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Vad skall vi prata om? 

1. Vilka är Tiogruppen 

2. Grundläggande för OFP 

3. Beprövade metoder 

4. Provningsutmaningar 



Tiogruppen för raffinaderier och kemisk industri är en 
fristående branschorganisation för tekniska frågor 
beträffande tryckbärande utrustning och cisterner i våra 
anläggningar.  



Föreningens syfte och målsättning är att 
 

-  Vara en kompetent part som i positiv anda i kontakter med myndigheter och 
ackrediterade organ, hävdar industrins intressen 
 
-  Vara aktivt deltagande vid t ex revision eller utarbetande av nationella och 
internationella föreskrifter, standarder, normer samt anvisningar 
 
-  Vara en respekterad part inom branschen för att främja hög säkerhet och   
tillförlitlighet. 
 
Behandla medlemmarnas gemensamma intressen och utbyta information och 
erfarenheter. Detta genom ett starkt nätverk för tekniska frågor och erfarenhetsutbyten 
inom branschen med avseende på skador, haverier etc.  
 



Grundläggande för OFP 

• Veta vad vi letar efter 

– Korrosionskontrolldokument 

– Korrosionskretsar 

• Veta var vi skall prova 

– Var i korrosionskretsen är de utsatta områdena. 

• Använda rätt metod 

– Tas fram i samarbete med NDT företag 



Beprövade metoder 

• Oförstörande provning skall utföras 

av personal med erforderlig 

kompetens 

• Metoden skall vara bedömd och 

accepterad av ackrediterat 

kontrollorgan. 

 



Beprövade metoder 

• Accepterade OFP metoder (Kvalificerad) 

–Upplösning/noggrannhet  

– Tillförlitlighet 

– Repeterbarhet 

• Kvalificerad operatör 

• Resultatredovisning / Spårbarhet 
med hög nivå på rapport, viktigt! 

https://www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/organisation 

https://www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/organisation


Beprövade metoder 

• Bevisa för oss själva 

• Bevisa för försäkringsbolag 

• Bevisa för myndigheter 

 
Att utrustningen är säker att drifthålla 



Provningsutmaningar - Skademekanismer 

• Provning av utrustning i drift (kallt, varmt, flöden) 

• CUI (Korrosion under isolering och stödpunkter) 

• Sprickor 

– Visuellt oåtkomliga sprickor 

– HIC, SOHIC, SCC, ClSCC, ASCC, SSC, HTHA 

– Försprödning (Väte- Härdning-, Sigmafas-, 475°C-) 

– Utmattning 

– Krypning 

• Sprickor och godsförluster i svåra geometrier 



Provningsutmaningar - metoder 

• UT/EC 
Skanningsmetoder 
Utmaning: spetsiga/vassa pittings 

• RTG 
Upplösning: sprickor 

• Sprickprovning MT/PT/ET ytliga defekter 
Utmaning: inre defekter 

• EC/UT tubmätning 
Utmaning: mätning tubinfästning (vvx/Luftkylare) 

 



Provningsutmaningar - metoder 

• Metoder för 100% mätning 
Ex. Intelligenta piggar i tuber, LR på rör 
Utmaning: konvektionsdelar i ugnar och pannor 

• TV, Video som visuell kontroll 
Utmaning: Acceptans från besiktnings och 
kontrollorgan 



Rörstöd/klammor 



Provningsmetod – virvelström av tuber 



Provningsmetod – Profilröntgen 



Provningsmetod – Profilröntgen 



Provningsmetod – Long Range Ultrasonic 



Daggpunktskorrosion 

Kalla ställen i varma processer 
(köldbryggor) 

Kalla rökgaser 



Syrakorrosion på tuber vvx 



Värmeväxlartuber 



Erosion invändigt böj 



Hydrogen Induced Cracking (HIC) 

Förekommer där det finns H2S i vätskefas och får 
vätet att tränger in i plåten där det finns 
föroreningar 



Hög temperaturkorrosion 



CUI (korrosion under isolering) 

• Vatten tränger in men förångas inte 

• Klorider i isoleringsmaterial 

• Oförutsägbart 



CUI - Instrumentuttag isolerade med ”gasbinda” 



CUI - Instrumentuttag isolerade med ”gasbinda” 



CUI - Instrumentuttag isolerade 



Mekanisk nötning Korroderade stöd 



Korrodera cisternbotten Korroderat cisterntak 



Läckage i uttag (uppåtriktad) samt en 
plugg på undersidan av röret. Ledningen 
är inte värmebehandlad och risken 
uppenbar för ASCC då temperaturen är 
över 60°C. 





Toppledning T2507->V2507 – sprickor, läckage 

Troligast CSCC ”Caustic Stress Corrosion Cracking”.  Vid högre koncentrationer av lut i 
kombination med temperatur >46°C och inbyggda spänningar. Mycket sannolikt CSCC 
om >82°C och >5 wt% lut, det kan ske mycket snabbt t.ex. vid urångning! 



3”25117 – ej värmebehandlad 
Läckaget vid nedre studs (avstick) 



3”25117 – ej värmebehandlad 
Sprickor insida dummy-leg 

Sprickor innanför dummy-leg 
Här provning med metallpulver och magnet (MT) 

Även sprickor i 
godset långt 
från svetsfogar! 



Läckage 2”-231099 topp T2304 

2” 231099 By-passledning över 23SV84A/B toppen T2304. Kraftigt läckage pga yttre korrosion.  Ledningen är isolerad ej värmd.  
Läckaget upptäcktes strax efter uppstart efter Rev13 den 27/11-13. 



Ugnsheader - Krypsprickor 



Ugnsheader - Krypsprickor 



Ugnsheader - Krypsprickor 



Ugnsheader - Krypsprickor 



Ugnsheader - Krypsprickor 



Corroded piping 
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