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1. Bakgrund

Vid tillverkning av komponenter till - och montage av -

kärnkraftsverk och konventionella anläggningar, sker en

omfattande oförstörande provning av både svetsskarvar och

gjutgods. Syftet med denna provning är att detektera defek-

ter, som under drift kan ge upphov till haverier.

Större delen av denna volymetriska undersökning sker i

form av radiografisk provning.

Principiellt sker denna provning genom att man enligt

figur 1 låter strålning från en röntgenapparat eller en

radioaktiv insotop tränga igenom det objekt som skall un-

dersökas. På baksidan placerar man en film som registrerar

den mängd strålning som passerat genom objektet. Eventuella

defekter kommer normalt att på filmen ge upphov till en

förhöjd svärtning eftersom de i praktiken är lokala gods-

förtunningar. Genom att vid granskningen av dessa "skugg-

bilder" av defekten avgöra deras typ och storlek i bild-

planet, kan man normalt avgöra huruvida de kan accepteras

e ; sr ej.
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I dagligt tal säger man ofta att man vid den radiogra-

fiska provningen får en tvådimensionell bild av defekten.

Detta är sant, så till vida att man egentligen ej utnytt-

jar den information som finns i bilden om defektens ut-

sträckning i tjockleksriktningen. På sista tiden har

man alltmer börjat intressera sig för denna sistnämnda

information av bl a följande orsaker:

1. Man har genom brottmekaniska undersökningar visat

att man ofta helt i onödan reparerar harmlösa de-

fekter. Dessutom kan i vissa fall dessa reparatio-

ner försvaga konstruktionen.

2. Enligt det nya Svenska Standardförslaget till accep-

tansgränser för svetsfel i stål, kommer vissa ds-

fekttyper att kunna accepteras om deras utsträckning

i tjockleksriktningen kan fastställas.

3. En icke ovanlig fråga är om ett objekt måste skrotas

eller om det kan accepteras trots en viss defektföre-

komst. Problemet i detta fall är att objektet ej kan

repareras, men man kan, om man har tillräckligt med

data om defekten, utföra en brottmekanisk beräkning

som visar att säkerheten hos konstruktionen ej ned-

sätts trots defekten. Bland de viktigaste uppgifter-

na man måste ha om defekten vid dessa beräkningar är

just dess utsträckning i tjockleksriktningen och om

den har vassa kanter (hög anvisningsverkan).

4. Man kan, när man har problem med korrosion (punkt-

korrosion), vilja fastställa djupet hos dessa.

Genom en sådan mätning kan man ofta uppskatta kvar-

varande driftstid innan angreppen börjar utgöra en

säkerhetsrisk.

Syftet med detta projekt är att utveckla en mätmetod fö»*

bestämning av defekters utsträckning i tjockleksriktningen

samt undersöka möjligheten att bestämma om defekterna har

skarpa kanter.



TEORI

Faktorer som påverkar skönjbarheten

Det som avgör om en avvikelse i homogeniteten hos ett

material kan upptäckas, är den radiografiska kontrast-

känsligheten och skärpan.

Kontrastkänslighet

Termen radiografisk kontrastkänslighet brukar användas

för att beteckna undersökningsmetodens förmåga att detek-

tera små ändringar i godstjocklek. I fig 2 betecknar £ x
den dimension av inhomogeniteten vars skönjbarhet bestäms

av kontrastkänsligheten.

Fig 2

m.
De faktorer som påverkar denna känslighet är materialtyp

och tjocklek hos det undersökta objektet, strålningsenergi,

filmtyp och filmens behandling. I de aktuella försöken

var materialtyp och tjocklek konstanta.



Energi

Genom homogent material kommer strålningsintensiteten för

en viss energi att avta enligt en exponentiell funktion,

nämligen

I, = i e "^x (ekv I)

Där I., är intensiteten efter passage av materialet med

tjocklek X , i är infallande intensitet och^u är den s k

linjära dämpningskoefficienten. Denna koefficient är olika

för olika material och varierar i röntgeneneriområdet kraf-

tigt med strålningsenergin (fig 3).
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Fig 3: Där.pningskoefficientens variation för Fe med

strålningsenergi.

En inhomogenitet i materialet kommer att ge en annan in-

tensitet Ip hos strålningen efter passage av denna.

Skillnaden i intensitet Al = I2 - I1 vill man härvid ha

så stor som möjligt. Då A x « x kan man skiva

I = e u- A x (ekv 2)



Man kan här se att för att man ska få ett stort värde

på AI» skall /i vara stort, vilket innebär att man skall

välja så låg strålningsenergi som möjligt. Denna påverkas

vid röntgen av KV-talet, där alltså en ökning medför en

försämring av skönjbarheten.

Då radiograferingen görs med isotop (t ex Ir-192) kan

energin inte påverkas. Här är man hänvisad till den speci-

fika strålningsenergi som isotopen ger.

I ekv 2 ser man också att för en viss provning är defektens

utsträckning i tjockleksriktningen (x) direkt proportio-

nell mot strålningsintensiteten.

Film

De två strålningsintensiteterna I., och Ip (fig 2) kommer

att träffa filmen. Om man låter strålningen påverka fil-

men under en viss tidsrymd (m) erhåller filmen två olika

exponeringar E. och Ep. Dessa två exponeringar kommer att

ge upphov till två olika svärtningar hos filmen S, och So.
Ao

En films svärtning (S) definieras som S = 1og^p där A =

intensitet hos ljus som träffar filmen, A = intensitet hos

ljus som passerar filmen.

Fig 4 visar hur filmens svärtning varierar med log E.

Denna typ av kurvor kallas vanligtvis karakteristiska

filmkurvor.

Fig 4



Om man antar att inhomogeniteten är liten kommer den att
ge upphov till en liten svärtningsändring. Vid små änd-
ringar i svärtning kan kurvans lutning G (gradient) anses
vara konstant vilket medför att man kan skriva

S = G log E + K K = konstant

Eftersom E = I . m erhålles:

ÅS = o,43 G -^- (Ekv 3)

Denna ekvation visar att om man vill upptäcka defekter
vars dimension A X är litet (dvs ger upphov till liten
ändring i strålningsintensitet (£1) skall undersöknings-
tekniken väljas så att G är så stort som möjligt).

I ekv 3 framgår att för en viss filmtyp är en ändring i

strålningsintensitet direkt proportionell mot en ändring

i filmsvärtning.

Sammanfattning

Genom att sammanställa de två ekv:

Å l = I -/i-Ax (2)

A S = 0,43- G 4^- (3)

finner man att

A.S = 0,43« G »/LI.AX ekv 3

Denna ekvation (3) gäller om man kan försumma den spridda
strålningen.

Vid den normala radiografiska provningen är emellertid
fallet inte så utan filmen träffas av två typer av stai-
ning:

1. Direkt strålning (ID) dvs strålning som gått raka
vägen från strålkälla till film. Denna strålnings-
typ utgör den informationsgivande delen av kompo-
nenter.
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2. Spridd strålning (Ig) dvs strålning som under sin

väg från strålkällan till filmen träffat en atom

och härvid ändrat riktning. Denna typ av strålning

kommer inte att ge någon information om eventuella

defekter i objektet utan kommer enbart att ge en

jämn gråfärgning av filmen.

I ekv 2 kommer I att ersättas med ID och i ekv 3 ersätts

I av d D + Is) vilket ger ekvationer:

(ekv 4) A S = O,43*G«/i-Ax • — V ~

i J D ;
denna ekvation kan också skrivas

(ekv 5) AX = 2 ' 3 ' A s . / i + -£\
p• G * D/

I denna ekvation som ger sambandet mellan den svärtnings-

ändring defekten ger upphov till (A S) och defektens

storlek (A X) måste de två faktorerna /i och /i+ y=
* D

mas exprimentellt.

b e s t ä m -

u kallas linjära absorptionskoefficienter och skall i

detta fall vara bestämd utan bidrag från spridd strålning.

T—J är den så kallade build-up faktorn.

Experiment 1

Bestämning av linjära absorptionskoefficient och build-up

faktorer

Vid bestämningen av build-up faktorn måste man bl a arbeta

med ott mycket smalt strålknippe för att förhindra att den

spridda strålningen kan nå detektorn. (pig. 5A)
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Försöksuppställningar enligt fig 5

5A
Objekt

Blyplåt
4mm

Strålkälla
5B

'Film

Objekt
s"

Som detektor används röntgenfilm med 0,02 mm tjocka bly-

folier. Vid experiment med röntgenstrålning måste man hålla

i minnet att strålningen inte är monoenergetisk. Detta med-

för att vid en viss rörspänning kommer absorptionskoeffi-

cienten att avtaga när strålningen passerar genom materialet,

Skälet till detta är att den lågenergetiska delen av strål-

ningen filtreras ut först.

I figur 6 är build-up faktorn ritad som funktion av gods-

tjockleken.vid olika rörspänningar.

Pig 6

300 kV

Godstjocklek
mm



För Ir-192 gjordes motsvarande experiment med försöksupp-

ställning enligt figur 7.

Film
7A

Objekt
blyblock.

med 4 sm hål

Strålkälla Objekt-

Vid denna undersökning provades två olika blyfolietjocklekar

C,02 och 0,1 mm.

Figur 8 visar resultatet av undersökningen. Man kan här se

en markant sänkning i build-up faktorn vid användandet av

de tjockare blyfolierna.

Fig 8
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I figur 9 har absorptionskoefficienten bestämts för några

olika rörspänningar som funktion av genomstrålad godstjock-

lek.

Pig 9
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Figuren visar hur snabbt absörptionskoefficienten sänks när

den lågenergetiska delen av strålningen filtreras bort.

Av intresse för mätningarna är också den inverkan som slagg-

fyllningar i defekten kan ha på resultatet. Vid 200 KV rör-

spänning gjordes en undersökning av slagger från både basiska

och rutilelektroder. Härvid visade det sig att 1 mm slagg

motsvarar 0,1 mm Fe.
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Experiment 2

Bestämning_av_svetsdefekter_i_t^ockleksriktningen

En hålighet, (fig 10) kommer att på röntgenfilmen avteckna

sig som ett svart område.

. Pig 10 a Pig 10 b

Film Hålighet

Referens-
punkt

Den svärtningsändring som defekten ger upphov till kan mätas

med hjälp av en svärtningsmätare (densitometer), och sedan

omvandlas till godstjockleksändring med hjälp av filmens

karakteristiska kurva och exponeringskurva. Denna metod att

med utgångspunkt från svärmingsändring utföra beräkningar

är förhållandevis besvärlig och behäftad med vissa osäker-

hetsmoment (t ex variationer i framkallningsbetingelserna).

I stället bör man vid sidan om svetsen placera en trappstegs-

skala.

Eftersom I = I • e~Px och inom ett begränsat område av den

karakteristiska filmkurvan D = log (I • t) kommer svärtningen

vara linjär funktion av godstjockleken.

Normalasvetsfel har förhållandevis små dimensioner och man

kan därför inte använda konventionell svärtningsmätare efter-

som deras mätyta är för stor.

I detta fall har en mikrodensitometer av fabrikat

Joyce-Loeble används eftersom dess mätspalt kan göras så

liten som 1 x 5 A"n och man kan erhålla en linjär förstoring

på 1:1000.

Ett antal svetsar som innehöll intressanta defekter radio-

graferades, mättes och snittades.
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Mätningen med mikrodensitometern är förhållandevis enkel.

Man låter helt enkelt mikrodensitometern göra en upptagning

av svärtningen från en referenspunkt till en annan tvärs

över defekten (fig 10 b).

En sådan upptagning ser ut enligt fig 11 och man kan om man

dessutom gör en mätning av trappstegsskalan ange att t ex

defektens djup i mm = 0,018* pennutslaget.

Pig 11

Defek Referens-
punkt

Resultatet av mätningarna och verifiering vid snittning fram-

går av fig 12. Kalibreringskurva som ger sambandet mellan

pennutslag och defektdjup visas enbart i 12 A.
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12 A.

Godstjocklek 10 mm

Defektdjup (mm) = 0,018» PU

= 0,018 x 45 = 0,8 mm

Resultat vid snittning 0,8 mm

Kalibreringskurva

tJocH.k

Pennutslag Pli i mra

Eftersom den linjära förstoringen som använts är 1:20 kan

man också mäta bredden hos defekten (0,8 mm)
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12 B

Den första upptagningen gjordes

innan svetsen slipades.

i

Godstjocklek (mm) 10

Verkligt djup (mm): 1,1

Uppmätt djup (mm): 0,9

Orsaken till mätfelet är

den mycket ojämna svets-

rågen som har ett brant

förlopp vid defekten.

Svetsråf•

Defekt

^m svetsen jämnas till före provningen förbättras

noggrannheten. Ovanstående svetsfel mättes efter

bortslipning av ytojämnheterna och resultatet fram-

går av fig 12 C
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12 C

Slipad svets

Godstjocklek (mm): 10

Verkligt djupCnm): 1,1

Uppmätt djup(mm): 1,1
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12. D

Godstjocklek io mm

Verkligt djup (mm) : 0,9, 0,5 och 1,2

Uppmätt djup (mi.) : 0,8, 0,5 och 1,2

Godstjocklek 10 mm

Verkligt djup (mm) 0,3 och 0,2

Uppmätt djup (mm) 0,3 och 0,2



1 7

12. p

Godstjocklek 12 mm

Verkligt djup (mm) 0,8 och 1,0

Uppmätt djup (mm) 0,3 och 1,0

12 G

Godstjocklek 12 mm

Verkligt djup (mm) o,5

Uppmätt djup (mm) o,5

; t
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i c n

Godstjocklek 9,2 iam

Oslipad svets

Smältdike

Verklig 0,5mm

uppmätt 0,3mm

Hålighet

Verkl. 1,4mm

Uppm. 1,4mm

Hålighet

Verkl. 0,8mm

Uppm. 0,9mm
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13.

Mätnoggrannheten när godstjockleken varierade studerades

för nedanstående defekt.

Verkligt djup (mm) 1,9

Godstjocklek (mm) 10

Uppmätt djup (mm) 1,9

Godstjocklek (mm) 16

Uppmätt djup (mm) 1,

Godstjocklek (mm) 20

Uppmätt djup (mm) 1,9

Godstjocklek (mm) 30

Uppmätt djup (mm) 1,8
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Defekter enl fig 13

studerades även vid

provning med Ir-192 vid

olika godstjocklekar.

Verkligt djup (mm) 1,9

Fig 14

Godstjocklek 10 mm

Uppmätt djup (mm) 1,8

Godstjocklek 20 mm

Uppmätt djup (mm) 1

Godstjocklek 40 mm

Uppmätt djup 1,9mm

Godstjocklek 50 mm

Uppmätt djup 1,7 mm
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De defekter som hitintill studerats är volymetriska dvs de

har en bredd som överstiger 0,3 - 0,4 mm.

När defekten är smalare än ovanstående uppstår problem med

att svärtningsändringen påverkas av spaltbredden på grund

av oskärpan enl fig 15.

c)

.A

Q
•t

Maximal.
kontrast••t / v.

Reducerad
kontrast

o. Fig. 15

Om man försöker mäta defekten enl fig 16 finner man att

verkligt djup är 2,4 mm medan uppmätt djup blir 0,8 mm.

Mätfelet beror på den kontrastreduktion som den lilla

spaltbredden ger upphov till.

Fig 16



Detta problem medför även att man inte bör försöka göra

mätningar av sprickor.

Figur 17 visar en upptagning av 4 olika sprickor.

Sprickor bör inte heller mätas på grund av att de ofta har

ett trappstegsformat förlopp ner genom godset. I ovanstående

figur är spricka 2 djupast men har på grund av sin mer mar-

kanta trappstegsform gett upphov till lägre svärtningsänd-

ring än spricka 3 och 4.
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Sammanfattning

Mätmetoden fungerar bra för storleksbestämningen av volyme-

triska svetsfel dvs svetsfel som har en bredd på minst

0,3 mm.

Mätnoggrannheten är ungefär 0,1 mm för godstjocklekar upp
till 40 mm. Dessa mätresultat kan uppnås när svetsens yta
är förhållandevis plan (slipad). Om svetsens yta är mycket
ojämn riskerar man att svetsfelsmätningen försvåras eller
omöjliggörs av svärtningsvariationer som orsakas av ytojämn-
heter hos svetsen.

För svetsfel som innehåller slagg måste mätvärdet ökas med
10% för att korrigera för slaggens absorption.

En intressant fördel hos mätmetoden är att man innan snitt-

mätningen utförs kan göra en upptagning längs felet för att

bestämma var defekten har sitt maximala djup.

Detta kan vara av betydelse eftersom de normala svetsfelen
har snabba och i förhållande till sitt djup stora variati-
ner i djuputsträckning.

För att ge god mätnoggrannhet bör medradiograferas en trapp-

stegsskala av stål se fig 18.

Fig 18

0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 1,4 mm

Referenser

Odontologisk Revy 24: 161 - 172 (1973)

IIW-doc VA-276-77


