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Pa uppdrag av Statens Kärnkraftinspektion har skisserats vissa
förslag till hur urval av inspektionsområden för återkommande
besiktning av rörledningar skulle kunna ske.

Strävan har varit att inrikta kontrollinsatserna på sådana om-
raden som är av säkerhetsmässig betydelse oeh där defekter/-
skador kan uppstå.

Enligt förslagsskissen styrs fördelningen vad avser antalet in-
spektionsområden av riskfaktorer baserade på expertbedöm-
ningar, medan lokaliseringen av inspektionsområden styrs av
mest sannolika skademekanismer. Det framhålls dessutom att
inte alla inspektionsområden bör väljas pa en deterministisk basis
utan att en viss andel alltid bör välja3 slumpmässigt.

KMA, KU, KUA1, KUA2, KUB, KVB, KVB Wallner, S, TQ, TQB
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1.
INLEDNING

2.

PS rörledningar av säkerhetsmissig betydelse i kärnkraftverk
ställs mycket höga kvalitetskrav, som syftar t i l l att rörens
integritet under drift skall garanteras. Vidare genomförs mycket
omfattande kontrollåtgärder i samband med konstruktion, t i l l -
verkning och montage för att verifiera att dessa höga kvalitets-
krav innehails. För att upptäcka eventuella skadliga förändringar
under drift genomförs dessutom s k återkommande besiktning,
som i princip bestar i oförstörande provning av utvalda områden
med vissa tidsintervall. Kraven framgår av Regler för åter-
kommande besiktning och provning i kärnkraftanläggningar, som
utarbetats av arbetsgruppen för återkommande besiktning
(AGAB-reglerna).

Av praktiska och ekonomiska skäl måste omfattningen av den
återkommande besiktningen begränsas. Exempelvis anger AGAB-
reglerna för klass 1-rör att 12 % av antalet svetsskarvar skall
provas återkommande och att urvalet av svetsskarvar skall
baseras pä "designfaktor" och "servicefaktor". När begränsningar
införs uppstår emellertid urvalsproblem och synpunkter har
framförts att dagens tillämpning av AGAB-reglerna är långt
ifrån optimal. Man anser att de kontroller och provningar som
utförs idag inte i tillräckligt hög grad inriktats på sådana
objekt/områden som är av säkerhetsmissig betydelse och där
defekter/skadcr kan uppstå. Dessa synpunkter har framsprungit
ur jämförelser mellan individuella (problemanpassade) egenkon-
trollprogram och mer schablonmässiga officiella provnings-
program.

I denna rapport ges några synpunkter på urvalsproblematiken ur
en hällfasthetsteknikers synvinkel. Förhoppningen är att dessa
synpunkter i någon mån skall kunna bidra t i l l en mer optimal
utnyttjning av de resurser som avdelats för återkommande
besiktning.

1

SYFTE MED ÅTERKOMMANDE BESIKTNING
En första förutsättning för att man skall kunna bedöma huruvida
en verksamhet är mer eller mindre optimal är att man känner t i l l
det yttersta syftet med verksamheten ifråga. När det gäller
återkommande besiktning har jag inte lyckats finna syftet klart
formulerat någonstans. I brist på annat har jag därför utgått från
följande (mycket vida) arbetshypotes:

"Återkommande besiktning av rörledningar syftar t i l l att höja
reaktorsäkerheten (genom att minska risken för att rörhaverier
skall inträffa)".

Arbetshypotesen innebär att tillgänglighetsaspekter och ekono-
miska aspekter ej beaktas.

Vidare antas att reaktorsäkerheten höjs genom att risken för
reaktorolyckor minskas. Risken uppdelas därvid i sannolikheten
för ett visst haveri å ena sidan och konsekvenserna av detta
haveri å andra sidan. Ett optimalt besiktningsprogram bör då
vara så beskaffat att de största resurserna satsas, där de största
riskerna föreligger.
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3.
HAVERIKONSEKVENSER

För att uppnå en effektiv höjning av reaktorsäkerheten är det av
vikt att man i första hand nedbringar sannolikheten för haverier
på de ställen, där haverier har stora säkerhetsmässiga kon-
sekvenser. I AGAB-reglerna beaktas detta genom att andelen
undersökta svetsskarvar varierar med klasstillhörigheten. AGAB
har därvid valt att låta kvalitetsklassen styra besiktningsomfatt-
ningen. Kvalitetsklassbegreppet är dock en konstruktion som
innehåller en hel del subjektiva element, där man bl a sneglat på
tillgänglighetsaspekter coh tradition, vilket gör det mindre lämp-
ligt i detta fall. AGAB-reglerna borde därför utgå frän säker-
hetsklassen som är ett mer väldefinierat och från reaktorsäker-
hetssynpunkt mer logiskt begrepp.

Även om man utgår från säkerhetsklassen, kan man dock finna
avsevärda skillnader mellan system och systemdelar inom samma
säkerhetsklass, när det gäller haverikonsekvenser. Skillnaderna
beror bl a på

rördimension
funktion
placering
redundans
isolationsmöjligheter

, j a * * " i vilken mån haveriet beaktats vid konstruktionsarbetet
Ils t|l3 (rörbrottsförankringar osv)

F»| l i i ? Att kvantifiera skillnaderna torde inte vara möjligt. Däremot
-M I f Si borde man med hjälp av rätt personer kunna göra en relativ
I?* * * j t gruppering av system/systemdelar med avseende på haveri-
jff ^I?| konsekvenser ur säkerhetssynvinkel. Denna gruppering kunde
I ii !§'S- sedan bli en av de parametrar som utnyttjades för att styra
22* -Saä fördelningen av inspektionsområden inom en och samma säker-

^ hetsklass.

På grund av tids- och kompetensbrist måste dock denna para-
meter fortsättningsvis lämnas därhän. För eventuella vidare
diskussioner kan det dock vara värt att notera att ett införande

P av en sådan parameter innebär att schablonmässiga regler måste
överges. En gruppering enligt ovan måste ju ta hänsyn t i l l
individuella särdrag hos varje reaktoranläggning.
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4.
HAVERISANNOLIKHET

En ytterligare parameter som bör vara styrande för en optimal
fördelning av inspektionsområden är den relativa risken för att
förändringar under drift skall orsaka haverier. För att undersöka
om det överhuvudtaget är möjligt att göra bedömningar pä detta
omräde mäste man studera de mekanismer som kan orsaka
skadliga förändringar. Enligt besiktningsgruppen inom AGAB
(protokoll 83-06-15) skall följande mekanismer beaktas:

erosion
korrosion
spänningskorrosion (inter- och transkristallin)
termisk utmattning (högfrekvens- och iägcykelutmattning)
vibrationsutmattning
vattenslag
kvarvarande defekter frän tillverkning eller montage som

kan tillväxa.

Dessa mekanismer kommenteras kort nedan:

Erosion, korrosion
Tyvärr känner jag däligt de strömningstekniska och kemiska
faktorer som reglerar erosion och korrosion. Mina begränsade
erfarenheter antyder dock att det borde vara möjligt att göra
vissa riskbedömningar.

Interkristallin spänningskorrosion

Denna mekanism är känd i grova drag. Vissa riskbedömningar kan
göras bl a med hänsyn ti l l material, miljö och drifttemperatur.
Bedömningar bör göras av kemi-/materialexpert i samräd med
systemkunnig person.

Transkristallin spänningskarrosion

Denna mekanism förekommer under speciella, tämligen lätt
identifierbara förhållanden. Vissa överraskande fall har dock
inträffat, vilket antyder att fenomenet bör behandlas med för-
siktighet och stor fantasi. Riskbedömningar är dock möjligt att
göra och bör utföras av kemi-/materialexpert i samråd med
systemkunnig person.

Högcyklisk termisk utmattning

Detta fenomen förekommer där flöden av olika temperaturer
blandas. Riskbedömningar är fullt möjligt att göra och bör
utföras av djupt systemkunnig person i samråd med hållfasthets-
expert. Vissa "oförutsedda" fall har inträffat, t ex på grund av
läckande ventiler eller frän instruktioner avvikande driftsätt,
vilket antyder att ett stort mått av fantasi måste användps vid
bedömningar.
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Lagcykiisk termisk utmattning

Även för denna mekanism bör det finnas.goda möjligheter -att
bedöma huruvida oförutsedda belastningar (som ej beaktats vid
design-beräkningar) kan förekomma. Bedömningen bör göras av
djupt system- och anläggningskunnig person i samräd med hall-
fasthetsexpert.

Vibrationsutmattning

Inledningsvis kan man konstatera att stadigvarande vibrationer
som är av den storleksordningen att de medför utmattnings-

•
skador också brukar medföra läckage inom relativt kort tid.

Återkommande besiktning med jämförelsevis langa tidsintervall
är därför av begränsat intresse för sådana fall. Den typ av
vibrationsskador man därför är intresserad av är snarare sådana
som uppstår vid driftfall av begränsad varaktighet. Erfarenhets-

• mässigt är det mycket svårt att prediktera eller upptäcka sådana

fall även om omfattande prov och övervakning utförs i samband
fs» s | j med provdrift och effektdrift (flera exempel finns). Trots detta
1̂ 5 i j j l bör det dock finnas vissa möjligheter att göra riskbedömningar
^|2 |^5 även på detta område. Bedömningarna bör då göras av person
| |3 * | | med drifterfarenhet i samråd med systemkunnig person och
| | * | | | hållfasthetsexpert. I sammanhanget bör även all tillgänglig drift-
I l l | | 1 statistik utnyttjas. En uppmärksam och erfaren besiktningsman
f * f s i l l kan dessutom ofta av olika tecken se att vibrationer har fore-
l l ! i l 13 kommit i ett visst system och eventuella sådana erfarenheter bör
1 | | s | s l också tillvaratas.f
iUlill
2f|||s| Vattenslag

Vattenslag och andra trycktransienter kan i likhet med många
andra typer av belastningar indelas i kategorierna förutsedda och
oförutsedda. Kategorin förutsedda trycktransienter är beaktade
vid konstruktionsarbetet och provdriften och skall ej vålla några
problem i detta fall. Kategorin oförutsedda trycktransienter,
som t ex kan uppstå på grund av ett otillåtet driftsätt, är
däremot av större intresse. Möjligheterna att för sädana utföra
vettiga riskbedömningar torde vara likartade de som gäller för
vibrationsutmattning.

Tilläggas kan att oförutsedda trycktransienter av en storleks-
ordning som gar skador som är detekterbara vid oförstörande
provning i de flesta fall ger upphov t i l l mer lättupptäckta
konsekvenser såsom deformerade upphängningar, klenrör och
isoleringar.
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Kvarvarande defekter

Kvarvarande defekter utgör ett särskilt problem eftersom de är
slumpmässigt fördelade och eftersom de mer eller mindre effek-
tivt kan förstärka de ovanstäende mekanismerna. Vissa relativa
riskjämförelser borde i och för sig vara möjliga att göra, t ex
torde risken för kvarvarande defekter vara mindre i klass 1 än i
klass 3. En erfaren materialtekniker borde även kunna göra
riskjämförelser med avseende på materialtyp, materialtillstånd,
tillverkningsmetod osv. För närvarande tycks det dock lämpligast
att kvarvarande defekter endast ingår implicit i riskbedömningen
och inte behandlas som en separat faktor.

Av ovanstäende kommentarer framgår att det bör vara möjligt
att göra grova, men ändå tämligen vettiga riskbedömningar av
typen "kan uteslutas / kan ej uteslutas" med avseende på de
tänkbara mekanismerna. För att möjliggöra en något mer nyan-
serad riskbild föreslås dock att även nivån "gränsfall" införs. En
riskbedömningsmall för ett visst system eller viss systemdel
skulle då kunna se ut på följande sätt:

Skademekanism

Erosion

Korrosion

Interkristallin
spänningskorrosion

Transkristallin
spänningskorrosion

Högcyklisk termisk
utmattning

Lågcyklisk termisk
utmattning

Vibrationsutmattnning

Vattenslag

Kan
uteslutas

Gräns-
fall

Kan ej
uteslutas

Anmärkning
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Riskbedömningen skulle alltså gå t i l l pä sa sätt att vederbörliga
experter satte kryss i den ruta de finner mest lämplig. En slutlig
utformning av metod och mall för denna riskbedömning måste
dock anstå tills man fär praktiska erfarenheter efter ett eventu-
ellt beslut att pröva denna väg. Tilläggas kan att en sädan
riskbedömning skulle erbjuda ett sättsynt bra tillfälle til l utbyte
över expertgränserna.

5.
FÖRDELNING AV INSPEKTIONSOMRÅDEN

Ett optimalt besiktningsprogram bör, som tidigare nämnts, vara
sä beskaffat att de största resurserna satsas där de största
riskerna föreligger. Resurssatsning när det gäller återkommande
besiktning kan diskuteras i termerna

omfattning av inspektionsområden (dvs antal)
fördelning av inspektionsområden
lokalisering av inspektionsområden

Omfattningen av inspektionsområden för rörledningar anges i de
nuvarande AGAB-reglerna på följande sätt:

Kvalitetsklass Omfattning

12 % av antalet svetsskarvar med DN > 50
5 % av antalet svetsskarvar med DN > 100
2 % av antalet svetsskarvar med DN > 100

Denna omfattning utgår jag från som given i detta sammanhang,
men ett par kommentarer kan kanske vara på plats. För det
första anser jag att säkerhetsklassen snarare än kvalitetsklassen
bör vara styrande (jämför kapitel 3 ovan). För det andra talar
AGAB-reglerna enbart om svetsskarvar. Många av de meka-
nismer som kommenterats i kapitel 4 kan dock ge skador som
skall sökas på andra ställen än just i svetsskarvar. Detta kan
behöva beaktas vid en eventuell revidering av AGAB-reglerna.

AGAB-regler ger även anvisningar när det gäller den grova
fördelningen av inspektionsområden på olika klasser. En möjlig-
het vore dock att utnyttja resultaten enligt kapitel 3 och 4 för
att nyansera denna fördelning även inom varje klass. Denna
möjlighet illustreras nedan med ett skissartat exempel:
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Antag att en kvalincerad bedömning av haverikonsekvenser
enligt kapitel 3 resulterar i att system och systemdelar kan
indelas i kategorierna "stora" och "måttliga" med avseende pä
konsekvenser vid ett eventuellt haveri.

Antag också att en minst lika kvalificerad bedömning av haveri-
risker enligt kapitel 4 resulterar i att system och systemdelar
kan indelas i kategorierna "obetydlig" och "låg" med avseende på
risk för haveri (att använda ord som "hög" verkar alltför mot-
bjudande i detta sammanhang). Exempelvis kan en systemdel som
har minst en markering i kolumnen "kan ej uteslutas" eller mer
än en markering i kolumnen "gränsfall" klassas som "låg" med
avseende på haveririsk. Med hjälp av dessa kategorier kunde
sedan systemdelarna indelas i riskgrupper t ex enligt följande
mall:

Haverikonsekvens

Haveririsk

Stor

Läg

Riskgrupp

Stor

Obetydlig
B

B

Måttlig

Obetydlig

Den mer nyanserade fördelningen av inspektionsområden inom en
viss säkerhetsklass kunde sedan styras av riskgrupptillhörigheten.

Att helt låta riskgruppen styra fördelninj och t ex säga att
riskklass C inte behöver besiktigas vore dock mindre lämpligt.
Vid de flesta haveritillfällen jag har upplevt brukar man nämli-
gen kunna konstatera något oförutsett, överraskande element
och riskgrupperingen bygger ju i stort sett bara på förutsedda
fakta. Även om riskgrupperingen utförs av mycket erfarna
experter bör därför alltid en viss del av antalet inspektions-
områden fördelas på "slumpmässig" basis. En fördelning i säker-
hetsklass 1 skulle t ex kunna tillgå så här:
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1. Det totala antalet inspektionsområden bestäms t i l l 12 % av
antalet svetsskarvar med DN > 50.

2. Systemen och systemdelarna indelas i riskgrupperna A, B
och C.

3. Antalet inspektionsområden som fördelas ti l l riskgrupp C
bestäms t i l l 5 % av antalet svetsskarvar i riskgrupp C.

4. Antalet inspektionsområden som fördelas t i l l riskgrupp B
bestäms t i l l 10 % av antalet svetsskarvar i riskgrupp B.

5. Resterande antal inspektionsområden förs ti.l riskgrupp A.

Siffrorna är givetvis helt gripna ur luften bara för att illustrera
ett tänkbart sätt att använda en eventuell riskgruppering.

6.
LOKALISERING AV INSPEKTIONSOMRÅDEN

När fördelningen av inspektionsområden är bestämd återstår att
pä effektivast möjliga sätt välja lägen för det tilldelade antalet.
Jag har valt termen lokalisering för denna verksamhet. Målsätt-
ningen bör vara att man lokaliserar sina inspektionsområden ti l l
punkter, där eventuella skador först uppstår och kriteriet på
effektivitet blir ailtså i hur hög grad man uppfyller detta mål.

Hur en effektiv lokalisering skall bedrivas har diskuterats i
många är utan att några slutgiltiga resultat har nåtts. Idéer har
ibland framförts om att man skulle utgå från utförda normberäk-
ningar och t ex låta värdet på den beräknade utnyttjningsfaktorn
styra lokaliseringen. Mot sådana idéer kan dock många invänd-
ningar riktas, varav de kanske viktigaste är att:

vid normberäkningar bedaktas endast ett fåtal av de skade-
mekanismer som räknas upp i kapitel 4

vid normberäkningar beaktas endast förutsedda belastning-
ar (tillåtna driftsätt t ex). Potentiella "otillåtna" driftsätt
och belastningar som därvid kan uppkomma beaktas däre-
mot ej

normberäkningar kan ge en mycket skev bild av utnyttj-
ningsfaktorns fördelning inom ett visst 3ystem. Detta beror
på att beräkningsresultaten ofta är framtagna med kraftigt
varierande grad av konservatism i olika snitt.

En annan tänkbar möjlighet att försöka effektivisera lokalise-
ringen av inspektionsområden är att utgå ifrån någon uppfattning
om vilka skademekanismer som bör beaktas. Den bedömning av
haveririsken som behandlas i kapitel 4 kunde användas även för
detta fall. En ifylld tabell för en viss systemdel ger ju informa-
tion om vilka akademekanismer som har ansetts mest sannolika
och för var och en av mekanismerna kan man göra någorlunda
vettiga bedömningar av var skador först är att vänta.
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I nedanstående kortfattade kommentarer antyds hur sådana be-
dömningar skulle kunna gå t i l l :

Erosion, korrosion

Den eller de experter som bedömt att dessa mekanismer kan
behöva beaktas bör också kunna peka ut var skador först bör
uppträda.

Interkristallin spärmingsk lirosion

Mest styrande för denna mekanism tycks vara materialpara-
metrar, t ex kolhalt, och svetsparametrar, t ex reparations-
frekvens. Med tillgäng t i l l bra dokumentation om dessa para-
metrar kan en .naterialexpert med någorlunda god precision peka
ut mest troliga lägen för uppkomst av interkristallin spännings-
korrosion. Oetta har ju redan visat sig fungera tämligen väl i
några fall.

Ett tänkbart komplement ti l l detta förfarande kunde vara att
beakta även hållfasthetstekniska aspekter. Ett exempel på en
metod som tar hänsyn ti l l den lokala päkänningen är GEs Stress
Rule Index (SRI). Enligt uppgifter frän USA kan denna metod
användas för att t ex utresluta risken för spänningskorrosion i
vissa svetsar (SRI < 1.2). Metoden har inte studerats närmare i
Sverige, vilket bör göras omsorgsfullt innan ett införande disku-
teras. Ett ytligt intryck är att metoden bör betraktas med viss
skepsis tills vidare, men att den kunde vara intressant att pröva
mot bakgrund av svenska erfarenheter. Eventuella SRI-bestäm-
ningar finge givetvis göras av hållfasthetsberäknare.

Transkristallin spänningskorrosion

Samma kommentar som för erosion, korrosion.

Högcyklisk termisk utmattning

Samma kommentar som för erosion, korrosion.

Lågcyklisk termisk utmattning

Skador bör i första hand uppträda i diskontinuiteter t ex biand-
skarvar, godstjockleksövergångar. Mest troliga skadelägen bör
tämligen enkelt kunna pekaj ut av en någorlunda erfaren håll-
fasthetsberäknare.
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Vibrationsutmattning

Skador uppträder oftast i anslutning ti l l punkter sonm "stär
stilla" i ett vibrerande system t ex fixpunkter och tunga kom-
ponenter. En hållfasthetsberäknare med erfarenhet av dynamiska
problem kan göra meningsfulla urval av mest troliga skadelägen.

Vattenslag

Se kommentar t i l l vibrationsutmattning.

Lokaliseringsproblem uppstår givetvis när man har flera skade-
mekanismer att beakta, men även för sädana fall kan vissa
riktlinjer ges. Exempelvis bör mekanismer som kan upptäckas pä
annat sätt än genom oförstörande provning (vattenslag t ex) ges
en mer underordnad roll. Konstateranden av sådana effekter, t
ex vid en okulärkontroll. bör ju ändå föranleda en närmare
undersökning.

En annan aspekt som kan behöva beaktas vid lokalisering av
inspektionsområden i rörledningar är samordningen med andra
besiktningsobjekt t ex tankstutsar, ventiler, rörgenomföringar.
Att t ex prova en rörgenomföring som är kraftigt överdimensio-
nerad, utsatt för mycket måttliga belastningar och placerad i
luftatmosfär syns mig vara något överflödigt om man dessutom
undersöker någon rörsvets i närheten av denna rörgenomföring.

Slutligen kan det åter betonas att inte alla inspektionsområden
skall lokaliseras på denna "deterministiska basis". En viss andel
bör alltid lokaliseras mer slumpmässigt.

7.
SLUTKOMMENTAR Ovanstående synpunkter skall betraktas som en rå och ofull-

gången skiss utarbetad helt från min egen snäva horisont. Åt-
skilligt av värde skulle givetvis kunna tillföras genom bidrag frän
olika experter inom och utanför ASEA-ATOM. Osäker på om
tankegångarna överhuvudtaget är av något allmänt intresse har
jag dock inte lagt ned några resurser på att försöka införskaffa
sådana bidrag på detta stadium.


