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Agenda Asset Integrity Management and NDT 

• Inledning 

• Grundorsaksutredning översikt 

• Exempelfall med fördjupning 

 

 

 

 

 



Inledning 

 NDT - en viktig funktion för att upptäcka problem tidigt – ett ’Early warning system’ för kommande/aktuella problem  



Inledning 

 Samma konstruktionsdetalj men provningsområdet har utökats och indikationernas form och placering kompletterats 



Uppdraget - fallstudie 

• Vad vill beslutsfattaren ha? Hur ser anläggningsägarens ansvar ut för produkten? Vi kan komma 

överens om att anläggningsägaren/beslutsfattaren vill ha ett säker anläggning/produkt. 

• Sedan kan det förstås skilja sig rejält åt – typiskt är tiden en viktig faktor, dvs vi har många 

anläggningar där 

 

1) anläggning är beroende av kontinuerlig produktion, dvs inga stopp eller väldigt få stopp  

2) samhällskritiska funktioner eller dyl. där stopp ger stora effekter för många personer 

3) andra effekter tex kritiskt pga effekten av ett haveri 

 

- Gemensam nämnare? 

 

• Ekonomi och krav gällande hälsa och säkerhet 

 

• Vad behöver vi ta fram för beslutsunderlag? 

• Tidspress pga produktionskrav? 

• Vilka metoder står till buds? 

• Var börjar vi? 
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Haveriutredning översikt och metodik 

• Grundorsaksutredning (Root Cause 

Analysis RCA) syftar till att ta fram den/de 

grundläggande orsaken/orsakerna till en 

skada/haveri. 

Grundorsak till haveri 

Materialfel 

Vibrationer 

Utmattning 



Haveriutredning översikt och metodik 

• Bättre investering att lägga kraft på att ta fram 

grundorsaken inte att lägga kraft att ta bort 

symptomen/effekten av en orsak 

• Viktigt att hitta grundorsak innan åtgärd ”lösning” 

• Om enbart symptomen/effekten tas bort så kvarstår 

grundorsaken och symptomen/effekten återkommer 

Grundorsak till haveri 

Materialfel 

Vibrationer 

Utmattning 



Haveriutredning översikt och metodik 

• Översiktsanalys 

• Konsekvenser 

• Risker 

• Resurser 

1. 

Orientering 

• Vad har 
inträffat och 
varför! 

• Val av 
detaljstudier 
och 
noggrannhet 

2. 

Utredning  

• Resultat från 
detaljstudier 

• Samverkans-
faktorer 

• Rapportering 

3. 

Grundorsak 

• Preventiva 
åtgärder 

• Förändrad eller 
ny teknik 

• Beprövad eller 
simulerad 

4. 

Lösning 

• Analytiskt arbete som bör bedrivas 

metodiskt 

• Utredning bedrivs oftast i flera separata 

steg i samråd med kund för utformning av 

uppdrag utifrån aktuella önskemål och 

rådande förhållanden  

 

 



Haveriutredning orienteringsfas 

Funktion 

Påverkade 
faktorer 

Utrustning 
 

 
• Översiktsanalys 

• Konsekvenser 

• Risker 

• Resurser 

1. 

Orientering 



Haveriutredning utredningsfas 

Orsak till haveri 

Hur? 

Varför? 

Vad? 

• Vad har inträffat och 
varför! 

• Val av detaljstudier 
och noggrannhet 

• Grundorsaksanalys 

2. 

Utredning  



Haveriutredning 

• Resultat från 
detaljstudier 

• Samverkans-
faktorer 

• Rapportering 

3. 

Grundorsak 

Grundorsak till haveri 

Miljö/ 
media 

Krafter/ 
vibrationer 

Tryck/ 
temperatur 



Haveriutredning 

Haveriutredare 
och kund 

Inspektion 

Underhållsanalys 

Metallurgi 

Fraktografi 

Oförstörande 
provning 

Förstörande 
provning 

Konstruktion Styr- och regler 

Kemi 

Process 

Vibrationsanalys 

Beräkning 

Simulering  

• Utifrån karaktären på haveriet 

finns tänkbara resurser 

tillgängliga på avrop i 

upparbetade kanaler. 

• Huvuddelen, om inte alla, 

resurserna kan hämtas inom 

företaget vilket är en trygghet 

för snabbt agerande, enkel 

erfarenhetsöverföring och 

hög kvalitet. 

• Bilden till höger exemplifierar 

behovsstyrda resurser 

 

 



Haveriutredning 

• Preventiva 
åtgärder 

• Förändrad eller ny 
teknik 

• Beprövad eller 
simulerad 

4. 

Lösning 

• Utifrån funna orsaken/orsakerna kan resultat tillämpas för att 

förebygga att händelsen upprepas. 

• Olika konstruktionslösningar eller materialval etc kan beräknas och 

simuleras innan eventuell driftstagning  

 

 



  

 

 

 

Haveriutredning - fallstudie 

• Vad har hänt och varför? 

• Behöver vi byta komponenter? 

• Kan vi köra? Hur länge kan vi köra? 

 

 



Haveriutredning utredningsfas 

Orsak till haveri 

Hur? 

Varför? 

Vad? 

• Vad har inträffat och 
varför! 

• Val av detaljstudier 
och noggrannhet 

• Grundorsaksanalys 

Utredning  



Haveriutredning utredningsfas 

Utmattningsbrott  Hur snabbt sker det? Är 
sprickan farlig? Hur ser det ut för resten av 

maskinparken? Hur ofta och var skall vi 
prova? 

Svets 

Material 

Belastning 

• Vad har inträffat och 
varför! 

• Val av detaljstudier 
och noggrannhet 

• Grundorsaksanalys 

Utredning  



Fortsättning - fallstudie 

Funna sprickor (indikationer) är ett faktum – vi vet att den är där och att 

provningsteknikerna på plats har verifierat längd och position på 

indikationen. Vad händer nu? 

 

Anläggningsägaren behöver ett beslutsunderlag för att bedöma om det 

krävs ett totalt produktionstopp. Vad behöver vi för att kunna arbeta 

med att fram ett sådant underlag? Tidsaspekten innebär att vi arbetar 

parallellt inom flera discipliner. 

 

• Grundorsaksanalys – Haveri och Materialteknik 

 

• Provning utarbetar metod (NDT) för att kunna utföra screening på 

för kunden effektivaste sätt - i vanliga fall kräver OFP 

nedmontering av flertalet huvudkomponenter vilket har till följd att 

den sammansatta konstruktionen måste kalibreras/justeras om 

vilket kan ta upp till ett halvt dygn i anspråk. 
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Forts. - fallstudie 

• Beräkning 

- OFP-intervall 

- Utmattningseffekter av faktisk last 

- Spricktålighetsanalys 

- Möjlighet till fortsatt drift? 

 

För beräkning/modellering gäller inledningsvis främst 

1) Tidigare erfarenheter? Indata – information från tidigare 

mätning/beräkning. Ansätter ursprunglig beräkningslast – denna last ger 

oss fingervisning om det finns risk för  att vi kommer påträffa fler sprickor 

i resterande del av populationen av konstruktionsdetaljen. 

2) Finns geometrier? Om inte tas en geometri fram för att kunna utföra en 

analys av vilken effekt definierad last har på detaljen – FE-analys. 
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Beräkning – kursiv beskrivning av arbetsgången 

1) Geometri 

2) Lastkollektiv – Histogram  

Ursprunglig beräkningslast 

3) FE-modell 

4) Beräkning – Utmattningseffekt 

map beräkningslast ger ca 14 dagar  

att gå igenom beståndet! 

Faktisk/aktuell last? 

1) Lastkollektiv – Uppmätt fr ny mätning -> 

2) Behandling av data -> {filter/tp-extr./rfc} 

3) Histogram – Uppmätt Last 

4) Beräkning – Utmattningseffekt 

map uppmätt last – resultat? 
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Slutsatser 

• Ur ett lastkollektivperspektiv är det intressant att fundera över hur uppmätt/faktisk lastkollektiv förhåller sig 

till ursprungligt beräkningslastkollektivet  

• Den ursprunglig beräkningslasten gav 2 veckor för screening av hela populationen 

• Beräkningslasten är 3.7ggr än den uppmätta ekvivalenta lasten. Ger oss ca 50ggr längre tid på oss att 

upptäcka samma spricka – faktiska värden var ännu högre… 

• Vad kan det bero på? Konservativ ansatts vid tidigare mätning – har bland annat slagit ihop mätdata efter 

framtagande av RFC och amplitudhistogram, dvs förlorar tidskorrelation och ansatt worst-case 
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Hur gick det för anläggningsägaren? 

• Inom drygt en vecka var screeningen utförd av alla enheter, tack vare 

utveckling av en effektiv metod för att hitta enheter med indikationer 

• Utfallet gällande enheterna gav information om en olyckligt utformning 

av svetsavslut – vidare noteras det att det fanns två olika varianter av 

de undersökta detaljer, dvs krävdes fler parallella undersökningar 

• Beräkningarna visade att detaljerna hade olika livslängd, men att de 

senare tillverkade detaljerna uppvisade en annorlunda brottmod och att 

de hade en avsevärt kortare livslängd 

• Ett provningsprogram utarbetades för att under en övergångstid 

noggrant övervaka detaljerna med kortare livslängd 

• Handlingsplan upprättades för utbyte av alla detaljer under fortlöpande 

produktion – ett uppgraderingsprogram 

• Beståndet provades kontinuerligt av våra NDT-ingenjörer för säker drift 

av anläggningen/produkten 

• Alla detaljer blir utbytta över tid utan produktionsstopp, självfallet med 

säkerheten i fokus. 
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Återkoppling  

Återkoppling gällande NDT och AIM i diskuterat fall 

 

• Ofta initieras jobb från vår provningsavdelning genom att de 

är först på plats och ser verkligheten – i innevarande fall 

hittar NDT-avdelningen en indikation som kan vara 

avgörande för undersökt konstruktions intigritet. 

 

• Senare får vi genom NDT information om hela beståndet 

produktionsenheter – vi kan genom provningsresultat  dra 

slutsatser inom både grundorsaksanalys och beräkning  

 

• För att säkerställa produktion över tid fortsätter NDT-

avdelningen att övervaka konstruktionsdetaljerna – 

provningsintervall har valts av anläggningsägaren med 

underlag från utförda beräkning och modellering.  

 

 

 



Filmsekvens – långtidsmätning med visuell återkoppling 

Typiska frågor från en anläggningsägare kan ha: 

Utan (långtids-)mätning är det en fråga som är nästan omöjlig att 

svara på… Först lite mätdata. 

 

Vinddata sattes samman med utböjningsdata från skorstenstopp 
totalt rörde det sig om ca 500Gb data där utböjning ska extraheras och som sedan ska 

länkas samman med vinddata… 
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Fördelning för vindriktning och vindhastighet över 6 månader 
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N Ö S V N 

Antal gånger skorsten har ’svajat’ med 

avseende på vindriktning och 

vindhastighet  



Ja – skorstenen svajar för mycket… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och det är tydligt att det finns en korrelation mellan ”svaj” och vindriktning 
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Vindar huvudsakligen västliga (270°) med vindhastigheter i 

huvudsak mellan 4m/s och 14 m/s. 

Tidpunkt: 2013-03-02 00:00:01 -- 2013-03-02 23:59:01 



Avslutningsvis 

Utan NDT inget ”AIM” – konstaterar att vi är blinda utan 

återkoppling från våra provningsingenjörer! 

 

Alltså - Vår uppgift är att tillsammans  

• i första hand skapa beslutsunderlag till våra kunder så att de 

kan ta säkra beslut för anläggningen och 

• i andra hand erbjuda möjlighet till säker kontinuerlig drift 

genom NDT, dvs fortlöpande återkoppling om faktisk status i 

förhållande till utförda beräkningar och utredningar. 
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TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN 

AIM and NDT – a perfect match, making safe decisions for the future 
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