormholes. De ligger mellan

dendriterna, ofta i fiskbensmönster.

3) Slagg, oftast i form av ränder med approx triangel-

formad sektion (bredd och höjd ett par mm). Den är

orsakad av icke avlägsnad täckslagg mellan sträng

och fogkant eller mellan strängarna i flersträngs-

förband.

4) Rotfel är ofullständig genomsvetsning i svetsens

botten. Höjd och bredd ca 1-10 mm, längd omöjlig

att ange.

Tvådimensionella defekter:

1) Varmsprickor. Företrädesvis lokaliserade i strängens

mittlinje. Löper oftast upp till strängens yta men

kan stanna under denna. Sprickans höjd max lika med

stångens höjd, dock ofta mindre,speciellt i fler-

stängsförband. Utbreder sig inte uppåt i överliggande

strängar. Längd är omöjlig att ange. Den kan vara

stor.

2) Kratersprickor, lokaliserade till slutet av svets-

sträng. Egentligen segringsspricka ansluten till

pipe. Djup ofta ej över halva stränghöjden, längden

ett par cm.

- 28 -
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3) Bindfel. Dessa defekter uppträder ofta i samband

med slagg. De förekommer mellan svets och fogkant

eller mellan svetssträngar. Orsaken är kallflyt-

ning. Bindfelens höjd är max strängens sida, vid

flersträngsförband ofta mindre. Inga indikationer

finns att dessa defekter fortplantas uppåt vid

flersträngssvetsning. Längden kan ej anges.

4) Krymsprickor i svets. Dessa går upp till ytan.

Bredd är oftast över hela svetsbredden. Djupet är

svetsrågens höjd, oftast mindre.

Värmepåyerkade_zonen_

Tvådimensionella defekter:

1) Smältgränssprickor. Dessa skarpa sprickor följer

i stort sett smältgränsen, oftast i grovkornzonen.

Storleken är från mindre än en mm till hela svets-

höjden. Längden är omöjlig att ange. Startar ofta

från ytan men kan ligga helt inne i värmepåverkade

zonen.

2) Ätervärmningssprickor. De bildas i grovkornzonen.

För ev sprickor under "claddingskiktet" gäller:

Djup ca 1-4 mm, längd 10-15 mm.

Utanför struktur£åverkad__zon_

Tvådimensionella defekter:

1) Skiktbristningar (lamellar tearing) är trappstegs-

formade sprickor. Längd omöjlig att ange. Bredd

vanligen ej större än svetsförbandets bredd.

- 29 -
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2. TROLIGA SVETSDEFEKTER I REAKTORTANKAR (BWR)

Några av de allvarligaste svetsdefekterna som samman-

hänger med använda materials egenskaper - det gäller här

främst smältgränssprickor och i viss mån även varm-

sprickor - kan effektivt förhindras genom noggranna svets-

ningsföreskrifter och kontroll av att dessa efterlevs.

Sådana föreskrifter är bl a arbetstemperatur, svetspara-

metrar, svetsföljd m m. Något tillspetsat kan man säga,

att när det gäller dessa defekttyper är det viktigare

med väl genomtänkta och noggrant uppföljda svetsnings-

föreskrifter än en schablonmässig efterföljande oför-

störande provning.

Den andra gruppen c.v svetsdefekter, nämligen de som

sammanhänger med svåra och besvärliga svetsningsbe-

tingelser såsom svåra lägen, obekväm arbetsställning,

hög temperatur på arbetsplatsen m m, är mindre lätt att

med säkerhet förhindra även vid kunnig och skickligt

utförd svetsning. I detta fall gäller det fel eller de-

fekter som slagg och bindfel. Dessa får därför be-

traktas som de troligaste, i reaJctortankar.

Följande förband kommer att behandlas: (Om inget annat

anges avses reaktortank av typ F2, se fig 9.)

A. Några svetsförband av olika typ på reaktortankar

1. Reaktorkärlens rund- och längsskarvar

2. Svetsning av topp- resp bottengavlar

3. Påsvetsning av det rostfria innerskiktet

("cladding")

4. Insvetsning av "safe-end" som studsanslut-

ning (matarvatten-, nödkyl- och avställnings-

studsar)
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B. Nägra svetsförband som brottmekaniskt analyserats

1. Svetsen mellan tankfläns och mantel

2. Insvetsning av nivåmätstuds i mantel

C. Tillverkningsmässigt svåråtkomliga svetsar

1. Den invändiga svetsen mellan pumpstuds och

reaktorbotten

2. Insvetsning av styrdons- och neutronflödes-

mätstudsar i reaktorbotten

- x -
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Forsmark 2 - Reaktortank

4* Xenaeltr

5. Läe1cdtt«lct«rlnc

6. lngutloppsatuts-p*"f

17- Avatällnlngaatuta. I

18. Borlaaprutnlnga-
atuta "

19. Nivioitituta

1« LyftSron

2. Lookkylayctam

3. liuvudflämförband

. XiviaStatuta

10. Uppatillningikjol

11* Styzaingar

i: . llat»rvttt«nituta
T - 1 5 . FJUtan

14. Xödkylnincaatiita
15. PJKdrar

- 26. Xodantortaafcatatiir,
övr» del

20. Uod»ratort»nkit»tir

21. Poapatuta

22. Uotorhua

'2J. Styxdonaatuta

'24, Taaptxaturaätstuta

25. Kautxonflödassitatuta

t« utförd tjocklik »xkluaiv*

Fig 9

- 32 -



- 19 -

A. NÅGRA SVETSFÖRBAND AV OLIKA TYP PÅ REAKTORTANKAR

A 1. Reaktorkärlens rund- och längsskarvar

Beträffande längsskarvarna har dessa utförts på olika

sätt för de olika kokarreaktorerna. Vid 01 har de ut-

förts med elektroslaggsvetsning, som behandlas separat

nedan. F3 och 03 har inga längsskarvar eftersom manteln

är utförd av grova smidda cylindriska ringar som svetsats

ihop med rundskarvar. För de övriga reaktorkärlen har

längsskarvarna utförts på samma sätt som rundskarvarna.

Rundskarvarim

Dessa utförs med pulverbågsvetsning med relativt låg

sträckenergi och P-3 tillsatsmaterial (18,7 kJ/cm, tråd

S3 NiMo och flux OP 41 TT. Denna procedur utvecklades

vid Uddcomb redan 1969.). I det mycket grova materialet,

ca 150 mm, kommer förbandet att bestå av ca 150 strängar.

Arbetstemperaturen är vid P-3 material 175 - 50°. En

mycket god seghet och väteutdrivning erhålls genom den

upprepade "svetsnormaliseringen" orsakad av det stora

antalet strängar. "Bygghöjden" hos de 13-14 mm höga

strängarna är ca 3-4 mm. Detta innebär, att risken för

varmsprickor, som redan genom basmaterialets synnerligen

låga halt av S och P (sä0,010% och P*0,010%) är mycket

liten, ytterligare minskas genom den successiva utspäd-

ningen av rent tillsatsmaterial som flersträngsförfaran-

det innebär. (I detta fall kanske t o m basmaterialet

är renare beträffande S och P än tillsatsmaterialet.)

Den höga arbetstemperaturen i relation till materialets

analys och dimension, pulvrets låga fukthalt (det spe-

cialtorkas och lagras i uppvärmda behållare) och väl av-

passade svetsparametrar medför att risken för smältgräns-

sprickor blir mycket liten.

Slagglossningen är god, vilket minskar risken för slagg-

ränder. Vidare är risken för bindfel obetydlig vid denna

svetsmetod och sträckenergi. Eventuella bindfel får med

- 33 -
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stor sannolikhet mycket liten höjd utefter fogkanter

eller mot andra tidigare lagda strängar på grund av den

successiva omsmältningen, som flersträngsförfarande inne-

bär. (Som ju redan nämnts är "bygghöjden" i detta fall

ca 3-4 mm.) Dessa svetsar måste betecknas som mycket

säkra ur defektsynpunkt.

Eventuella defekter:

i M y c k e t osannolikt att dylika förekommer.

Om det finns är: Höjd 3-4 mm, i ytsträngarna möjligen

10-11 mm.)

Bindfel: Utefter ursprunglig fogkant, 3-4 mm, längd går

ej att förutsäga, kanske någon cm.

§i§22EMS<|er: I svets och mellan svets och smältgräns.

Höjd och bredd ett par mm, längd obestämbar, kanske

några cm.

Längs_sk_aryarna_på_ Ol^tanken

Som tidigare nämnts har dessa utförts med elektroslagg-

svetsning. Tänkbara fel vid denna metod har behandlats

i det första avsnittet. Det som man, när det gäller denna

reaktortank, måste vara observant på är ev bindfel på

grund av t ex asymmetri vid svetsningen och låg lokal

värmetillförsel. Dessa fel kan bli djupa. I de fall ev

bindfel går ut till ytan är de lätta att upptäcka.

Däremot om de av någon anledning endast skulle finnas

inuti förbandet, dvs att god bindning endast erhållits

vid ytter- och innerytorna, måste de betraktas som

allvarliga. För att upptäcka dylika defekter med ultra-

ljudteknik måste tandemförfärande användas.

Materialegenskaperna, speciellt slagsegheten, i såväl

svets som övergångszon upprätthålls i det färdiga reaktor-
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kärlet. Detta har konstaterats genom undersökning på

spec provsvetsförband på det aktuella reaktormaterialet

ASTM-A 302 Gr B, som behandlats på samma sätt som

reaktorkärlet.

A 2. Svetsning av topp- resp bottengavlar

Dessa gavlar tillverkas genom hopsvetsning av "tårt-

bitar" av grovt plåtsmide enl skisser, f:lg 10. (Up John-

svetsning)

"tårtbitar"

start- res
slutplåt

/ - * •

horisontella svetslager

botten-eller startplåt
b r e d d

Pig 10. Schematisk skiss av "Up John-svetsning". Topp-oca
bottengavlar.

Spalten i de rakt frästa fogarna är ca 30 nun i de ca

150 mm grova plåtarna. Spaltvidden hålls konstant under

svetsningen med mellanlägg, som successivt avlägsnas

allteftersom svetsningen fortskrider uppåt längs de

kupade plåtarna. Svetsningen sker manuellt med extra

långa elektroder 10 6 mm) tvärs fogen alltid horison-

tellt nedifrån (start mot bottenplåt) och uppåt. I varje

"skikt" fylls fogen med tre strängar. Inga elektrod-

byten får förekomma under svetsningen av varje enskild

4) F P 7260. Untersuchungen in Salman der Herstellung
des ReaJctor-Druckgefässes "ASEA".
Gutehoffningshlitt* Sterkrade Aktiengasellschaft.
Werk Sterkrade.
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sträng för att minimera risken för svetsfel. På fogens

ut- resp insida har man ca 20 mm höga band som start-

och slutbleck. Svetsen byggs alltså upp i horisontella

skikt, där varje skikt skall bestå av tre bredvid var-

andra liggande strängar med början och slut ca 20 mm

utanför plåtytans ut- resp insida. När svetsen i sin

helhet är färdig, bearbetar man bort dessa utstickande

partier. Detta sörjer för att svetsen blir fullgod in-

vid plåtyorna. Arbetstemperaturen är 225 ± 25°. Svets-

personalen skyddas under arbetets gång mot värmen genom

isolermattor på plåtens utsida, så att endast svetsfogen

friläggs.

Svetsningen blir relativt enkel. Man behöver inga läges-

ställare. Deformationerna blir små. Tänkbara fel är

slaggstråk, eventuellt bindfel, eftersom fogarna är re-

lativt trånga. Det kan vara svårt att hela tiden rikta

ljusbågen så, att fullgod uppsmältning av kanterna erhålls.

Anmärkas bör, att eventuella dylika fel (som ju har

normal orientering relativt svetssträngarna) genom att

svetsningen på de kupade delarna alltid sker horisontellt

tvärs plåtarna kommer att få varierande orientering från

i princip vinkelrätt mot plåten nederst till i stort

sett parallellt med plåtytan Överst på kupolen.

Eventuella defekter:

(Yi5S§EEis3S2E: Mycket osannolikt att dylika förekommer.

Om det finns är: Höjd max 5-6 mm.)

Bindfel: Utefter den raka fogkanten 5-6 mm. Längden

går ej att förutsäga, men kan kanske bli en cm.

SåS^§E: Höjd och bredd ett par mm. Längd obestämbar,

kanske någon cm.

Observera att orienteringen av eventuella fel rel plåt-

ytan varierar med svetsens läge på kupolen.
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A 3. Påsvetsning av det rostfria innerskiktet

("claddingskiktet")

Vid tillverkningen av de svenska reaktorkärlen har för

påsvetsning av det rostfria skiktet använts pulverbåg-

svetsning dels som seriepåsvetsning med tre trådar, dels

med bandelektrod. I samtliga fall har för manteldelen

endast ett skikt påsvetsats. I de sfäriska delarna har

för 03 och F3 lagts 2 lager för att erhålla erforderlig

tjocklek (5 mm mot 3 i manteldelen).

Nedanstående tabell anger material i reaktorkärl och

typ av "claddingskikt".5)

Reaktor Material i reaktorkärl "Claddingskikt"

Seriepåsvets 1 lager

Bandpåsvets 1 "

Seriepåsvets 1 "

02
03

Bl

B2

R3

R4

Fl

F2

F3

SA
SA

SA

SA

SA

SA

SA

533
508

533

508

508

533

508

Gr
Cl

Gr
ti

Gr

Cl

Gr
II

Cl

B
3

B

B

2

B

3

Cl

Cl

Cl

Cl

1

1

1

1

Bandpåsvets 1 lager

Seriepåsvetsning med 3 elektroder åskådliggörs av nedan-

stående skiss, fig 11. Här etableras en ljusbåge mellan

två snedställda elektroder i ett plan vinkelrätt mot

svetsriktningen. En tredje kall, icke strömförande tråd

införs i ljusbågen i framföringsriktningen. Arbetstempe-

raturen vid ett lager rostfritt mot P-3 material är min

80°. Vid ett ev andra lager är temperaturen min 15°.

5) Nuclear Reactor Components manuf. by Uddcomb.
Ref list 101-79-11 Pl.
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Som framgår av skissen läggs strängarna med överlapp.

Inställningen av höjden av bågen över plåtytan är viktig

för att rätt och konstant uppsmältning skall erhållas.

Vid för stort avstånd över plåtytan kan bindfel uppstå.

Svetsslaggen avlägsnas noggrant. I annat fall kan slagg-

ränder erhållas i "överlappen".

ev slaggstråk

SS/S/SSS/SS s s s ss s y
3 dje icke strömförande elek-
tråd införs vlnkelrät ljusbågen.

Fig 11. Schematisk skiss av seriepåsvetsning med 3 elektroder-
för påsvetsning av "claddingskikt".

Vid pulverbågsvetsning med bandelektrod (60x0,5 mm)

är säkerheten mot bindfel stor.

Ferrithaltsmätning utförs 2 ggr per skift på det rost-

fria skiktet.

Det fel man är znest rädd för är "under-clad cracks",

vilka till mekanismen är återvärmningssprickor. Som redan

nämnts i den första delen uppträder de i grovkornzonen i

det "svarta" materialet. Vid tillverkningen görs utvärde-

ring av tendensen för denna spricktyp genom bockning på

arbetsprov, se nedanstående skiss, fig 12..Eventuella

sprickor är orienterade 45-90° mot svetsriktningen något

utanför "överlappszonen11 mellan strängarna och vinkelrätt

mot plåtytan. Utbredningen kan vara 10-12 mm med ett

djup motsvarande grovkornzonen, dvs 1-4 mm.
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sträng 2 s-träng 1

*• . , , .. srrovkornzon
sprickkans- "
ligt, område

sprickor

bockpro

Pig 12. Schematisk skiss utvisande sprickkänsligt område
samt "bockprov för att avslöja sprickkänslighet.

övrig £åsye_tsnin£ ay_rostfria_ skikt

Påsvetsning på tidigare svetsat material, t ex studs-

svetsar, sker med manuell slaggbågsvetsning. Ett undre

skikt görs med övergångselektrod, varefter e t t övre

lager läggs med "claddingelektrod". Föreskrifterna är

så väl genomarbetade, a t t det inte finns anledning a t t

räkna med svetsfel. För påsvetsning av rostfria skikt

på de smidda bottenstudsarna av material SS 2103 an-

vänds plasmapåsvetsning (F3 och 03).

Eventuella defekter:

Bindfel: (fel i plåtens plan mellan "svart och v i t t "

material) Risken är här störst vid seriepåsvetsning

med t re trådar.

§i§22EMS<l§r.: Dessa fel , som är trådformade, kan före-

komma i "överlappen" mellan strängarna.

4£§EY.M53Si22§§E£i£3S2E: * ^ e fa l l de kan förekomma,
finns de oftast i grupper med e t t djup av 1-4 mm och
en längd av ca 10-12 mm.
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A 4. Insvetsning av "safe-end" som studsanslutning

(matarvatten-, nödkyl- och avställningsstudsar)

På studsar av P-3 material (SA 508) insvetsas vid till-

verkningen av reaktortanken "safe-ends" av P-43 material

(inconel 600) som övergångsstycken mot anslutande externa

rörledningar.

Före denna insvetsning grundsvetsas (buttras) studsarna

med P-43 tillsatsmaterial. Buttringsmetodiken framgår av

delskiss a nedan, fig 13. Denna svetsning utförs vid

150 t 25°, varefter arbetstemperaturen bibehålls 2 timmar

(soaking). Härvid har ett 20 mm tjockt P-43 skikt byggts

upp. Buttringsstöden bearbetas bort. Vidare sker fogbe-

redning. Insvetsning av "safe-end" sker vid min 15

P-43 tillsatsmaterial, se delskiss b.

med

Åtkomligheten vid dessa svetsningar är mycket god, var-

för risken för defekter är liten. P g a den låga sträng-

höjden blir ev defekter små.

Eventuella defekter:

Varmsprickorj_ Höjd ca 4 mm. Längd obestämbar.

Bindfel: Höjd ca 5 mm max. Längd obestämbar.

£ l a 5 2 : Diameter: Några mm.

""buttring"

cladding-,

"but t rings stöd

cladding' buttering

studsma-
terial
(SA5O8)

(inconel
I 600)

' stumfog

delskiss "b.

svetsas stående
dalskiss a.
13. Schematisk skiss visande insvetsning- »»"safe-end!!
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B. NÅGRA SVETSFÖRBAND SOM BROTTMEKANISKT ANALYSERATS

B 1. Svetsen mellan tankfläns och mantel

Insvetsningen av den grova tankflänsen mot mantelvägg

utförs som en normal rundskarv med pulverbågsvetsning

enl avsnitt A 1. Se även nedanstående skiss, fig 14.

Eventuella defekter är motsvarande som vid A 1, alltså:

(Varmsprickor: Mycket osannolikt att dylika förekommer.

Om det finns är: Höjd 3-4 mm, i ytsträngarna möjligen

10-11 mm.)

Bindfel: Utefter ursprunglig fogkant 3-4 mm, obestämbar

längd, ev någon cm.

Slaggränder: I svets och mellan svets och smältgräns.

Höjd och bredd ett par mm. Längd obestämbar, ev några cm.

skede 7.

rotslipning och

eftersvetsning

skede 2.
Rotslipning och eftersvetsning.

Fig 14. Schematisk skiss for svetsning av tankfläns
— mantel.
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B 2. Insvetsning av nivåmätstuds i mantel

I detta fall gäller det en studs av instickstyp. Den

förs in i ett förborrat hål från insidan av manteln och

svetsas fast med en rundgående kälsvets enligt nedan-

stående skiss, fig 15.

Is s y s s s s s /

L\\\\\M z/

Fig 15* Schematisk skiss gällande insvetsniog av
nivarnatstuds i mantel.

Studsen är av P-43 material (inconel) som svetsas mot

mantelns insida. Mantelsargen är av P-3 material. För

att erhålla en säker och enkel insvetsning av studsen

grundsvetsas (buttras) först P-3 materialet i 4 lager

med P-43 tillsatsmaterial. Buttringsskiktet är min 5 nun.

Denna grundsvetsning utförs vid 150 _ 25°, varefter

arbetstemperaturen bibehålls 2 timmar (soaking). Där-

efter svetsas studsen mot P-43 buttringen med P-43

tillsatsmaterial vid min 15°.

Åtkomligheten vid svetsningen är god varför risken för

defekter av typen slagg och bindfel är liten. Som nämndes

i första delen kan risk för kratersprickor finnas vid

svetsning av P-43 material mot P-8 men även mot P-3

material. Därför genomförs penetrantprovning mellan

varje sträng för att eliminera risk för denna feltyp.



Eventulla defekter:

Varnuspri£kor: Höjd ca 4 mm.

läindfel^ Max höjd ca 4-5 mm.

Slaggstr&c: Höjd och bredd ett par mm.

C. TILLVERKNINGSMÄSSIGT SVÅRÅTKOMLIGA SVETSAR

C 1. Den invändiga svetsen mellan pumpstuds och

reaktorbotten

I botten på reaktortankarna Fl* F2, F3 och 03 finns

3 st studsar för huvudcirkulationspumpar insvetsade.

Dessa studsar är på insidan av bottengaveln något prob-

lematiska, när det gäller åtkomlighet vid svetsningen.

Studsarna är smiden i material P-3 (SA 508) som svetsas

mot bottengaveln, likaledes av P-3 material, se nedan-

stående skisc, fig 16.

pumpstuds (Si508)

rostfritt
dadding«-
•kikit

botten-
gavel
(SI 533)

Fig 16. Schematisk skiss. In
vändiga svetsen mel-
lan punpstuds. och.
reaktorbottea
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Före insvetsningen påsvetsas bottenkalotten med 2 skikt

rostfritt (cladding), varvid ursparingar görs på de

ställen där studsarna skall svetsas fast. Studsen häftas

mot en hylsa som rotstöd. Efter slutförd svetsning be-

arbetas denna hylsa tillsammans med några mm av studsens

innerdel bort. Härigenom undviks rotfel effektivt. Svets-

ningen utförs manuellt med elektroder av P-3 typ vid

arbetstemperaturen 175 - 50°. Denna temperatur bibehålls

sedan under tiden claddingskikt på studs och bottenkalott

sammanbinds med övergångselektrod. Därefter sker lokal

värmebehandling vid 575 i 25°. Efter svalning påsvetsas

ett andra claddingskikt.

Åtkomligheten vid svetsningen av P-3 svetsgodset är

mindre god utefter de partier av studsarna som är vända

mot hålkälszonen. Här föreligger viss risk för slagg

. och bindfel. Detta medför att uppföljningen av svets-

ningen avseende defekter är omfattande. Reparationer

kan på detta sätt omgående utföras om någon defekt skulle

upptäckas. Risken för dylika fel i den färdiga tanken

blir härigenom liten.

Strängstorleken är vid svetsningen av P-3 svetsgodset

avseende bredd och höjd ca 6 mm.

Vid F3-tanken har 6-7 reparationer på insvetsningen av

de 8 pumpstudsaraa genomförts. Indikationerna som föran-

lett dessa reparationer har troligtvis emanerat från

slagg.

Eventuella defekter:

{Varm£prickor: Höjd ca 5 mm.

Bindf_el: Längs fogkanter max ca 9 mm.

£laggjränder_: Höjd och bredd ett par mm.
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C 2. Insvetsning av styr- och neutronflödesmätstudsar
i reaktorbotten

Detta får anses vara ett svårt ställe ur svetssynpunkt

när det gäller åtkomlighet. Studsarna sitter tätt varför

det hanteringsmässigt är svårt att komma åt vid den

manuella slaggbågsvetsningen. Skissen nedan (fig 17)

visar svetsförbahdet.

bottenstuda (SS 2103)

daddingskikt ( rostfritt)

"buttringsskik-fc, CMn-stål
2 lager

reaktorbotten "P-3 material"

Fig1.- tji. Schematisk skiss visande insvetsning av
styrdons- och neutronflödesmätstudsar i
re akt orbottexr.

Studsarna är smiden i F-l material (SS 2103) som skall

svetsas mot reaktorbotten av "P-3 material" (SA 533

eller SA 508). För att kunna hålla rimlig arbetstempera-

tur vid den manuella svetsningen och att dessutom

minska risken för skiktbristningar (lamellar tearing)

har botten innan insvetsningen skett grundsvetsats

(buttrats) med två lager P-l material (tråd S 4, flux

OP 41TT). Arbetstemperaturen är här 175 ± 50°.

"Claddingskiktet" appliceras vid min 80°, varvid urspar-

ningar gjorts på de ställen där studsarna skall svetsas

mot P-l skiktet. Vid insvetsningen av studsarna, som nu

kan ske vid 75°, används hylsor som rotstöd. Efter full-
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bordad svetsning bearbetas hylsorna bort och ytterligare

något av materialet på studsarnas insida. På detta sätt

förhindras alla tendenser till rotfel. Efter slutförd

svetsning täcks utsidan av svetsarna med "claddingskikt"

av rostfritt, varvid lager nr 1 görs med övergångs-

elektrod. Åtkomligheten vid den manuella svetsningen är

mindre god, speciellt mot övre fogytan. Man kan ej bort-

se från slagg och bindfel med storlek enligt avsnitt C 1.

Exemglifie£i2,g_av £esultat__f £ån ultraljudj>rpvnin£ av_

bottenstuds_ar

Vid den mekaniserade ultraljudprovningen av botten-

studsarna på tanken F3 erhölls indikationer enligt

nedanstående tabeller.

Amplituden (som beror bl a på diskontinuitetens reflex-

tionsförmåga) har satts = OdB för referensblock med

cylinderborrhål ^ 2 mm. Samtliga indikationer över -12 dB

har tagits med vid rapporteringen.

Antal tot 169 st. Indikationer tot

622 st, dvs 3,7 st per studs. 26 st indikationer hade en

sådan kombination amplitud-längd att de föranleder repa-

ration. Dessa fanns på 19 studsar. 23 st-indikationer hade

en längd större än 10 mm.

(här % större än undre

gränsen för storleksgruppen ifråga).

Indikation

längd mm 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-

% per grupp- ,8 33 38 17 5,6 2,2 1,7 ,3 ,2 ,2 ,5

ackun %x) 100 99 66 28 11 5,1 2,9 1,2 ,9 ,7 ,5

x) Ackumulerad *, t ex 5,1 (i ovanstående tabell för styr-
donsstud»ar),innebär alltså att 5,1% av indikationerna
har stSrre längd än 10 mm.
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Man har i detta fall inte kunnat konstatera vad det

gällt för svetsdefekter, som varit orsak till indika-

tionerna som inneburit att reparation måst genomföras.

S§H££2S^S£§J£S2£S£H^S§£Antal tot 64 st. Indikationer

tot 113 st, dvs 1,8 st per studs. Ingen hade sådan kom-

bination amplitud-längd att det föranleder reparation.

Indikation
längd mm

% per grupp

ackum %

0-2
8,8

100

2-4
62

91

4-6
16,8

29

6-8
3,6

13

8-10

8,0

8,9

10-12

,9

,9

12-

3. AVSPÄNNINGSGLÖDGNING AV REAKTORTANKAR

Efter slutförd svetsning underkastas reaktortanken av-

spänningsglödgning. Som redan framgått av avsnitten om

"cladding" (A 3) finns risk för återvärmningssprickor,

dvs sprickbildning vid den avslutande avspänningsglödg-

ningen. Det har rapporterats, att dylika sprickor upp-

täckts i grova svetsförband i reaktortank av material

A 508 Cl 2 i Västtyskland. Det är vidare tidigare känt,

att stål legerade med V men även Nb kan uppvisa åter-

värmningssprickor i samband med avspänningsglödgning.

En omfattande undersökning av detta problem, som ut-

förts vid AB Atomenergi i Studsvik dels på grova svets-

förband, dels på svetssimulerade prover av material

SA 508 Cl 2, visar klart, att det kan bildas mikro-

sprickor i samband med avspänningsglödgning. ' *

6) Formation of Microcracks during Stress-relief Annealing
of a Weldment in Pressure Vessel Steel of type A 508
Cl 2. L-G Liljestrand, M Aucouturier, G Östberg.
Jour Nuclear Mat 75 (1978) p 52-67.

7) The Fracture Mechanical Significance of Cracks formed
during Stress-relief Annealing of a Submerged Arc
Heldment in Pressure Vessel Steel of Type A 508 Cl 2.
L-G Liljestrand, 6 Östberg. Jour Pres Vcs t Piping (6)
1978 p 311-326.
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Sprickorna, som återfinns i grovkornzonen i de primära

korngränserna, uppstår redan vid mycket liten deforma-

tion. Denna zon har synnerligen låg duktilitet vid av-

spänningsglödgningstemperatur. Sprickorna, som bör karak-

teriseras som krypbrottsprickor, kan vara orienterade

såväl vinkelrätt mot som parallellt med svetsen. I svets-

förband med många strängar, t ex mantelns rundskarvar,

erhålls en "svetsnormalisering" av underliggande material

som resulterar i att grovkornzonen utbildas som 1-3 mm

breda öar eller flikar mellan segt finkornigt material.

Det framgår av en av de refererade undersökningarna att

det är osannolikt att dessa mikrosprickor genom utmatt-

ning kan växa till kritisk storlek. Vidare anges, att

material SA 533 Gr B genom sitt lägre legeringsinnehåll

på Cr, vilket medför lägre hållfasthet vid förhöjd tempe-

ratur, är mindre känsligt för denna spricktyp än material

SA 508 Cl 2.

En mycket viktig del i glödgningsförloppet ur sprick-

synpunkt är upphettnings- och svalningshastigheterna.

Dessa måste vara så avpassade, att intill varandra

liggande grova och klena partier följs åt temperatur-

mässigt. Destruktiva temperaturspänningar kan annars

uppstå, som i allvarliga fall kan få defekter att växa

till eller i extremfall få brott att utlösas. För reak-

tortankar är upphettnings- och svalningshastigheterna

över 300° enligt tillverkningsföreskrifterna maximerade

till 50° per timme. I realiteten blir de lägre. Sålunda

blev de för ena halvan (tankarna glödgas i två halvor,

vilka senare svetsas ihop) av F3-tanken 35° resp 25°

per timme. Temperaturen kontrolleras under hela glödg-

ningsförloppet på 11 punkter på objektet. Risk för

ytterligare sprickbildning är därför osannolik.

- o -
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Sammanfattning

En bedömning från allmän svetsteknologisk synvinkel

har gjorts beträffande vissa avsnitt vid tillverkning

av reaktortankar. I ett första avsnitt görs en inven-

tering av viktigare defekter och fel som kan uppstå i

samband med slaggbågsvetsning. Dessa kan delas upp i

defekter som sammanhänger med det använda materialets

egenskaper och i defekter som huvudsakligen är be-

roende av betingelserna under vilka svetsningsarbetet

utförs. I ett andra avsnitt tas några viktiga svets-

förband på reaktortankar (BWR) upp till granskning.

Om arbetet utförs enligt de noggrant genomtänkta och

väl utformade svetsföreskrifterna är risken för defek-

ter sammanhängande med materialets egenskaper liten.

Undantag härifrån är återvärmningssprickor i svetsför-

band (t ex under "claddingskikt") i samband med av-

spänningsglödgning. Oetta problem har behandlats i

tredje avsnittet. Intresset har därför mer inriktats

på defekter som sammanhänger med svetsningsbetingelserna

t ex åtkomligheten vid arbetet. De fel som kan tänkas

förekomma är främst slagg och bindfel.

Ett försök till kartläggning har gjorts avseende even-

tuella defekters storlek, lägen och orienteringar i

förhållande till svetsförbandet, detta bl a som vägled-

ning avseende val av metod och utrustning för den per-

sonal som ansvarar för oförstörande provning. Med undan-

tag för elektroslaggsvetsarna i 01-tanken har even-

tuella defekter bedömts ha storlekar av ett par mm med

max-värden upp till ca 10 mm tvärs svetsen. Längsut-

bredningen kan inte anges eller uppskattas.

- o -
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