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1. ALLMÄNT OH ULTRALJUDPROVNING

Ultraljudprovning bygger på att högfrekventa ljudvågor

kan fortplanta sig i homogena material som en ljudstråle.

Vid varje cliskontinuitet i materialet och vid gränser

mellan materialet och omgivningen reflekteras ljudstrålen

mer eller mindre. Genom registrering av den ljudenergi

som reflekteras tillbaka till sändaren, som även är mot-

tagare, är det möjligt att lokalisera sprickor, inneslut-

ningar, porer och andra materialfel. Man mäter som en

amplitud den reflekterade ljudstrålens energi och på en

tidsaxel den tid det tar för ultraljudvågen att förflytta

sig från sökaren till den reflekterande defekten eller

gränsytan, och tillbaka igen. Genom den kända ljudhastig-

heten för olika material kan läget av en defekt bestämmas.

Amplituden på den reflekterade ljudenergin används sora

mått på defektens storlek. Den jämförs med ekot från ett

konstgjort fel, s k referensfel, i motsvarande material

och på samma avstånd som den funna defekten.

Ultraljudprovning har visat sig vara en mycket känslig

och pålitlig provningsmetod för de flesta metalliska

material. Dock är möjligheten att med metoden exakt

bestämma felstorlek och feltyp begränsad.

Mekaniserad fjärrstyrd ultraljudutrustning används för

avsökning av svåråtkomliga objekt och i områden med hög

strålning. Manuell ultraljudutrustning, där sökaren

förs för hand, används i övriga fall.

Detekterbarhet

Detekterbarheten kan definieras som sannolikheten att

upptäcka ett fel i materialet. Ibland får man höra

uttryck som "detekterbarheten av sprickor som funktion
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av deras storlek". Ett sådant uttryck är endast adekvat

om man förutsätter en given provningsteknik. Detekterbar-

heten är nämligen Inte bara beroende av felets art och

storlek, utan i hög grad också av hur man provar.

Man skulle kunna tala om "detekterbarhet med bästa möj-

liga teknik". I så fall skulle materialegenskaper, men

inte provningstekniken uppfattas som begränsande. Man

kunde då säga att en öppen ytspricka är bättre detekter-

bar än en vattenfylld. Ljudet reflekteras nämligen bättre

från gränsytan stål/luft än från gränsytan stål/vatten.

Man skulle också kunna säga att en spricka är mycket bättre

detekterbar i ferritiskt stål än i austenitiskt rostfritt

svetsgods eller gjutgods. I de sistnämnda reflekteras ljudet

också av korngränserna, vilket minskar möjligheten att in-

dikera verkliga fel.

Det är ändå inte realistiskt att hänvisa till bästa

möjliga teknik, eftersom det betyder att materialet

skulle behöva provas med så många provningstekniska

variabler: från olika vinklar, med olika frekvenser

etc, att tidsåtgång och kostnader skulle bli orimliga.

Man måste alltid göra en avvägning mellan önskad grad

av detekterbarhet vid provningen och kostnaden. Denna

avvägning leder till att man medvetet avstår från att

optiaiera provningen i vissa avseenden, t ex med avseende

på de feltyper som bedöms vara osannolika. På så sätt

fastlägges en viss provningsprocedur som omfattar ett

begränsat antal provningsvariabler och som får en be-

gränsad känslighet.

Detekterbarheten bör alltså hänföras till en given

procedur. Den värderas i relation till de feltyper som

man avser kunna detektera. Samtidigt skall man dock
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också ha klart för sig vilka feltyper proceduren är

mindre väl lämpad för och vid riskbedömningar bör man

beakta sannolikheten för att sådana fel kan förekomma.

Skulle detekterbarheten i något sammanhang visa sig

vara otillfredsställande är första lämpliga åtgärd att

undersöka om proceduren kan förbättras.

Provningsbetingelser

När ett objekt skall ultraljudundersökas, gäller det

att välja provningstekniken så att man får bästa möj-

liga detekterbarhet med tanke på förväntade feltyper

i det aktuella materialet.

Provning£paramet£ar

Nedan beskrivs betydelsen av några viktigare provnings-

parametrar.

Sökarstorlek

En ljudkälla i form av en vibrerande kristall alstrar

en ultraljudstråle. I kristallens närhet kan denna be-

traktas som en plan våg - närzon - som på ett visst av-

stånd från kristallen börjar spridas - fjärrzon. Ljud-

strålens spridning beror på förhållandet D/^, där D

är membranets diameter och ̂  är ljudets våglängd, som

är omvänt proportionell mot frekvensen. Genom att öka

sökardiametern och öka frekvensen minskas ljudstrålens

spridning.
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sin T-1.2$

Fig. 1 Strålningskarakteristiken för en plan cirkulär
kristall vibrerande i sin tjockleksriktning

Pormen hos ljudfältets divergenta del påverkar detekter-

barheten och lägesbestämningen. Fig. 2 visar konsekvensen

av att utföra en provning med ljudfält med extremt stor,

extremt liten och medelstor spridning. Sökarna förflyttas

efter linjer vinkelräta mot figurens plan med visst avstånd

mellan linjerna (spåravstånd}.

DivtrgraiTinktlng: Stor U t M Htdiua

Dctcktcrbarhct i bXttr*
L»g««b«stämning : sbur*

star*
bXttn

Koaproaisslösning

Fig. 2 Betydelsen av ljudfältets form för detek-
terbarheten

Extremt divergent ljudfält omöjliggör lokalisering av

defekter. Detekterbarheten optimeras däremot eftersom

beroendet av defektens läge minskar väsentligt. Å andra

sidan kan falska ekon uppkomma p g a reflektion från

provobjektets ytor. De ekon som erhålls blir därmed

svåra att tyda.

—1
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Med ett mycket smalt ljudfält kan bara en liten under-

sökning svolym provas vid varje spår. Om stora volymer

eller om ett helt objekt skall provas med tillräckligt

stor detekteringssannolikhet, tar provningen lång tid

att utföra.

Vanligtvis används ett ljudfält med medelstor spridning

som kompromiss. Divergensen av ljudfältet väljs så att

defekter kan lokaliseras tillfredsställande samtidigt

som falska ekon - p g a objektets geometri - undviks i

möjligaste mån.

Ett bra förfarande är att prova i två steg: med en mer

divergent stråle för detektering och med en smalare

stråle för läges- och storleksbestämning av indikerade

defekter.

Inom större delen av närzonen har man på grund av

interferensfenomen en mycket oregelbunden ljudintensi-

tetsfördelning, se fig. 3. Därför försöker man så långt

möjligt undvika att provning sker inom närzonen. Ett

bra sätt för det är immersionstekniken, då objektet

befinner sig nedsänkt i vatten och sökaren är på sådant

avstånd från objektytan att närzonen ligger i vattnet.

Ju större sökardiametern och frekvensen är, vilket

också kan uttryckas så att ju smalare ljudstrålen är,

dess längre är närzonen.

N/2

Fig. 3 Ljudintensitet inom närzonen

i —t
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Frekvens

Defektens reflektionsförmåga påverkas starkt av frek-

vensen. Genom att välja en högre frekvens ökar möjlig-

heten att indikera mindre defekter. Används en lägre

frekvens ökar detekterbarheten av plana defekter eftersom

beroendet av reflektorns orientering minskar. Detta visas

i fig. 4 som anger sambandet mellan detekterbarhet, frek-

vens och defektorientering. På y-axeln är ekohöjden av en

0 12 mm plan reflektor, en s k referensreflektor, avsatt.

På x-axeln anges reflektorns orientering i förhållande till

ljudstrålens infallsvinkel. Ju högre frekvens som används

desto större är känsligheten för defektens orientering.

Antag att rapporteringsnivån läggs in vid 24 dB. Om reflek-

torns orientering avviker mer än 9° rapporteras den ej,

detta att jämföra med en låg frekvens som tilllåter en

avvikelse på 14°.

Ju lägre frekvens som används, desto svårare är det att

dämpa sökaren. Detta medför att den utsända pulsen kan

interferera med en puls som reflekteras av en defekt

nära ytan. Det finns alltså också en undre gräns vid frek-

vensvalet. Frekvenser i området 1-2 MHz har visat sig vara

lämpliga vid inspektion av reaktorkärl.

Ljudriktning

Styrande för valet av ljudinfallsvinkel är de förväntade

defekttyperna och dessas orientering. Åtkomlighet och

på grund av objektets geometri begränsade avsöknings-

möjligheter påverkar också valet av ljudriktning.

För att uppnå hög detekterbarhet avsöks ett objekt med

flera sökarvinklar, från olika avsökningsriktningar och

ibland även med olika avsökningstekniker.

"I —1
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30 .

Fig. 4 Ekohöjd som funktion av reflektorns orientering

Avsökningsförfarande

Vid manuell avsökning förs ultraljudsökaren fram och

tillbaka vinkelrätt mot svetsen för att få ljudstrålen

att träffa varje punkt av svetstvärsnittet. Samtidigt

förs sökaren längs svetsen, så att hela längden blir

undersökt. Avsökning utförs, då så är möjligt, från

svetsens båda sidor.

-i
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För att påvisa tvärgående fel förflyttas sökaren längs

svetsen och med ljudstrålen riktad i svetsens längdrikt-

ning.

Vid mekaniserad ultraljudprovning förs sökaren längs

ett flertal avsökningslinjer parallellt med svetsen.

Avståndet mellan de enskilda avsökningslinjerna måste

väljas så att även områdena mellan linjerna blir in-

spekterade med tillräckligt hög känslighet. Ofta används

multipelsökarsystem, dvs flera olika sökare monterade

bredvid varandra.

Provningsmetoden måste väljas så att det föreligger ett

tillräckligt signal/brusförhållande, dvs tillräcklig

skillnad mellan störnivå och oacceptabla defekter.

Rapporteringskriteria kan vara en viss ekoamplitud i

förhållande till en given referensreflektor, ett visst

antal indikationer överstigande en förutbestämd nivå

o s v . Alla indikationer över en viss nivå registreras,

t ex på skrivare. Denna, s k registreringsnivå, brukar

vara känsligare än rapporteringsnivån, men tillräckligt

hög för att eliminera strukturindikationer.

Mekaniserad provning görs i två steg, först en detekte-

ring och sedan en analys. Om defektens eko är lika högt

eller högre än referensfelets, skall defekten analyseras,

man säger att analysnivån eller rapporteringsnivån är

100 % DAC. Analysnivån i relation till ett, referensfel
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har stor betydelse för detekterbarheten. Sven större

defekter kan ge relativt låga ekon vid avsökningen om

de har en ogynnsam orientering i relation till ljud-

strålens riktning. Om analysgränsen ligger högt kommer

sådana fel inte att bli uppmärksammade. A andra sidan

får man utföra många "onödiga" analyser om provnings-

acceptansen ligger lågt. Valet av gränsen för prov-

ningsacceptans innebär en avvägning mellan kravet på

tillförlitlighet vid provningen och kostnaden.

Obj ektfaktörer

Viktiga för valet av provningsparametrar är de förut-

sättningar som ges av objektet. Ett objekts material,

form, storlek och yttillstånd hör till de faktorer som

bestämmer vilken provningsteknik som är lämpligast.

Mäterialstruktur

En ljudvåg som fortplantar sig i ett material förlorar

successivt energi, som upptas i materialet i form av

värme. Till detta kommer en successiv energiförlust på

grund av reflektioner mot inhomogeniteter i materialet,

t ex korngränser. Det råder ett samband mellan energi-

förlusten p g a korngränsreflektioner och ljudvågens

frekvens. Frekvensen ingår där med en exponent mellan 2

och 4, vilket innebär att energiförlusten ökar mycket

snabbt med ökande frekvens.

I den värmepåverkade zonen intill svetsar eller påsvets-

skikt kan strukturen bli grovkornig. När ljudet passerar

en sådan zon med förändrade spridningsegenskaper på-

verkas dämpningen och detekterbarheten. Spridning från

områden med onormal kornstorlek kan också ge icke-

relevanta ekon som felaktigt kan tolkas som defekter.
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Austeni.tis.ka rostfria stål har olika elastiska egen-

skaper längs olika kristallografiska riktningar. Olika

kornorientering kan leda till förändrad ljudhastighet

i ljudutbredningsriktningen och vågomvandling vid korn-

gränserna. Till dessa problem kan läggas effekten av en

uttalad grov, anisotrop kornstruktur i gjutna och svetsade

austenitiska material. Från en sådan struktur får man tal-

rika reflektioner som inte med någon större säkerhet kan

skiljas från eventuella felindikationer. Förbättrade metoder

för ultraljudprovning av austenitiskt svetsgods är under ™

utveckling, men dessa har inte kommit så långt att de kan

sättas in för provning under fältmässiga förhållanden.

D
Också rostfria påsvetsskikt, som t ex täcker reaktor-

kärlets insida, kan vara svårprovade. Materialet i

skiktet är ofta partiellt rekristalliserat, vilket

leder till ojämn kornstorlek. Störningar från påsvets-

skikt behandlas utförligare i följande kapitel.

Geometri

Ett objekts dimensioner, geometri och åtkomlighet måste

också beaktas vid valet av ultraljudprovningsteknik.

fy
Komplicerade objektgeometrier kan leda till svårigheter

att tolka de signaler som reflekteras på grund av att s k

geometriska ekon kan komma från objektets begränsnings- |)

ytor. Det är viktigt att noggrant studera geometrin och

kartlägga vilka geometriska ekon man kan få så att

dessa kan särskiljas från defektekon.

I många fall är åtkomligheten vid ett objekt begränsad.

Detta kan leda till att endast en begränsad del av

objektet kan provas.

- 24 -
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YttiUstånd

Ojämnheter i objektets ytor kan minska den akustiska

kopplingen mellan sökare och objekt eller förorsaka ökad

spridning av ljudvågen vid både transmission och reflek-

tion. Små förändringar i ljudstrålens infallsvinkel p g a

förändringar i ytprofilen Kan ha avgörande effekt på

propageringsriktningen i materialet.

Vid kontaktprovning är effektiviteten i kopplingen

mellan ultraljudsökare och provobjekt avgörande för den

mängd energi som kan penetrera objektet. Kopplingen

påverkar därför direkt provningens känslighet. Valet av

kontaktmedel, såsom olja, fett, vatten e d är av stor

betydelse för provningskänsligheten.

Olika defekttypers reflektionsförraåga

I svetsar förekommande defekter såsom sprickor, porer,

slagginneslutningar, bindfel och formfel har olika

förmåga att reflektera ljud, vilket är avgörande för

deras detekterbarhet vid ultraljudprovning. Den mängd

energi som återvänder till sökarkristallen är inte ett

rent mått på defektens storlek, den bestäms av kombina-

tionen form, orientering, ytstruktur och storlek.

I tabell I visas några exempel på små defekters reflek-

tionsförmåga. I samtliga fall jämförs defektens verk-

liga storlek med storleken hos en plan referensreflek-

tor från vilken man erhåller samma ekohöjd.

- 25 -



T a b e l l I

D e f e k t t y p Reflektions-
förmåga

Defektstorlek jämfört
med referensreflektor

a) En liten plan klyvning med slät yta,
som träffas vinkelrätt

b) En liten plan klyvning med grov yta,
som träffas vinkelrätt

a) Ungefär lika

b) Något större, eftersom en del av
det reflekterade ljudet försvinner
genom spridning

c) Liten plan klyvning med grov yta
som träffas under vinkel

c) Något större ev. mycket större,
eftersom största delen av ljudet
reflekteras åt sidan och uppfångas
ej av sökaren

d) Liten plan klyvning med slät yta,
som träffas under vinkel

d) Mycket, mycket större, om den över-
huvud taget är påvisbar, eftersom
det reflekterade ljudet ej åter-
vänder till sökaren

e) Liten slät kulformig reflektor
(Gasblåsa)

f) Liten oregelbunden reflektor
(slagginneslutning med sprick-
bildning) .v

e) Mycket större, på grund av den
stora spridningen

f) Något större ev. mycket större,
beroende på hur stor reflektions-
faktorn är och hur stor ljudsprid-
ningen är

T a h * 1 1



T a b e l l I , f or t s .

D e f e k t t y p
Reflektions-
förmåga

Defektstorlek jämfört
med referensreflektor

g) Kopparinneslutning utan sprickbild-
ning i stål

V g) Mycket, mycket större om den överhuvud
taget är påvisbar, på grund av att
reflektionsfaktorn endast är 4 %

h) Aluminiuminneslutning utan sprick-
bildning i stål

h) Mycket stor, men mindre än enligt g)
eftersom reflektionsfaktorn är 46 %

i) Icke metallisk inneslutning, utan
sprickbildning (fosfor, sand,
silikat)i stål

i) Mycket större ev. något större, efter-
som reflektionsfaktorn är högre än
i de båda föregående fallen

k) Liten, något välvd reflektor,
100 % reflekterande m\\

k) Ev. något mindre, eftersom ekot som
följd av fokuseringen blir högre än
det från en plan referensreflektor

1) Fint fördelade segringssprickor

/ V

1) Något samband mellan defektstorlek
och reflektorstorlek föreligger
knappast

u>
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2. LITTERATUR OM DETEKTERBARHETEN I TJOCKA PLÅTAR

I litteraturen har detekterbarheten vid ultraljudprov-

ning av tjocka plåtar behandlats dels genom att sammanställa

olika experters åsikter i frågan, dels genom experimentella

undersökningar.

Bedömningar

1976 fanns ännu knappast några försöksresultat tillgängliga.

1̂  Marshall X* har därför vänt sig till 21 erfarna ultra- |

ljudprovare och bett dem bedöma sannolikheten för att hitta

vinkelrätt mot plåtytan liggande plana defekter av olika

storlek. De skulle utgå från att provningen gjordes manuellt ..

" av en erfaren operatör med bästa möjliga teknik och att man

provade från en yta utan påsvetsskikt. Resultatet samman-

fattas i tabell II.

T a b e l l II

l>

Defektens

höjd, mm

6
12
25
50
75
100

Sannolikhet för att

defekten påvisas, %

42
79
91
99,4
99,4
99,4

En liknande värdering gjordes ungefär samtidigt av Pressure

Vessel Research Committee i USA ' med likartat resultat.

1) H Marshall: An AssMSMnt of the Integrity of PWR
Pressure Vessels, UKAEA Report, October 1976

2) L Cbockie, S H Bush, R R Haccary: Extended Rules of
the 1974 ASMS XI Code Inscrvice Inspection
of.Nuclear Power Plant Components,
3 r a Conference on Periodic Inspection of "
Pressurised Components, London, Sept. 1976

1 "11 - 28 - I
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Lautzenheiser et al ' uppgav 1979 att experterna i stort

sett skulle vara överens om att detekterbarheten är ca 90 %

för felstorlekar nära acceptansnivån. Detta återspeglar en

något mer optimistisk syn än vad som framkom i Marshalls

kartläggning.

Experimentella undersökningar

Skall man bestämma den verkliga defektbilden i en svets för

att verifiera resultatet av en ultraljudprovning måste det

ske genom förstörande provning. Denna är tidskrävande och

dyrbar, särskilt vid stor godstjocklek. Det är också svårt

att framställa svetsar med önskad typ och antal naturliga

defekter i lämpliga storlekar. Därför har hittills endast få

experimentella undersökningar med reaktortankmaterial ut-

förts och även för dessa är försöksresultaten delvis svår-

tolkade.

Pressure Vessel Research Committee (PVRC) har beslutat
4)undersöka fem tjocka plåtar. Av dessa är nr 201 klar och

251 J nästan klar, men för nr 155, 202 och 203 återstår en

hel del arbete.

Plate Inspection Steering Committee (PISC) har låtit un-

dersöka, tre svetsade plåtar, varav en med insvetsad

stuts. ' ' En fortsättning av denna undersökning disku-

teras f n.

3) C E Lautzenheiser, A B Whiting. Defect detection and
sizing: USA perspective. Specialists'
•••ting on "Trends in Reactor Pressure
Vessel and Circuit Development', IAEA,
5 March 1979

4) B Watkins, X Cowburn. The Reliability of Defect
Detection of Ultrasonics with Particular
Reference to ISI of Nuclear Pressure
Vessels. OECD SIM/DOC (79)48, 4 Hay 1979

5) Report from the Plate Inspection Steering Committe
(PISC) to the CSNI Working Group on the
safety aspects of steel components in
nuclear Installations on the ultrasonic
examination of three test plates using
the 'PISC1 procedure based upon the ASME XI
Code. OECD SEN/SIN (79) 13 Draft, 14 June 1979

6) S J Crutzen, 6 H Parry. Plate Inspection Steering
Committee: Analysis of the PISC Trials Results
for Alternative Procedures. PISC/ETF/79/P4
December 1979

t "1
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£VRC^undersöknin£en

Plåt nr 201 (d = 216 mm) var försedd med en 660 mm lång

svets innehållande 10 defekter. Den har undersökts av

5 provningslag och därefter tudelats. På den ena halvan

har man anbringat ett påsvetsskikt, varefter plåten

provats på nytt både från den påsvetsade och från den

motsatta ytan. Slutligen sönderdelades plåten och den

verkliga defektbilden bestämdes.

Olika provningsprocedurer har använts, en "äldre"

(1967-68) en "ny" (1971) och en "förbättrad" (1972).

Bara resultatet av sistnämnda återges här i tabell III

eftersom det är denna procedur som kommer närmast dagens

ASME-praxis och därmed också den svenska. Endast ett lag

har använt den förbättrade proceduren.

T a b e l l III

P V R C

Defektens

Slagg

Spricka

Bindfel

Slagg

Slagg

plåt nr

art

201

höjd
mm

4

4,5

0,8

3

2

0°
längd
mni

35

45 •

50

40

33

Defekt påvisad
ej påvisad (-)
med sökarvinkel

45° 60° 0°

från påsvets-
sidan

- + +

+ +
_

+ + +

+

45° 60°

från motsatta
sidan

_ _ _

-

+ +

+

+ + - +

I

I

Därutöver förekom två lamineringar vilka man hittat från

båda sidor med 0° sökare.

Det framgår att man måste arbeta med flera sökarvinklar om

man vill ha en rimlig chans att hitta defekter av denna

storleksordning. Det bör observeras att samtliga låg ett

bra stycke under acceptansgränsen enligt ASME XI: storleken

_ •an _
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av de två största uppgick till ca 40 % av den tilllåtna.

Plåt 251 J var 280 mm tjock och svetsen innehöll 15 defekter

(10 sprickor och 5 slagginneslutningar). Med endast en

sökarvinkel, 45° och provning enligt den "nya" proceduren,

hittades också här ca 50 % av defekterna. Detekterbarheten

från påsvetssidan och motsatta sidan verkade inte skilja

nämnvärt. Det framgår av resultatet för lagen A och B,

vilka provat från båda sidor, se tabell IV.

T a b e l l IV

Defektens art

Slagginneslutning
Spricka (längdriktn.
Spricka (tvärriktn.)

Genomsnitt

Defekt påvisad

från påsvets-
sidan

4/10
) 7/10

4/10

50 %

från motsatta
sidan

4/10
9/10
4/10

57 %

Med akustisk holografi, en teknik under utveckling, på-

visades 67 % av defekterna från den icke påsvetsade sidan.

Under 1974 startades provningen av återstående tre plåtar

med betydligt hårdare styrd procedur än tidigare. 13 prov-

ningslag deltog. Plåtarna är ännu ej sönderdelade, men så

mycket kan redan nu sägas att defekternas läge, storlek och

karaktär inte blev vad man tänkt sig när proverna till-

verkades .

En statistisk bearbetning har gjorts av resultaten från

provningen av plåt nr 201 med den "nya" proceduren i

syfte att extrapolera detekterbarheten till större fel-

storlekar. ' Antalet värden var egentligen för litet för

en sådan behandling, avsikten var i första hand att visa

själva förfarandet. Resultaten återges i tabell V.

7) Estimation of the Defect Detection Probability for
Ultrasonic Tests on Thick Section Steel
Heldswnts, EPRI -Technical Report NP-991,
February 1979

- v i
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T a b e l l V

IMPERFECTION DETECTION PROBABILITY (IDP) FOR CODE RECORDING LEVEL

USING INSPECTION UNCERTAINTY ANALYSIS

Flaw Height

h
. n

(Inches)

•2 !

.4 •

.6

.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

IDPCODE 3-DIHENSIONAL

From Figure 3 with % DAC * 37

902
Bound

.40

.76

.89

.94

.97

.98

.987

.992

.995

.996

Best
Estimate

.50

.84

.94

.98

.99

.995

.997

.9986

.999*

.999*

90X
Bound

.60

.90

.97

.992

.997

.999

.999*

.999+ "

•999+

.999*

IDPC()DE CRACK

From Figure 4 with %

90X
Bound

.055

.47

.75

.878

.937

.966

.982

.989

.9935

.996

Best
Estimate

.12

.61

.87

.956

.985

.9946

.998

.999*

.999*

.999*

OAC * 37

90%
Bound

.24

.74

.94

.988

.997

.999+

.999*

.999*

.999+

.999*

Som framgår ökar detekterbarheten med felstorleken enligt

denna utredning avsevärt snabbare än vad Marshall angivit.

De tre plåtarna har sve t sa t s med o l ika förfaranden. Plåt

nr 50/52 (d=254 mm) var e lektroslaggsvetsad, nr 51/53

(d=203 mm) pulverbågsvetsad och p lå t 204 (d=210 mm) med -""

s tu t s manuellt svetsad.

1
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Den verkliga felförekomsten bestämdes efter sönderdel-

ning. Vid utvärderingen klassades defekterna i fyra

kategorier:

a) enligt ASME-koden acceptabla defekter, höjd mindre än

ca 10 mm, sammanlagt 32 st

b) icke acceptabla fel, plana och vinkelräta mot ytan,

höjd 10-18 mm, sammanlagt 3 st-

c) som b) men med höjd 50 mm eller mer (det fanns inga

fel mellan 18 och 50 mm), sammanlagt 3 st

d) anhopningar av småfel som enligt ASME-koden skall

sammanräknas till större fel, 7 st områden.

Plåtarna provades med en enhetlig procedur av 28 lag

från 10 länder. Denna procedur (fiSC-proceduren) stämde

i allt väsentligt överens med 1974 års ASME-procedur.

Provningen var manuell, men ett exakt avsökningsmönster

specificerades för att efterlikna mekaniserad provning.

19 av provninglagen utnyttjade möjligheten att även

prova plåtarna med en procedur efter eget val. 8 av

dessa var så närliggande PISC- eller ASME-proceduren

att de vid utvärderingen inte inkluderades i begreppet

specialförfarande.

De 11 specialförfarandena visade tekniskt sett mycket

stora inbördes skillnader. Bland dem förekom mekani-

serad provning med samma utrustning och samma procedur

som används i verkligheten för provning av reaktorkärl,

några ganska avancerade förfaranden, men också enklare

manuella metoder som kanske endast skilde sig från

PISC-proceduren genom att tandem-koppling, dvs skilda

sökare och mottagare, kommit till användning. I slut-

rapporten kommer specialförfarandena sannolikt att in-

delas i fyra grupper som särredovisas, men i föreliggande
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interiitirapport har detta inte genomförts konsekvent.

Det visade sig nämligen att samtliga specialförfaranden

visserligen var väsentligt bättre än PISC-proceduren,

men vid inbördes jämförelser kunde man inte utpeka något

av specialförfarandena som klart överlägset något annat.

Fig. 5 visar detekterbarheten, definierad som procent

av upptäckta fel i genomsnitt för alla deltagare, dels

med PISC-proceduren, dels med specialförfarandena. För

fel av typ a (acceptabla defekter med höjd mindre än

10 mm) var detekterbarheten även med specialprocedurerna

bara 60 %, men större fel har upptäckts nästan utan undan-

tag. Ett av lagen har missat ett 11 mm högt fel, det var

allt. Vad gäller svärm av småfel (typ d) var detekterbar-

heten något sämre.

PISC GROUPS U2+3+5

Fig. 5 Detekterbarheten för olika feltyper

Om ett fel skall accepteras eller inte enligt ASME-

koden beror på dess storlek. Fig. 6 visar andelen

korrekta bedömningar. För en defekt av typ a är den

1
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korrekta bedömningen att den är acceptabel, men som fram-

går av figuren har man i 40-50 % av fallen bedömt dem

som icke acceptabla. Man har alltså övervärderat defek-

ternas storlek. I det avseendet var specialförfarandena

inte mycket bättre än PISC-proceduren.

C R A

i

PISC GROUPS 1+2+3+5

a b c d a b c d

Fig. 6 Andelen rätta beslut om godkännande (typ a)
resp. underkännande (typ b till d) av
detekterade fel

Fel inom storleksområdet 11-18 mm vid provning med något

specialförfarande undervärderades, dvs bedömdes som

acceptabelt, i ca 20 % av fallen. Utfallet härvid var

något sämre med de manuella än med de mekaniserade

metoderna. Med PISC-proceduren misslyckades man helt

med storleksbedömningarna inom denna storleksgrupp.

Samma sak gällde för områdena ir̂ d anhopningar av små-

fel. Endast riktigt stora fel, 50 mm eller däröver,

bedömdes någorlunda riktigt med PISC-proceduren.

1 -1
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Tre av lagen upptäckte samtliga fel inom felgrupp b

till d och bedömde samtliga rätt. Två av dessa karak-

täriserades av att de använde sig av högre känslighet,

tandemkoppling och vissa specialsökare (t ex 70 %

tvillingsökare med longitudinella vågor). Dessa har

lyckats över genomsnitt också med de mindre felen av

typ a. Det tredje laget använde fokuserade sökare i

kombination med någon tyvärr inte närmare angiven

"sofistikerad" teknik. Det har dock lyckats avsevärt

sämre än genomsnitt med att detektera små defekter,

vilket är förståeligt.

Av undersökningen har vidare framgått att detekterbar-

heten starkt varierade med läget från plåtytan. Den var

lägst intill ytan från vilken avsökning skedde och högst

intill motsatta ytan. Däremellan fanns ett maximum vid T/4

och ett minimum vid 2T/3, såväl för PISC-proceduren som

för alternativa procedurer, se fig. 7.

DÖP

Pig. 7 Detekterbarheten som funktion av läget inom
plåten. T är plåttjockleken

1
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En fortsättning av projektet diskuteras där man avser

eliminera vissa brister i nuvarande undersökning. Det

gäller huvudsakligen tre invändningar:

det fanns inga defekter i det viktiga storleksom-
rådet mellan 18 och 50 mm

det fanns onaturligt många småfel som försvårade prov-
ningen och utvärderingen

de stora plana defekter som har framställts på ett
konstgjort sätt kan ha haft andra reflektionsegen-
skaper än naturliga svetsfel.

Andra undersökningar

[ I något mindre plåttjocklekar finns flera undersökningar, av

vilka två skall nämnas.

Welding Institute i Abington ' har i plåt med tjocklekar

mellan 40 och 95 mm studerat noggrannheten för läges- och

storleksbestämningar enligt olika metoder. All manuell

provning har gjorts av en erfaren provare med 0° och 45°

sökare. Därutöver har man också provat med en mekaniserad

utrustning med 0°, 45°, 60° och 70° sökare. Det gällde över

100 defekter av typ slagginneslutningar och rotfel med höjd

mellan 1 och 7 mm samt längd mellan 40 och 120 mm, dessutom

9' poranhopningar med 2 till 8 mm höjd och 5 till 15 mm längd.

Verkliga defektstorlekar har bestämts efter sönderdelning av

plåten. Resultatet av mätnoggrannhetsundersökningen skall ej

fi återges här, men det är värt att nämna att samtliga defekter

har påvisats både med den manuella och den mekaniserade

tekniken. Det går alltså att uppnå en mycket hög detekter-

barhet. vid gynnsamma förhållanden.

8) T J Jessop, P J Mudge: Size Measurement and Character-
ization of Weld Defects by Ultrasonic Testing.
Welding Institute Report 3257/4/77
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En annan intressant - tills vidare preliminär - iakttagelse

från samma undersökning var att en inuti plåten vinkelrätt

mot plåtytan liggande spricka vid normal provning endast gav

ekon från sprickans nedre och övre kant. Först vid hög

känslighetsinställning fick man reflektion från delar av

sprickytan.

En omfattande statistisk undersökning, dock i avsevärt tunnare

plåt, rapporterades av F0rli. 60 st defekter, huvudsakligen

bindfel och rotfel, undersöktes av 10 ultraljudprovare. Plåt-

tjockleken var 10-26 mm och felhöjderna låg mellan 0,5 och

8 mm. Provningsproceduren var inte låst, flertalet provare

använde sig av endast en sökare med 60° vinkel. Provnings-

betingelserna var alltså helt olika dem i ovan refererade

undersökningar av tjocka plåtar, ändå uppvisade resultaten

intressanta likheter, se fig. 8.

•/# tno

C/CD/D
EIIO
sag

Jiu»

i—i—I~I i 11 i i 1—i—i>"i n u 1—i 1t1

i i 11111 1 1 I 1 Ht I t I I 11

ttW uui too
JK I I *

Fig. 8 Average ultrasonic echo amplitude for 12
ultrasonic operators versus defect height for
lack of root penetration (D), lack of fusion
(C / CD) and various defect types (C/CD/D)
(dotted curves show 95 % confidence limits
for the regression line)

9) 0 Fftfrli, Conparison of radiography and ultrasonic
tes t ing , 2 Nordiak* NDT-Syuposii» Xpfecn-
havn d«n 21-23 naj 1979

- 38 -
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Vid 20 % av referensnivån kunde 90-95 % av samtliga defekter

påvisas, trots att flertalet defekter var mycket små. Detta

kan också uttryckas så att 50 % sannolikhet att hitta en

defekt låg vid ett par tiondels mm felhöjd. Vid en höjning

av rapporteringsgränsen till 50 % av referensnivån avtog

detekterbarheten kraftigt, 50 % sannolikhet att hitta en

defekt låg vid 5 mm felhöjd. Ekvationen för blandade fel-

typer uttrycktes som

y - 31-x 0,28

där y är ekohöjden i % av referensnivån och x felhöjden i

mm. Exponentens teoretiska värde är 0,5 för cylindriska hål

och 1,0 för plana reflektorer. Det är detta, från teorin

avvikande reflektionsbeteende som gör att en sänkning av

rapporteringsgränsen medför större förbättring av detek-

terbarheten än vad man kanske räknar med.

Enligt Berger ' har flygvapnet i USA gjort undersökningar

med magnetpulverprovningsteknik. Denna teknik jämte ultra-

ljudprovning tillämpas i Sverige på reaktortanklocket och

reaktortankens flänsförbandsskruvar. 24 provstycken av olika

form och storlek har tillverkats med defekter. Dessa har

undersökts av 11 provningsföretag. Detekterbarheten vari-

erade mellan ca 20 % och 95 %. Genomsnittliga detekterbar-

heten var ca 46 %. Enligt Berger kan resultatet tolkas så,

att magnetpulverprovning inte var en tillförlitlig metod för

detektering, åtminstone inte i det aktuella fallet.

Litteraturuppgifternas relevans för provningen av reaktor-
kärl

I litteraturen redovisade undersökningar har i hög grad bi-

dragit till förståelsen av de faktorer som påverkar detek-

terbarheten, men resultaten kan inte tillämpas kvantitativt

på verkliga förhållanden.

10) H Bargar, Nondastructiva Maasuraaents: How Good Ar*
They? Materials Evaluation, 18A-34A,
January 1976

l I I I I 1
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Laboratorieundersökningar över manuell ultraljudprovning

brukar ge bättre resultat än vad man kan nå under fältför-

hållanden. Omsorgen vid förberedelserna, provningsappara-

ternas tillstånd och kalibrering, personalens utbildning och

motivation, den fysiska miljön - främst arbetsställningar -

vid provningen, den tillgängliga tiden, osv verkar alla till

fördel för laboratorieprovningen.

Det är dock inte säkert att samma gäller i jämförelse med

mekaniserad provning av reaktorkärl. Vid denna känner man i

förväg materialet som skall provas dels från tillverknings-

kontrollen, dels från den s k mekaniska utprovningen av

utrustningen före den första ultraljudprovningen. Utrust-

ningen är byggd och underhållen efter bästa kända teknik.

Procedurerna provas ut och justeras in på förhand med hjälp

av referenskroppar och kalibreringsblock samt dokumenteras

i steg för steg program. Ett stort antal personer, som

specialiserat sig på denna provning och inte sysslar med

annat, är involverade. Dokumentationen är noggrann och

risken för slarv liten.

Det är helt klart att vid mekaniserad ultraljudprovning är

risken för mänskligt felhandlande mindre än i samband med

manuell ultraljudprovning.

Också materialsituationen är gynnsammare i verkligheten

än vid laboratorieundersökningar. Reaktorkärl svetsas med

stor omsorg och under omfattande kontroll. Svetsarna inne-

håller ett ganska litet antal defekter. Provplåtar för

laboratorieundersökningar försöker man visserligen fram-

ställa med ett begränsat antal bestämda fel, men detta är

ytterst svårt. De innehåller i stället ofta ett stort antal

delvis orealistiska defekter. De är därför mycket svårare

att prova och provningsresultaten är i brist på erfarenhet

från liknande material svårare att tolka än i normala

svetsar.

1 - 40 -
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Till nackdel för verklig mekaniserad provning av reaktorkärl

är främst den ojämnare ytan och påsvetsskiktet, komplexiteten

i utrustningar och procedurer samt inte minst svårigheterna

att erhålla en tillfredsställande åtkomlighet. De störnings-

källor som är specifika för reaktorkärlsprovning skall be-

handlas utförligare i följande kapitel.

£ V R C 2. undersökningen

Endast en provning har gjorts med en procedur som liknar

nuvarande ASME-proceduren. Den har resulterat i 50-60 %

detekterbarhet för defekter upp till 4 mm höjd i 216-280 mm

tjocka plåtar. Underlaget var litet och kan därför knappast

vara signifikant, resultatet synes ändå vara ganska rimligt

och kan mycket väl återspegla de verkliga förhållandena vid

provning av reaktorkärl.

£ i i. £ Z undersökningen

Det mest anmärkningsvärda i denna undersökning var att

PISC-proceduren har givit så mycket sämre resultat än

specialförfarandena. PISC-proceduren var ganska lik ASME-

proceduren, som med relativt små modifikationer används i

USA, Sverige och flera andra länder för reaktorkärlsprov-

ning. De metoder som används i Tyskland resp. Frankrike

återfanns däremot bland specialförfarandena. Frågan är

hur långtgående slutsatser man skall våga dra härav.

En sak man måste beakta är att några av defekterna, näm-

ligen bindfel i elektrosläggsvetsar, var mycket speciella.

Det är helt klart att man måste tillgripa tandemprovning

för att kunna detektera dem på ett säkert sätt. Varken

PISC- eller ASME-proceduren är avsedd för att söka efter

fel av denna typ. Resultaten från denna provning är alltså

1 - 41 -
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inte relevanta för bedömningen av en procedurs allmänna

lämplighet för provning av reaktorkärl. De kan endast vara

intressanta i speciella sammanhang.

I PISC-rapporten förklaras att man inte bör dra kvantitativa

slutsatser av undersökningen. Dock pekar man på följande,

som kan gälla kvalitativt även för provningen av reaktorkärl:

detekterbarheten varierar med avståndet från avsök-

H ningsytan, i princip så som visades i fig. 7

en anhopning av mindre fel, som enligt ASME-proceduren

K skall sammanräknas och betraktas som ett större fel, är

" svårare att detektera än ett sammanhängande större fel

- defektstorleken övervärderas för mindre defekter och

undervärderas för de större

sänkning av analysnivån leder till förbättring av

detekterbarheten.

- 42 -
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3. STÖRNINGSKÄLLOR VID PROVNING AV REAKTORKÄRL

I första kapitlet har visats att detekterbarheten bestäms av

defektens reflektionsegenskaper och dess orientering i

förhållande till ultraljudstrålens riktning. Genom en förut-

bestämd känslighetsinställning i relation till en referens-

reflektor bestäms nedre gränsen av de ekohöjder - och därmed

indirekt defektstorlekar - som skall rapporteras. .

Vid praktisk provning finns störningsfaktorer som kan ned-

sätta detekterbarheten. Vissa störningar resulterar i dålig

reproducerbarhet vid ekohöjdsbestämningen, dvs man får vid

upprepad provning olika ekohöjder från samma defekt. Om

ekohöjden vid en provning ligger över rapporteringsgränsen

och vid en omprövning under denna tolkas det som 50 % detek-

terbarhet. Andra störningar kan leda till att ett område som

man tror sig ha provat i själva verket inte har blivit

provat. Eftersom en defekt kan befinna sig i det berörda

området innebär även detta i statistiska termer nedsatt

detekterbarhet.

Störningar kan härröra från utrustning, materialet eller

från mänskligt felhandlande. I det följande granskas vilken

betydelse tänkbara störningskällor har.

Utrustningen

Po£iti£nerinc[

Man skulle kunna tänka sig att positioneringen blir fel

så att ultraljudsökaren förs bredvid det spår som man har

avsett och att vinkelinställningen blir en annan än den

som anges i proceduren. I praktiken är detta dock inte

något problem. Provningsutrustningen är tillverkad med

höga krav på mekanisk reproducerbarhet och positionerings-

noggrannhet. Denna kontrolleras vid provningen med hjälp av

artificiella reflektorer, s k landmark, vilkas läge i

reaktorkärlet är noggrant bestämda.

1 - -
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Kalibrering med avseende på känsligheten, så att under

olika år upprepad provning av ett område görs med samma

känslighetsinställning, har för de utrustningar som det

här är frågan om visat sig vara förenad med betydande

praktiska svårigheter.

Problemet ligger däri att man inte på plats kan kalibrera

provningsutrustningen mot de ganska otympliga och inveck-

lade referensblocken. Därför måste man gå fram i två steg.

Först kalibreras med hjälp av referensblocken en särskild

utrustning på laboratoriet. Härvid fastställer man korrekta

känslighetsinställningen för ett stort antal olika avsök-

ningsfall, dvs för provning av olika godstjocklek med olika

infallsvinkel etc. När detta är klart provar man in en

enklare referenskropp, den s k verifieringskroppen, med

rätt inställd känslighet.

Verifieringskroppen används sedan på stationen för kalib-

rer ing av provningsutrustningen. Utrustningen skall ställas ,

in så att samma ekohöjd erhålls från visst referensfel i

verifieringskroppen som man har fått med laboratorieut-

rustningen när denna var rätt inställd. Endast ett par

avsökningsfall mäts in på detta sätt, övriga inställningar

proportioneras.

Genom detta tvåstegsförfarande kan olika fel smyga sig in.

Man använder t ex inte samma sökare vid provningen som vid

kalibreringen mot referensblocket. Även om sökarna i sig

själva är kalibrerade och deras ljudfält borde vara likadant

förekommer alltid skillnader mellan nominellt lika sökare.

Även vinkeln kan skilja sig något. Sådana skillnader leder

i sista hand till olika känslighetsinställning, till för-

fång för reproducerbarheten.

1 .... " I
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Vid den periodiska kontrollen av provningsutrustningen är

verifieringskroppen monterad på bärutrustningen och kalibre-

ringen utförs fjärrstyrt. Det finns en liten risk för att

känslighetsinställningen kan ske mot fel referensfel.

£5ökaranligc[nin2

Vid kontaktprovning ligger ultraljudsökaren direkt mot

objektytan. Kontaktprovning kan göras antingen från in-

sidan med vattenfyllt kärl eller från utsidan med vatten-

tillförsel mellan sökare och objektyta. Ett generellt

problem vid all kontaktprovning är att man kan få stör-

ningar i den akustiska kopplingen. Dessa kan orsakas

antingen av att anliggningen är dålig eller av att till-

förseln av kopplingsmedium mellan sökaren och objektytan

faller bort.

Dålig anliggning innebär att spalten mellan objektytan och

sökaren varierar. Detta medför skillnader i den akustiska

kopplingen, som leder till varierande provningskänslighet.

Den upptäcks när spalten mellan sökare och avsökningsyta blir

så stor att ljudöverföringen bryts. Däremot upptäcks inte

en mera måttlig försämring av kopplingen som endast leder

till nedsatt känslighet men ej till avbrott i ljudöver-

föringen.

Dålig anliggning kan orsakas dels av brister i den mekaniska

bärutrustningen, dels av ojämnheter i avsökningsytorna. En

undersökning visar att även mindre variationer som orsakas

av ojämnheter i avsökningsytorna har stor inverkan på prov-

ningsresultatet. Om storleken på spalten mellan sökare och

avsökningsyta ökar så att den motsvarar en fjärdedel av

ljudets våglängd (>v 0,2 mm för sökare med frekvensen 2 MHz

och vatten som kopplingsmedel) minskar provningskänsligheten

till en fjärdedel av den ursprungliga känsligheten,

se fig. 9.

1 ... "1
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Ikouplitnd
100

50 i •

25* " Spalt Milan »ökar» och aTaökningayta

0,5 1,0 u

Fig. 9 Ekoamplitudens variation med storleken på spalten
mellan sökare och avsökningsyta uppmätt mot refe-
rensreflektor CBH 0 7 mm, MWB 45°-2 MHz, vatten
som kopplingsmedium

Varierande känslighet på grund av dålig sökaranliggning är

en viktig orsak till bristande reproducerbarhet vid ultra-

ljudprovning med konventionell teknik. Många försök har

gjorts och görs att lösa detta problem. Man har t ex försökt

kontrollera sökaranliggningen genom att bygga samman vinkel-

sökaren med en liten rak sökare. Reflektionen från plåtens

motsatta sida, bottenekot, registreras. Vissa variationer

i ekohöjd måste man tillåta, eftersom såväl ljudgenomgången

genom materialet som reflektionen från ytan kan variera

något, men om ekot sjunker under en given gräns utlöses en

signal. För lågt eko kan dock också bero på annat än dålig

koppling, t ex på laminering i materialet, och man måste

alltid undersöka orsaken närmare. Detta är komplicerat och

hindrar f n ett praktiskt utnyttjande av metoden.

En tekniskt bättre lösning kan vara att registrera struktur-

ekona, dvs de ekon som kommer från korngränserna o d. När

dessa plötsligt sjunker vet man att det är kopplingen som

har försämrats.

- 46 -
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£tör£kon_och_reg^sfcrerin£s£e3. vid iinmersionspr övning

När reaktorkärlet är fyllt med vatten kan det provas från

insidan även med immersionsteknik. Härvid befinner sig

sökaren ca 100 mm från provytan och ljudet får först passera

genom vatten.

Provning av mantel- och stutsanslutningssvetsarnas ytnära

zoner sker enligt en nyligen införd procedur med 70°

sökarvinkel. Vid hittills utförda provningar har man härvid

fått ett alltför brett ingångseko samt kraftiga störekon

från ojämnheter i själva ytan. Dessa kan överskugga ekon

från eventuella defekter i ytzonen. För sökare av denna

typ är immersionsteknik mindre lämplig, kontaktprovning

är att föredra.

Också vid vissa typer av iinmersionspr övning kan avståndet

mellan provytan och sökaren variera något på grund av att

bärutrustningen inte är helt stabil. Registreringen är

inställd för ett givet avstånd. Blir avståndet mindre

registreras inte indikationer från ytskiktet i avsöknings-

ytan.

Materialet

Itostf_ritt .syetsgod^

De flesta anslutningssvetsar mellan tankstutsar och anslu-

tande rörsystem är austenitiska. De provas vid tillverk-

nings- och montagekontrollen i regel med radiografiska

metoder men vid återkommande provningarna måste ultraljud

tillgripas.

Som nämnt i föregående kapitel är ultraljudprovning av

rostfria svetsar problematisk. Det finns ingen fullgod metod

för provning av hela svetsvolymen. Endast den värmepåverkade

zonen och en smal zon av svetsen intill smältgränsen kan

provas tillfredsställande.

- 47 -
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Påsvetsskikt

Reaktortankens och stutsarnas insida är täckta med ett

austenitiskt påsvetsskikt. Vid provning från insidan måste

ljudet passera detta, varvid en del av ljudet absorberas.

Enligt i Sverige gällande praxis kalibreras provningsutrust-

ningen mot referensblock utan påsvetsskikt. Till kalibre-

ringsvärdet läggs en förstärkningskorrektion för att kom-

pensera för förlusten på grund av dämpning i påsvetsskiktet.

Ett problem i sammanhanget är att påsvetsskiktet ur akustisk

synpunkt inte är homogent utan lokala variationer i ljud-

dämpning förekommer. En lokalt hög dämpning kan medföra att

ett eko, som borde ha blivit större än rapporteringsgränsen,

kommer under denna.

Effekten av provning genom påsvetsskikt har beskrivits såväl

i svensk som i utländsk litteratur. Ofta saknas dock

uppgifter om svetsmetod vid påsvetsningen, provningsrikt-

ningen i förhållande till svetsriktningen m m , vilka kan

påverka resultatet.

Fig. 10 har tagits från en undersökning från 1975. Det

framgår att variationerna i hög grad beror på provnings-

frekvensen. Med 1 MHz fick man en ganska konstant ljudgenom-

gång, men med 2 MHz erhölls stora variationer längs prov-

ningssträckan. På en mätlängd av ca 300 mm har känsligheten

reducerats med mer än 4 dB (dvs till under 60 % av den

ursprungliga) längs 6 korta sträckor med ca 50 mm sammanlagd

längd. Delningen mellan svackorna kan tyda på att man använt

2" bandelektroder och att den större dämpningen uppkom i

skarvarna mellan strängarna. I enstaka punkter har känslig-

heten reducerats till 10 % av den ursprungliga.

Ett bra sätt att minska problem med påsvetsskikt är alltså

att prova med 1 MHz. En nackdel är att upplösningsförmågan

blir sämre än vid de 2 MHz som används i Sverige, men om

11) T Jessop: Ultrasonic tasting through auatenitic stMl
cladding. A literature review. The Welding
Institute Research Bulletin, May 1979
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t

PROBE DISPLACEMENT

o nun

2 5 0 mm

Fig. 10 Påsvetsskiktets inverkan på ekoamplituden vid
provning med sökarfrekvenserna 1 resp. 2 MHz
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man inte behöver registrera enskilda reflektorer under-

stigande 3 mm har detta ingen betydelse.

Påsvetsskikt kan dock också leda till ett annat bekymmer,

nämligen falska ekon från ett läge som motsvarar mantelns

utvändiga yta inom avsökningsområdet. Sådana har iakttagits

vid provning med 45° sökare från reaktorkärlets insida. När

dessa ekon är talrikt förekommande måste man välja ut de

ekon som skall undersökas noggrannare. Det krävs därvid en

betydande merinsats i samband med analysutvärderingen för

att kunna skilja på falska ekon och ekon från defekter på

ett säkert sätt.

Mänskligt felhandlande

FeJLaktigt £rovningsunde_rlac[

I begreppet provningsunderlag ingår procedurer och instruk-

tioner för provningen, referensblock, känslighetskalibre-

ring, kalibrering av registrerings- och mekaniska bärutrust-

ningar samt beräkningar av positioneringsdata för c -»n meka-

niskt styrda avsökningen.

Provningsunderlaget dubbelgranskas före provningen men trots

detta kan man inte helt utesluta att felaktigheter kan

finnas kvar. Exempel på en felaktighet som man upptäckt i

ett senare skede var att tillverkningsritningarna inte har

stämt överens med det provade objektets verkliga utseende.

Detta har medfört att man provat vid sidan om avsett område.

Operatörsfel

Provningsobjekt med komplicerad geometri och materialsamman-

sättning skall provas med olika känslighet för olika delar

av objektet. Detta medför att inställningen av utrustningen

ofta måste ändras. Trots att avsökningsprogrammet är upp-

1 - 50 -
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byggt som en checklista måste man räkna med att felinställ-

ningar kan förekomma. Av dessa är de som påverkar provnings-

känsligheten svårast att upptäcka vid granskningen av

registreringsmaterialet.

Om inställningsfelet innebär att känsligheten sänks medför

detta att vissa defekter, som enligt specifikationen borde

undersökas närmare, inte blir analyserade. Inställningsfel

som innebär en sänkning med mer än 2/3 (~10 dB) medför att

en defekt vars reflektionsegenskaper är lika med referens-

felets inte ens blir registrerad.

Kontroll av systemkänsligheten sker när någon del av prov-

ningsutrustningen byts ut. Den sker dessutom regelbundet, om

möjligt var 8:e timma. I en del fall tar man bort sökarna

från bärutrustningen och kalibrerar dem, tillsammans med

hela elektroniken, i en särskild rigg. Vid varje demontage

av provningsutrustningen för kontroll eller byte av enheter

finns risk för felgrepp vid återmontage. önskvärt vore att

kalibrera med totaluppkopplade provningssystem.'

Om provningsutrustningen förändras, t ex för att avhjälpa

någon störning eller felfunktion, måste ny kalibrering ske

och inställningsdata måste räknas om. Skulle man underlåta

det blir följden att man genomför provningen med annan

känslighet eller i andra lägen än planerat. Felaktig in-

ställning - utom av förstärkningen - torde dock normalt

upptäckas vid eftergranskningen.

Den anvisade tiden är vid återkommande provning ofta kort

och treskiftsarbete är vanligt. Allmänt gäller att risken

för felhandlande under sådana förhållanden är större än

när man arbetar utan tidspress.



- 38 -

4. PROVNING AV REAKTORKÄRL '

Ett regelverk för återkommande provning har utarbetats av

Arbetsgruppen för återkommande besiktning (AGÅB) och fast-

ställts av SKI att gälla fr o m 1980-01-01. Det bygger i

stor utsträckning på den amerikanska normen ASME XI. Tidi-

gare har provningen skett enligt överenskommelser mellan

myndighet, anläggningsägare och provningsorgan.

Under årens lopp har tekniken utvecklats och acceptans-

gränserna ändrats. Tidigare provningar är därför inte alltid

helt jämförbara med provning som görs enligt nu gällande

regler. I det följande redovisas endast nuläget.

Provningsomfattning

Regelverket anger vilka områden som skall provas återkom-

mande, se fig. 11. Provningsutrustningen visas i fig. 12.

Det bör observeras att inte alla svetsar blir föremål för

återkommande provning. Med nuvarande teknik kan bl a delar

av tankbotten samt alla dess stutsinfästningssvetsar för

styrdon- och neutrondetektorstutsar inte provas på reaktor-

kärl av BWR-typ.

Inte heller de svetsar som man avser att prova kan i prak-

tiken provas i hela sin längd på grund av begränsad åtkom-

lighet. Bortfallet av detta skäl är störst hos de äldsta

reaktorerna 01 och Rl. Tabell VI visar hur stor del av

svetslängden i mantel och gavlar som inte kan provas med

nuvarande teknik och utrustning.
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Fig. 11 Sammanställning av ojekt som provas återkommande
(Reaktortank Barsebäck aggregat 1)
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HL - rack
8 - kanal akrivar*
Datainaaaliagipanal
Tidtokaatra
Vidaobandspalara
TT-aoaitor

Hanövarpmal ,lm
huradaanipulator

riayaanlpulator

Fig. 12 Principskiss över utrustningar som används vid
återkommande provning av reaktorkärl
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T a b e l l V I Provningsomfattning av svetsar i
mantel och bottengavel

Tot.svetslängd

Aggregat mantel bottengavel % son provas m som provas

Ringhals
m

m

m

m

Barsebäck
•

m

m

Oskarshamn

-
m

Forsmark

Totalt

Totalt för
botteng.
PWR ej inr.

Tot-tank-
mantel
(samtliga)

1
1

2

3

4

1
1

2

2

1

1

2
2

1

1
2

2

113

L
64

64

109

109

76

109

142

142

131

992

9

49

61

61

59

61

53

53

397

66
33

89

89

89

82

44

82
44

53

0
82
44

98
74

98

74

73

44

84

75
16
57

57
57

90

27

90
27

40

0

90
27

140
39

140

39

1011

175

836
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Specifikationer och procedurer

Regelverket innehåller skilda specifikationer för ultraljud-

provning av

svetsar i mantel och gavlar

anslutningssvetsar för stutsar och stutsförlängningar

området för stutsarnas inre radie.

Svetsar i mantel och gavlar uppdelas i tjockleksriktningen

i tre zoner, se fig. 13. Zon 1 ligger närmast den yta från

vilken provning sker. Referensfelet är olika för varje zon.

ATiökniagiyt» Tanidnaida

L

ZOR 2

• ATiöfcning fria inaida tank

I 2013 ZOR 1

Taalntaida

Fig. 13 Avsökningszoner för plåt över 80 mm

Vid godstjocklek under 80 mm, t ex för anslutningssvets

mellan stuts och rör, definieras två söner enligt fig. 14.

Man kan naturligtvis få reflektioner också från mellanom-

rådet när någon av ytzonerna provas. I så fall sker utvär-

dering i enlighet med vad som gäller för zon 2 i tjock-

lekar över 80 mm.
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I znr 2

ZM 1

Fig. 14. Avsökningszoner för plåt under 80 mm

För stutsarnas inre radie gäller att dessa skall provas med

avseende på från ytan utgående radiella defekter, se fig.15.

Fig. 15 Avsökningszoner för inre radie av stuts

Enligt den teknik som används i Sverige sker avsökning

genom att förflytta sökaren parallellt med svetsen. Käns-

ligheten blir inte helt likformig över hela provade volymen;

den är störst i de stråk som täcks av ljudstrålens centrala

delar och lägst i mellanliggande områden. Spårtätheten vid

provning av t ex rak-och rundsvetsar i manteln är 0,9 gånger

sökardiametern.

Den vanligaste sökarfrekvensen är 2 MHz. Denna frekvens

används f n alltid vid provning från insidan.
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Feltyper

När man beskriver hur avsökning sker talar man om längs-

gående, tvärgående och laminära fel. Hur dessa definieras

framgår av fig. 16.

TrSrfUid* f«l Ungtgåndt Ul Laalalrt fal

Fig. 16 Definition av svetsfelsriktningar

För ultraljudprovningen definieras tre svets-
felsriktningar

Längsgående fel: Fel orienterade kring X-2 planet
Tvärgående fel: Fel orienterade kring Y-Z planet
Laminära fel: Fel orienterade kring X-Y planet

Ref_erensf_e1

Vid avsökning jämförs ekot från en defekt med ekot från ett

s k referensfel, som kan vara ett cylinderborrhål (CBH)

eller ett fräst spår. Referensfelen framställs i referens-

kroppar, vilka med avseende på materialsammansättning och

geometri inom vissa toleranser skall stämma överens med

provobjektet, se fig. 17. Före varje provning kalibreras,

utrustningen mot referensfelen.

1
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Fig. 17 Referenskropp för plåt över 80 mm
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Vid godstjocklekar över 80 mm är referensfelen följande:

zon 1 CBH med 2 mm diameter vinkelrätt mot ljud-

strålen 10 mm från ytan

zon 2 CBH med diameter som beror på godstjockleken T

30 <:T ^ 1 0 0 diam. CBH 4,8 mm
100 -siT ^150 6,4 mm
150 -CT ^.200 8,0 mm

zon 3 fräst spår med djup 0,02 T.

För anslutningssvetsar gäller för zon 1 också CBH % 2 och

för zon 2 ett fräst spår med djup 0,1 T, se fig. 18.

5,25 T + 65 (axkl. buttriag och avatabradd)

TxUt »plr.djnp. 0,1 z T
u x brädd - 4 u
lined . 30aa

B*f«r*nskropp«ns brädd (bSclingd) - 70aa (oa rafarcnafalaa plmeam* i kroppans
räcker brädda» 40>B)

Fig. 18 Referenskropp för plåt under 80 mm
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Registrering^. £apj?£rte£ing_o£h_analys>

Med registreringsnivå avses vad registreringsutrustningen

minst måste kunna registrera, uttryckt i procent av refe-

rensnivån för den aktuella provningen. Specifikationerna

anger 50 % men vanligtvis registreras data från 10-20 %.

Rapporterings- och analysnivå är i Sverige identiska,

dvs alla indikationer lika med eller större än 100 % skall

rapporteras och analyseras.

Analys innebär att en speciell inmätning av felets eller

reflektorns läge görs. Tillräckligt många data upptas för

att möjliggöra beräkning av dimension och geometri.

Indikationer överstigande rapporteringsnivån och analyse-

rade skall redovisas i provningsrapporten.

I de ytnära zonerna, dvs i zon 1 och 3 vid godstjocklekar

över 80 mm resp. i zon 1 och 2 vid mindre godstjocklekar,

accepteras i princip inte defekter över 100 % DAC. Prov-

ningsacceptansen sammanfaller här med rapporteringsnivån.

I plåtens mittparti, dvs i zon 2 vid godstjocklekar över

80 mm, är provningsacceptansen för upp till 20 mm långa

defekter 150 % DAC och för längre defekter 100 % DAC. Samma

gränsvärden gäller för laminära fel i alla zoner.

överskridande av gränsen för provningsacceptans innebär

inte nödvändigtvis att defekten måste repareras. Det medför

dock krav på att den skall undersökas närmare. Det ges inga

bestämda gränser för tillåtna felstorlekar, om ett fel kan

kvarlämnas eller ej får utvärderas brottmekaniskt från fall

till fall.
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Provning av svetsar i mantel, lock och bottengavel

Svetsarna provas med avseende på längsgående och på tvär-

gående fel från båda sidor, med avseende på lamlnära fel

rakt ovanifrån, se fig. 19.

Länf agirada f t l

Tvtrgiaada fal UalaSrt fal

Fig. 19 Provning av svets med avseende på längsgående
och tvärgående fel

Zon 1 provas med 70 sökarvinkel. Detta visas i fig. 20,

som gäller, för.provning från tankens insida. Förutom själva

svetsen provas också intilliggande område i plåten. Vid

en jämförelse med fig. 23 framgår att detta område (avsök-

ningsområdet) är större vid längsgående än vid tvärgående

provning.
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ATiökningiyt»
iTi ökningtow.7O* liiaga

Plifrlng

v
Pig. 20 Provning av zon 1, längsgående fel 70

avsökning

Zon 2 provas med 45° och 55° sökarvinkel, zon 3 endast med

45° vinkel. Detta visas för provning med avseende på längs-

gående fel i fig. 21 och 22 samt på tvärgående fel i fig.23.

I sistnämnda figur har också området som provas med avseende

på laminära fel markerats.

AT»5knlng«yt*
. 55'liing«f»l

Plifrtee

Fig. 21 Provning av zon 2, längsgående fel 55°
avsökning
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ATiSkningiyt* Plättrlng

Fig. 22 Provning av zon 2 och 3, längsgående fel
45° avsökning

Ar*, oar Pläfrlnc

Fig. 23 Provning med avseende på tvärgående fel;

Zon 1 70°-avsökning
Zon 2 45°- och 55°-avsökning

Zon 3 45°-avsökning

Provning med avseende på 1aminära fel:

Zon 1, 2 och 3, O°-avsökning

- 64 -
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Samma ljudvägsplanering används vare sig provning sker från

kärlets insida eller från utsidan. Provning av locket skiljer

sig så till vida att den görs manuellt.

Immersionsprovning med 70° sökarvinkel är som nämnt i före-

gående kapitel något problematisk. Därtill kommer att de

svårigheter som kan hänföras till ojämn struktur och yta i

påsvetsskikt accentueras vid stora brytningsvinklar. Detek-

terbarheten i zon 1 får alltså betecknas som förhållandevis

dålig med nu använd teknik. Kontaktavsökning från insidan

ger bättre resultat.

I Tyskland används för provning av påsvetsskiktet kontakt-

avsökning från insidan med två 70° sökare ställda i vinkel

så att strålarna korsar varandra. Den ena sökaren är sändare,

den andra mottagare. I skärningspunkten mellan strålarna är

provningskänsligheten mycket hög. Denna punkt läggs i gräns-

ytan mellan plåten och påsvetsskiktet. Metoden fungerar bra

i praktiken.

Enligt uppgift har man också i Frankrike, i anslutning

till att man hittat sprickor under påsvetsskiktet, helt

nyligen utvecklat en speciell teknik med tanke på att söka

efter dylika fel. Även i Belgien har man tagit fram en

specialsökare i samma syfte. Sammanfattningsvis kan sägas

att förutsättningar finns att genom användning av lämpliga

sökare när som helst kunna förbättra den nu använda tekniken

för provning av zon 1.

Zon 2 kan provas tillfredsställande, utom med avseende på

plana fel som ligger vinkelrätt eller nära vinkelrätt mot

plåtytan. Bindfel i elektroslaggsvetsar är exempel på en

sådan feltyp. Varmsprickor har samma orientering, men

eftersom de har skrovlig yta torde dessa vara lättare att

detektera.
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I tanklocket ligger svetssträngarna inte parallellt med

ytan. Med locket liggande i "rätt" läge svetsar man alltid

horisontellt, strängarna bildar alltså en varierande vinkel

mot ytan. Härigenom försvåras detekteringen av avlånga, i

svetsriktningen liggande fel, t ex slagginneslutningar.

Provningen av zon 3 från insidan torde vara mycket säker.

Fel av samma storlek som referensfelet, t ex ytlig spricka

vinkelrätt mot plåtytan med djup 2 % av godstjockleken,

detekteras utan svårighet.

När provning sker från utsidan ligger påsvetsskiktet i zon 3.

Ekon från korngränserna i det grovkorniga materialet, s k

strukturindikationer, kan förväxlas med felindikationer.

Särskilt gäller detta om påsvetsning har skett genom

manuellt förfarande.

Tabell VI visade hur stor del av svetslängden som överhuvud

taget inte kan provas på grund av bristande åtkomlighet.

Tillkommer de svetsar som endast kan provas partiellt av

samma skäl. Rundsvetsen mellan lockfläns och övre sfärzon är

ej åtkomlig för provning underifrån. Ett bindfel i svetsens

övre fogkant skulle knappast detekteras, eftersom ljudet vid

provning ovanifrån träffar fogkanten i alltför liten vinkel.

Hos de tidigare BWR-kärlen t o m B2 kan rund-

svetsen mellan bottenkalotten och nedre sfärzonen endast nås

från ett håll och endast provas med avseende på längsgående

fel i mittzonen samt ytzonen mot tankens insida. Ytzonen mot

utsidan kan inte alls provas. Det är stödkjolens infästning

som begränsar åtkomligheten.

Provning av kjolinfästningssvetsar

Stödkjolen hos de tidigare BWR-kärlen ansluter till

bottengaveln, kjolinfästningssvetsen provas utifrån. Den kan

endast provas r ad avseende på längsgående fel, se fig. 24.
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En spricka som utgående från hörnan mellan stödkjolen och

bottengaveln växer in i sistnämnda skulle inte bli upptäckt.

Fig. 24. Provning av kjolinfästning i bottengavel

Hos nyare BWR-kärl f r o m Fl ansluter stödkjolen till

manteln och provas från insidan på samma sätt som mantelsvet-

sarna/ se fig. 25. Provning sker endast med avseende på

längsgående fel och omfattar enbart mantelmaterialet.

lTiökningioarid* g

ATfökningiriktniBc

Fig. 25 Provning av kjolinfästning i manteln
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Provning av stutsar

Infästningssvetsarna provas hos BWR-kärl fr o m Fl

med avseende på tvärgående fel på samma sätt som rundsvet-

sarna i manteln. Hos äldre reaktorkärl har hittills utrust-

ningarnas konstruktion inte medgivit sådan provning. För

längsgående fel provar man alltid från stutsens insida,

se fig. 26. Denna provningsmetod kan betraktas som mycket

säker, även om man får störekon från påsvetsskiktet vilka

kan vara svåra att skilja från verkliga felekon. Det upp-

kommer för övrigt geometriskt betingade reflektioner också

från stutsens utsida vilket kräver visst merarbete vid ut-

värdering för att inte förväxla dem med felekon.

ATiökningiy U , tTitrf«1

ATaökningaoarådt,tT«rf»1

Avsökningtoarid»»liiagaf«1

Fig. 26 Provning av stutsinfästningssvets

Fig. 27 visar en anslutningssvets. Avsökning sker från

insidan av stutsen. Zon 1 närmast innerytan provas med 70°

sökarvinkel, zon 2 på stutsens utsida med 45° sökare. Matar-

vattenstutsar avsöks med avseende på såväl längsgående som

tvärgående fel, övriga stutsar endast med avseende på längs-

gående.
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Fig. 27 Provning av anslutningssvets

Stutsens rörformade del som är av låglegerat stål, svetsas

inte direkt mot det anslutande rostfria röret utan byggs

upp med rostfritt svetsgods, s k buttring. Anslutningssvet-

sen läggs därefter mot buttringen. Man går heller inte fram

med det rostfria röret ända till stutsavslutningen. Ett

rörstycke, s k safe end, läggs mellan stutsen och rörled-

ningen. Safe end-rörstycket är vanligtvis av inconel. På så

sätt får man två anslutningssvetsar, en första mellan stuts

och safe end och en andra mellan safe end och rör.

Det finns f n ingen godtagbar teknik för provning av svets-

godset i den rostfria buttringen och anslutningssvetsarna.

Strukturindikationer från den grovkorniga strukturen lagras

över ev. felindikationer och kan inte skiljas från varandra.

Endast resultaten från själva stutsmaterialet och safe end-

mater ialet, fram till smältgränsen mot buttringen eller

svetsen, är tillförlitliga. "*̂

För PWR-kärl gäller att såväl safe end som anslutande rör

är av gjutet rostfritt material. Rostfritt gjutgods har med

rostfritt svetsgods besläktad struktur, varför i detta fall

varken svetsgodset eller mot svetsen gränsande grundmaterial

kan provas tillfredsställande.
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Ovanstående begränsning gäller inte för ångstutsarna i BWR-

kärl, som är anslutna till rör av svart material. Dessa

anslutningssvetsar kan provas på avsett sätt.

De anslutningssvetsar som är utförda vid montage är mera

svårprovade än verkstadstillverkade svetsar. Då de slipas

för hand blir ljudinfallsytorna ojämnare. Ytojämnheter

reflekterar ljudet och det finns risk för att verkliga

felindikationer ej kan urskiljas bland alla ytindikationer.

Huvudcirkulationsstutsar i BWR-kärl med utvändiga loopar

provas med utrustning som förs in genom ett s k inspektions-

rör, se fig. 28. Detta inspektionsrör är insvetsat i själva

HC-loopen. Konstruktionen innebär att även inspektionsrörets

infästnings- och anslutningssvets måste provas vilket görs

med samma utrustning. Infästningssvetsen har en komplicerad

geometri och är därför svårprovad. Det är för övrigt ej

definitivt fastställt om dessa svetsar skall provas enligt

för reaktorkärlet gällande regler eller om de skall ingå i

urvalet för rör och komponenter.

R«aktort*nkrägg Infäitnlngi»T«ti

Fig. 28 Inspektionsrör för provning av HC-stuts
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Inre radie

Man önskar prova stutsarnas inre radie med avseende på radi-

ella fel i ytan. Särskilt för matarvattenstutsar, som är ut-

satta för termisk utmattning, är detta angeläget. Först på

allra senaste tiden har en metod framkommit för denna prov-

ning som verkar lovande. MHB Technical Associates skriver i

sin rapport till SKI "BWR Pipe and Nozzle Cracks" så sent

som i oktober 1979:

"Based on our review of the available field examina-
tion results, we conclude that the UT methods, when
applied to nozzle geometry, have not demonstrated
a level of reliability that would allow UT to be used
as a sole basis for a decision to permit continued
reactor vessel operation."

Därför kompletteras i USA ultraljudprovning med en visuell

undersökning av ytan med hjälp av TV-kamera. I Tyskland

har man dock nu tagit fram en miniatyrsökare efter samma

princip som har beskrivits på sid. 51 för kontaktavsök-

ning av zon 1 från insidan, och med den har man gjort
12)

mycket bra erfarenheter. ' Sannolikt behövs dock ytter-

ligare utprovning av metoden under driftförhållanden.

Pumpstutsar

I de senaste reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har

ytterligare ett objekt blivit aktuellt för återkommande

provning. Det gäller pumpmotorhusens insvetsningar i reak-

torkärlets bottengavel, svets 2 i fig. 29.

12) 6 Engl, J A da Raat, B Thial: RID works for Inspec-
tion noxzla radii of raactor prassura
vassals. International Synposiua at
SaarbrUokan, 17-19 August 1979
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t

Fig. 29 Pumpmotorhussvetsar

Provningsförfarandet i USA

De amerikanska bestämmelserna för återkommande provning av

reaktorkärl återfinns i ASME XI. Eftersom de svenska

reglerna bygger på ASME XI finns stora likheter mellan

amerikansk och svensk praxis. I det följande skall de

viktigaste skillnaderna beskrivas.
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Mantel^ lockochbottengavel

Medan man i Sverige vid grövre godstjocklekar har olika för-

faranden för provning av ytzonen närmast avsökningsytan

(zon 1) och mittzonen (zon 2) görs i ASME XI ingen åtskillnad

mellan dessa. Båda zonerna provas på samma sätt som zon 2

i Sverige. Det kan alltså förefalla som om man i USA nöjer

sig med sämre detekterbarhet i ytzonen. Det är dock inte

säkert att det är någon större skillnad i realiteten, av-

sökning av ytzonen med 70° sökare med immersionsteknik är

förenad med praktiska svårigheter som motverkar den teore-

tiskt större känsligheten.

Enligt ASME XI skall ultraljudprovningen kompletteras med

en visuell granskning av ytorna, vilket inte krävs enligt

det svenska regelverket.

Kj olinfästningssvetsar

Enligt svenska regler inriktas provningen främst på stöd-

kjolens infästning i tankväggen, medan det enligt ASME XI

är själva anslutningssvetsen som skall provas, se fig. 30.

Provntngfoarid* »ligt 1SKC

Pig. 30 Provning av kjolinfästning enligt ASME XI o. AGÄB
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S_tuts_ och £tut£anslutninc[ssyetsar

ASME XI föreskriver en mer omfattande provning av stutsarnas

grundmaterial än de svenska reglerna. Detta illustreras i

fig. 31. Enligt ASME XI skall hela volymen ABCD provas,

enligt de svenska reglerna dels infästningssvetsen med

omgivande material ABEF, dels inre radien GH med avseende på

ytnära radiella defekter.

Prorniag « T atntt tåligt Provning « T ttnti anligt ASME

Fig. 31 Stutsprövning

Det amerikanska regelverket inkluderar i programmet för

reaktorkärlet endast anslutningssvetsen mellan stuts och

safe end.

Referensnivå

Referensnivån bestäms i princip på samma sätt som i Sverige,

men samtliga indikationer överstigande 50 % av referensnivån

analyseras. Härigenom får man ett betydande merarbete, men

också högre detekterbarhet än enligt de svenska reglerna,

vilka sätter rapporterings- och analysgränsen vid 100 %.
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Provningsförfarandet i Västtyskland

Provningen sker efter regler som har utfärdats av RSK

(Reaktorsicherheitskommission).

Provningsomfattninc[

Medan man enligt ASME XI eller de svenska reglerna endast

provar svetsarna, provas i Tyskland praktiskt taget allt

material, alltså även stora delar av själva mantelplåten.

Ligamenten mellan drivdonsstutsarna i gaveln utgör på grund

av dålig åtkomlighet hittills ett undantag, men det finns

en utrustning framtagen med vilken man kommer åt 80 %

av volymen i ligamenten.

Återkommande provning sker betydligt oftare än enligt de

svenska reglerna.

Provningsteknik

All avsökning sker från reaktorkärlets insida med kontakt-

provning. Frekvensen härvid är lägre än den som används i

Sverige, 1 MHz jämfört med 2 MHz hos oss. Fördelen med den

lägre frekvensen är att man får mindre störningar från

inhomogen struktur i påsvetsskiktet, nackdelen är att den

ger mindre precision vid en bestämning av defektens storlek

och läge.

Avsökning sker med 12-15 st sökare i samma uppsättning,

se fig. 32. Påsvetsskiktet provas med två 70°-sökare på •

tidigare beskrivet sätt och tandemkoppling används för att

detektera mot ytan vinkelräta fel. För att få kontroll över

kopplingens kvalitet har man en 0 -sökare som registrerar

ekot från plåtens motsatta sida och med 45°-sökare mäter man

transferförlusten, dvs förlusten i ljudstyrka under ljudets
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passage genom materialet. All denna information bearbetas

av en processdator som också presenterar resultaten på ett

överskådligt sätt.

Impulsecho technique

Tandem

Transfer (Pitch and Catch)

TR
M |45T1||4ST1||Ä5T1|

TR TR TR
45T1||45T1||45T1||45T

^ ^v Vx ^ ^ ' ^ V

X ^ " ^ N X •"*>,. v v ^

N>^v ^ ^ v \ v ^

%J?

TR

1 liS1

X *
s ¥/

i
TR
45T1| 45T1( L5E2|

w
f

Zones

SSL
SC
"SOL

m
m i l

JX.
^K.
1 * ' l

TR = Tranceiver type probe

Fig. 32 Strålgång och zonindelning vid plåtprovning
i Tyskland

Referensnivån fastställs med flatbottenhål. Dessa är av

sådan storlek att de ur känslighetssynpunkt i stort mot-

svarar svensk eller USA-praxis. Genom att använda referens-

reflektorer av denna typ vilka i ett stort antal måste

läggas in i referensblocken blir ljudvägsplaneringen och

varje enskild ljudvägskalibrering noggrannare. Sannolikt

innebär detta att utvärderingsarbetet förbättras och att

detekterbarheten höjs.
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Angivna toleranser för såväl mekanisk som elektronisk ut-

rustning är snävare än för svenska utrustningar, överhuvud

taget får man ett intryck av att såväl ambitionsnivån,

vilken också återspeglas i att provningen är mer omfattande

och sker med kortare intervaller, som provningsmetoder och

utrustningsprestanda ligger över dem i Sverige.

Provningsförfarandet i Schweiz

De schweiziska myndigheterna har tillsammans med reaktor-

ägarna utarbetat regler för återkommande provning som grun-

dar sig på ASMK XI och schweiziska bestämmelser för konven-

tionella tryckkärl.

£rovning£omfa.ttnin2

Provningsintervall och -omfattning för reaktorkäri motsvarar

i stort vad som tillämpas i USA och Sverige. För stutsar

och anslutande rör gäller att provningsintervallen i huvud-

sak överensstämmer med den i USA tillämpade, medan prov-

ningsomfattningen är något större under reaktorns första

10 driftår.

Provningsteknik

Provning genomförs med konventionella sökare och kontakt-

teknik från kärlets insida. Metodiken kan jämföras med den

svenska men är kompletterad med transmissionsmätning. Dess-

utom används tandemteknik vid provning av zon 3.

Provningsförfarandet i Frankrike

Även i Frankrike har ASME XI legat till grund för de regler

som används för återkommande provning. Den ultraljudteknik

som används skiljer sig dock avsevärt.
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Pr£vningste_knik

Frankrikes reaktorer är uteslutande av PWR-typ och provas

med ultraljud från tankens Insida med immersionsteknik.

För att minimera de icke önskvärda diffraktions- och absorp-

tionseffekter som det rostfria påsvetsskiktet ger upphov

till, har man tagit fram fokuserade ultraljudsökare med för-

hållandevis stora kristalldiametrar, som möjliggör använd-

ning av lägre frekvens och samtidigt en säkrare storleksbe-

stämning.

De fokuserade sökarnas ljudfält är smalt, homogent och an-

vändbart på en materialsträcka av 50—150 mm beroende på

sökare. Detta medför att upp till 16 st sökare används sam-

tidigt för att täcka in hela den materialvolym som provas

i t ex manteln. 45° och 0° brytningsvinkel används.

För stutsprovning används samma teknik men där arbetar högst

två sökare samtidigt. Förutom ultraljud används också rönt-

gen vid provning av stutsarnas anslutningssvetsar, se fig 33.

-J_Jfc===

Dtm.tnl.i för ndioinfiik pnniif

Fig. 33 Radiografisk provning av vattenfylld stuts,
principskiss



- 65 -

5. RESULTAT FRÅN PROVNING AV OSKARSHAMN AGGREGAT 2

Basundersökning av reaktorkärlet har utförts 1974 och åter-

kommande provning av olika delar har skett 1975, 1976 och

1977. Infästningssvetsen för en av huvudcirkulationsstutsarna

har provats återkommande såväl 1975 som 1976.

Om ett objekt som innehåller N likvärdiga fel provas upp-

repade gånger kommer några fel att upptäckas i samtliga prov-

ningar, andra endast att påträffas i några av provningarna

och några inte alls. Sambandet mellan antalet provningar och

antalet träffar vid detekterbarheten D är

A n t a l A n t a l t r ä f f a r

provningar 0 1 2 3

2 N(l-D)2 2ND(1-D) ND2

3 N(l-D)3 3ND(1-D)2 3ND2(1-D) ND3

Utgående från relationerna mellan antalet fel som påträffats

1, 2 resp. 3 gånger söker man de värden på N och D som bäst

passar med det teoretiska mönstret.

Följande symboler kommer användas:

M = mantelsvets

I = infästningssvets för stuts

A = anslutningssvets för stuts

h = huvudcirkulationsstuts
med h2 betecknas inloppsstuts 0 och 90
med h3 inloppsstuts 180° -
med h4 inloppsstuts 270° och utloppsstutsarna

m = matarvattenstuts

å = ångstuts

Insp = infästnings- och anslutningssvets för inspektionsrör
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Procedurerna skilde sig något från de nuvarande. Ingen zon-

indelning har tillämpats, referensfelen var cylinderborr-

hål med diametern

M och
A

Insp

I 6
3

2

,4

,2

,4

mm
mm
mm

Rapporteringsgränsen var 50 % DAC, dvs 50 % av ekohöjden

från referensfelet. Vid utvärderingen undersöktes också

vad resultatet skulle ha blivit med 100 % resp. 160 % DAC

som rapporteringsgräns genom att utesluta de indikationer

som låg under dessa värden.

I nedanstående tabeller visas till vänster antalet indika-

tioner som har påträffats 1, 2 resp. 3 gånger och till

höger det antal som skulle ha påträffats teoretiskt med

där angivna antaganden om N och D. Genom en jämförelse

kan man se hur bra överensstämmelsen är och därmed vilken

vikt man kan fästa vid uppskattningarna av N och D.

Svets Ih3, tre provningar. Antag N = 10

DAC

%

50

100

160

Svets

DAC

%

50

100

Antal

1

1

2

4

Ih2,

Antal

1

3

3

träffar

2 3

3

3

0

två

6

4

1

D

%

85

70

20

provningar

träffar

2

4

D

%

75

Antal

1

0,6 3

1,9 4

3,8 1

. Antag

Antal

1

3,0

träffar

2 3

,2 6,2

,4 3,4

,0 0,1

N = 8

träffar

2

4,5
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Svets Ah, två provningar. Antag N = 120

DAC Antal träffar D

% 1 2 %

Antal träffar

1 2

50

100

160

56

601}
30

22

8

2

40

30

15

57
50

30

,6

,4

,6

19

10

2

,2

,8

,7

Svets Insp, två provningar. Antag N = 45

DAC Antal träffar

% 1 2

Antal träffar

1 2

50
100

160

14
14

7

2
1

0

20
15

8

14
11

6

,4
,5

.6

1
1

0

,8
,0

,3

Svets M, två provningar

DAC Antal träffar N D

% 1 2 %

Antal träffar

1 2

50

100

160

36

28

12

7

7

3

85
70

30

30
30

30

35,

29,

12,

8

4

6

7

6

2

,7
,3

,7

För svets M får man ingen tillfredsställande passning

om man i enlighet med modellens förutsättningar antar att

N är oberoende av rapporteringsgränsen. Det beror antag-

ligen på att referensfelet är större än den typiska, mest

frekventa felstorleken. Vid provningen hittar man då före-

trädesvis de större felen och detta fenomen blir mer ut-

1) Det fanns någon tendens att i provningsrapporterna
runda av DAC-värden under 100 % till 100 %. Av för-
delningskurvan över redovisade DAC-värden framgår
att ca 7 st mätvärden höjdes på detta sätt
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präglat ju högre rapporteringsgränsen är. När man inte

längre har en chans att hitta några småfel, får man bortse

från dessa. Därigenom minskar N, ty N får ju närmast upp-

fattas som antalet med ifrågavarande provningsmetod och

känslighetsinställning "detekterbara" fel.

För svets Ih3, Ah och Insp synes dock modellen vara till-

räckligt bra för att ge ett användbart närmevärde på detek-

terbarheten.

Sammanställning av detekterbarheten

DAC

%

-50

100

160

Svets

Ih3
6,4

85

70 ~

20

o.
M
6,4

'30

referensfelets diameter, mm

Ah
3,2

40

30

15

Insp
2,4

20

15

8

En uppenbar trend är att detekterbarheten blir mindre ju

mindre referensfelet är. Med ett mindre referensfel letar

man efter mindre materialfel och dessa är givetvis svårare

att upptäcka. Skillnaden mellan Ih3 och M måste dock ha en

annan förklaring. För att finna orsaken måste defektstor-

leksfördelningen granskas närmare.

Indikationernas längd har uppmätts i flertalet fall. Som

framgår av nedanstående tabeller föreligger en betydande

skillnad mellan mantelsvetsar och stutsanslutningssvetsar

å ena sidan och infästningssvetsar å den andra.
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Mantel-

S v e t

M

Ah

Am

Aå

och stutsanslutningssvetsar

s

Insp

A n

0-
5

-

17

1

1

8

t a

6-
10

3

24

7
-

9

1

15

19

29

2

4
—

fel

- 16-
20

12

11

1

1
—

med

21-
25

5

5

-

-

—

längd

26-
30

6

3

-

-

—

(mm)

31-
35

-

4

-

-

1

>35

4

1

2

-

—

Stutsinfästningssvetsar

S v e t s

Ih3

Ih2

Ih4 ]
Im o. IåJ

A n

0-
10

—

3

-

t a

11-
20

3

4

-

1 f

21-
30

2

5

6

e 1

31-
40

5

2

5

med

41-
50

3

1

4

längd

51-
60

0

-

4

(mm)

61-
70

6

3

>70

6

-

-

Som framgår är felstorleken i infästningssvetsarna avse-

värt större än i mantelsvetsar, vilket förklarar varför

förstnämnda har så mycket högre detekterbarhet. Anmärk-

ningsvärt är dock att felstorleken mellan olika infäst-

ningssvetsar kan variera så starkt.

Felbilden för M, A och Insp är ganska likartad. Uppmätta

fellängder visar i grova drag en för slagginneslutningar

o d vanlig logaritmisk normalfördelning. Fr o m längd-

intervallet 26 - 30 mm och uppåt (i fortsättningen uttryckt

som s» 28 zm) förekommer dock längduppgifter som inte passar

in i detta mönster. Det kan oftast inte avgöras om de repre-

senterar äkta materialfel, falska indikationer eller helt

enkelt mätfel. Troligen förekommer alla tre varianterna.
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Även hos Ih3 förekommer ett antal abnormt stora fellängder

som inte kan passas in i en normal fördelningsfunktion.

Eftersom flera av dessa indikationer har uppmätts vid tre

skilda tillfällen kan man försöka bilda sig en uppfattning

om mätvärdenas tillförlitlighet genom att se på reproducer-

barheten.

Längdbestämningar för samma indikation:

1974

130
70
63
66
23

1975

46
43
86
82
14

1976

98
79
24
13
61

En mycket trolig förklaring är att felen inte är samman-

hängande utan intermittenta, som t ex slaggstråk. Ibland

räknas indikationerna samman, ibland inte. Det är samma

svårlösta problem som har påtalats i PISC-undersökningen.

Med avseende på spridningen intar Ih dock en särställning.

Skillnaden mellan samhöriga längduppgifter för några av de

andra svetsarna visas nedan.

Skillnad mellan två samhöriga längduppgifter

S v e t s Antal Medel- Största
par skillnad skillnad

mm mm

M

Ah

8

4
28

11

11

Skillnaden på 28 mm (32-4) för en enstaka indikation hos

Ah tyder på mätfel.
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Det finns ett svagt men tydligt samband mellan ekohöjd och

medellängd upp till 28 mm. Nedan visas typiska exempel för

de tre referensfelen:

Medellängd (Lm) för olika ekohöjder

Längder ̂ 2 8 mm ej medtagna

D A C
%

50- 90
100-150
160-250
260-

M

Ref 0 6
antal

8
22
7
4

,4 mm
Lm

13
15
19
21

Ah

Ref 0 3
antal

18
37
30
1

,2 mm
Lm

7
12
12
13

Insp

Ref 0 2,4 mm
antal Lm

2 5
9 5
6 . 6

För fellängder > 2 8 mm finner man hos Ah ingen korrela-

tion mellan fellängd och ekohöjd, men hos M ger dessa fel

i genomsnitt något högre ekon än de övriga, se nedan. Detta

kan eventuellt tolkas så att särskilt hos M kan finnas en

chans att höga uppmätta längder ibland återspeglar verklig-

heten och inte bara beror på mätfel.

D A C Antal värden > 28 am
% M All

50- 90 - 1
100-150 2 4
160-250 3 2
260- 4 1

Det vore önskvärt om onormala mätfel av ovan nämnd typ

kunde undvikas. Man måste kunna lita på måttuppgifterna

inom en viss tolerans. Före varje återkommande provning

borde man därför sammanställa de felstorlekar som erhållits

vid tidigare undersökningar av ifrågavarande svetstyp och

iaktta särskild noggrannhet vid analysen när man får ett

värde som avviker från mönstret.

En oväntad iakttagelse är att man har fått olika känslighets-

inställning under olika år, inte bara för en svets, utan

troligen för all provning som har skett det året.
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Antalet

År
1

74

74

Ar
2

75

76

detekterade fel

Svets Endast
år 1

Ah
Insp

Ah
Insp

7
4

1

Både år 1
men högre
år 1 år

3

1

och
DAC
2

10
1

5
1

2
Endast
år 2

15
2

8
6

74 77 M
Ah
Insp
Am Aå

Im Iå Ih4

22
15
2

18
17

5
1,5
-
—
2

2
1,5
-
—
—

14
10
-
1
1

Som framgår var känsligheten, jämfört med 1974, något

större 1975, väsentligt större 1976 och väsentligt mindre

1977.

För infästningssvetsar bestäms inte verkliga felhöjder vid

provningen, man anger endast sökarförflyttningen i höjdled.

Felhöjden är förflyttningen minskad med ljudstrålens effek-

tiva diameter. Denna varierar för olika sökare och lägen.

Sökarförflyttningarna har bestämts ganska genomgående.

För alla övriga svetsar beräknas höjden ur ljudvägsskill-

naden vid förflyttning av sökaren tvärs över felet. Sådana

höjdbestämningar har dock endast förekommit sporadiskt.

Sökarförflyttning i höjdled för infästningssvetsar, mm

S v e t s
0- 11- 21- 26- 31- 36- 41- 46- 51- 56-

10 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ih2

Ih3

Im Iå Ih4

1

1

1

2

12

2

2

5

4

2

6

Det är mycket sannolikt att en stor del av alla indikationer

är slagginneslutningar eller bindfel med några få mm verklig

höjd. Erforderlig korrektion för strålens effektiva diameter

kan alltså variera även från stuts till stuts. Skillnaden

mellan samhöriga höjdvärden var:
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Antal indikationer med skillnad

0-5 6-10 11-15 >20 mm

2 provningar 2 2 1 1
3 provn. max 1 2 2 1
3 provn. min 4 2

Sökarförflyttningen synes alltså vara för okänslig för att

medge uppföljning av intressanta förändringar från en prov-

ning till nästa.

För anslutningssvetsar och inspektionsrör erhölls nedan-

stående beräknade höjder:

S v e t s Beräknad höjd, mm

Antal Medel Min Max

Ah

Insp

11

7

8

4

3

0

14

6

Sannolikt har höjdbestämningarna givit för höga värden.

Sammanfattning

Genom att sammanföra uppgifterna om detekterbarhet vid

100 % DAC enligt tabell på sid 68 med mest frekvent fel-

längd enligt tabellerna på sid 69 får man följande samband

mellan fellängd och detekterbarhet:

Fellängd Detekterbarhet
mm %

5
12-15
35

15
30
70

Såväl längd- som höjdbestämningarna är f n för onoggranna

för att kunna följa eventuell tillväxt av en defekt som

växer med normal hastighet. Mycket snabba förlopp, som

leder till stora förändringar mellan provningarna, torde

dock kunna spåras.
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6. SLUTORD

Allkontroll eller stickprovskontroll

Vid provning av stora sammansatta objekt kan man tillämpa

två principer:

1. Det görs en allomfattande provning varvid provningen

av olika områden utformas så att brottsannolikheten

blir så lika som möjligt i alla punkter. Ju större

risken är för att defekter av betydelse kan finnas

kvar från tillverkningen, ju större utmattningspå-

känningen och därmed risken för spricktillväxt är,

desto noggrannare provar man.

2. Provningen läggs upp som stickprov. Vissa "typiska"

områden väljs ut och dessa provas omsorgsfullt, resten

inte alls. Om provningsresultaten tyder på att någon

oväntad förändring t ex spricktillväxt har inträffat

sedan föregående provning, utökas provningsomfattningen

också till tidigare oprovade delar.

Provningen av reaktorkärl följer inte renodlat någon av

dessa modeller, men den kommer sistnämnda närmast. Efter

en första, ganska omfattande provning, som sker inom de

tre första åren, sker endast stickprovsvis kontroll av

mindre områden. Omfattningen av den Återkommande prov-

ningen kan rent av synas överraskande liten, men man får

inte glömma att kännedom om intressanta iakttagelser snabbt

sprider sig globalt inom branschen. Det är inte enbart prov-

ningsresultatet från det aktuella kärlet, utan den samlade

erfarenheten från all reaktorkärlsprovning som avgör om

provningsomfattningen behöver utökas och hur det i så fall

skall ske.
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Man måste vara medveten om att inte heller den första prov-

ningen är hundraprocentig. Vissa svetsar provas inte alls

och i tabell VI visades att inte ens de svetsar som man

avser prova är åtkomliga för provning i full utsträckning.

Det har också visats att man under pågående provning

då och då får störningar som leder till att vissa sträckor

förblir oprovade eller provas med för låg känslighet. Det

kan bli avbrott i ljudöverföringen på grund av glapp i kon-

takten mellan sökaren och objektet eller punktvis för stor

dämpning av ljudet på grund av någon strukturojämnhet i på-

svetsskiktet. "Nedsatt detekterbarhet" på grund av dessa

störningar kan jämställas med en ökning av den oprovade

volymen.

Slutligen har det påpekats att man under praktiska förhål-

landen omöjligen kan prova ens mycket begränsade delar av

ett objekt i alla tänkbara avseenden. Det skulle ta för

lång tid och föra med sig orimliga kostnader. Man måste

välja ut ett begränsat antal riktningar från vilka man

provar, ett fåtal sökartyper och ett fåtal frekvenser.

Även det kan medföra att vissa fel inte upptäcks.

Om man accepterar det faktum att det man utför är en stick-

provskontroll och tar konsekvenserna härav behöver man inte

fästa så stor vikt vid detekterbarheten. När ett fel inte

upptäcks spelar det ju mindre roll om orsaken är att man

inte alls har provat eller att provningen var bristfällig.

Däremot måste höga krav ställas på noggrannheten vid stor-

leksbestämningar så att man kan se om någon förändring har

inträffat. Man måste också planera provningen så att ur-

valet blir tillräckligt stort och tillräckligt representa-

tivt för helheten och man måste ha regler som anger när och

hur provningsomfattningen skall utökas.
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Urvalskriteriet innebär att det i varje provning måste ingå

ett tillräckligt stort antal defekter för vilka man kan

göra en resultatjämförelse med tidigare provningar. Till-

räckligt många av dessa måste befinna sig i områden där

påkänningarna och därmed risken för spricktillväxt är

störst.

En översyn av vissa provningsresultat under 1974-1977

gav vid handen att reproducerbarheten vid längd- och höjd-

bestämningar inte var tillfredsställande. I den situa-

tionen kan man tillgripa tre åtgärder, eventuellt i kombi-

nation med varandra:

A) avsevärt förbättra reproducerbarheten för storleks-
bestämningar.

B) avstå från önskemålet att kunna bestämma förändringar
hos en enskild defekt och i stället utvärdera föränd-
ringstendenser med statistiska metoder från ett större
antal samhöriga mätvärden.

Jämfört med alternativ A) måste antalet undersökta defekter

ökas vilket innebär större provningsomfattning eller krav

på ökru detekterbarhet.

C) lyckas man inte påvisa förändringstendenser, måste
man övergå från stickprovskontroll till allkontroll
med väsentligt ökade krav på detekterbarhet och prov-
ning även av svåråtkomliga delar av svetsarna.

Rekommendationer

Nuvarande teknik är inriktad på att leta efter mycket små

defekter, vilket är onödigt.

Om man ändrade provningsfrekvensen till 1 MHz skulle man

visserligen inte upptäcka de allra minsta defekterna, men

i gengäld förbättrades detekterbarheten för större defekter.

Detta alternativ synes vara värt att undersökas närmare.
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Någon ytterligare förbättring av detekterbarheten synes i

allmänhet inte vara påkallad.

Nuvarande teknik är dock otillfredsställande för provning

av den ytnära zonen 1, av stutsarnas inre radie och av de

austenitiska anslutningssvetsarna. Ett utvecklingsarbete

är här påkallat.

Kalibreringstekniken bör utvecklas så att kalibrering

blir möjlig även direkt i samband med fältprovning.

Reproducerbarheten vid dimensionsbestämningar bör förbätt-

ras. En första längdmätning torde kunna ske i samband med

avsökningen, varvid viss spridning kunde tillåtas. Indika-

tioner som faller utanför den normala fördelningskurvan '

bör då storleksbestämmas på nytt, denna gång med avsevärt

noggrannare metoder än de som hittills har tillämpats.

Statistiska metoder bör användas vid jämförelser med tidi-

gare erhållna provningsresultat, Dessa bör vara överskåd-

ligt sammanställda och tillgängliga vid varje provning

så att man omedelbart kan avgöra om ett mätresultat ligger

utanför det normala spridningsområdet för tidigare mätningar

eller ej. Beslut om noggrannare uppmätning av avvikande

värden måste kunna fattas innan utrustningen tas ned.

För att kunna få en uppfattning om aktuella defekthöjder

bör uppgiften om "sökarförflyttning" kompletteras med

uppgift om ljudstrålens effektiva diameter vid ifråga-

varande provning.

Urvalet av de svetsar som skall provas återkommande och

intervallet för provningarna bör ses över. Svetsar som

ligger i högt påkända områden eller svetsar som innehåller

relativt stora defekter bör provas i större omfattning och

oftare än övriga svetsar.
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