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Innehåll 

• Tillverknings-/installationskontroll av trycksatt utrustning – rörledningar, tryckkärl 

och pannor – enligt PED 

• Möjlighet att använda ny teknik som digital radiografering, PAUT … 

• Vad driver användningen av ny teknik? 

• Användning av digital radiografering och PAUT för installationskontroll av 

panntuber 

 

• Är den här tekniken godkänd? 
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• Där konventionell teknik ej ger ett bra resultat 

− Komplexa geometrier 

− Ersätta gammaradiografering och film med röntgen och digital upptagning 

− Ultraljudsprovning av gods under 8 mm, t ex panntuber 

− Ultraljudsprovning av austenitiska material och blandskarvar 

• Mer och mer pressade montage där man vill ersätta röntgen med ultraljud för att 

kunna montera och svetsa 24/7 

 

• Snabbare och bättre provning 

 

• Två exempel 

− Ombyggnad av sodapanna 

− Byte av sub-headers i reformerugn 
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Vad driver fram användningen av ny provningsteknik? 



Vad driver fram användningen av ny provningsteknik? 

• Ombyggnad av sodapanna 

− Totalt ca 3000 svetsskarvar, främst tubpaneler. 

− Montaget ska ske på 19 dygn och förslaget från en montagefirma var att 

radiografering skulle ske 2x1 timme per dygn. 

• Byte av sub-headers i reformerugn 

− Beroende på val av lösning för montaget skall upptill 744 svetsskarvar provas 

varav 720 skarvar i tjockväggiga nickelbastuber som med konventionell teknik 

innebär radiografering med 3 exponeringar per skarv med Ir192 isotop och film 

− Montaget skall ske på 15 dygn med 4 timmar fönster för röntgen per dygn 
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Pågående teknikutveckling 

• Införande av digital teknik 

− Överföring av teknik från fram för allt den medicinska industrin 

• Bättre förmåga att styra och läsa sensorer och prober 

− Arrayteknik inom UT och ET 

• Bättre förmåga att utvärdera och presentera resultat 
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Digital radiografering med digitala detektorer för kontroll av svetsar 
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Installationskontroll av tubpaneler med tangent exposure technique 

• Svårighet att svetsa och kontrollera gör att det är störst sannolikhet att få läckage i 

tangeringspunkten 

• För sodapannor krävs 100% volymetrisk provning i smältområdet 
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Installationskontroll av tubpaneler med tangent exposure 

technique, forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Digital teknik gör det lättare att utvärdera 
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SS-EN ISO 17636 Oförstörande provning av svetsar – Radiografisk 

provning 

• Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film  

• Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer  
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Sammanfattning och erfarenheter – Digital radiografering 

• Det finns CR och DDA utrustningar 

som fullt ut eller delvis uppfyller SS-

EN ISO 17636-2 

− CR verkar ha lättare att uppfylla 

standarden 

− DDA ger bättre upptagning 

• För bästa resultat krävs skärmning 

och filtrering 

• Fortfarande ej helt fältmässig 

• Kan ej mäta sig med radiografering 

med film när det ”gäller att spruta film” 
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PAUT för installationskontroll av panntuber 

• Genom PAUT teknik får man bättre förutsättningar att ultraljudsprova tuber med 

gods tunnare än 8 mm 

• Speciella scanners används som spänns runt tuben 

• Scannern är endast 10-12 mm hög och får plats i fenöppningen i tubpanelen 

• Provningen går fort  
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PAUT för installationskontroll av panntuber, forts. 



PAUT för installationskontroll av panntuber, forts. 

• Resultatet visas som signalplottar i olika projektioner (scans) 

• Resultatet kan också projiceras i en 3D modell av tuben (jmf röntgenbild) 
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Overall Performance and Comparison to Radiography 



Slutsatser och erfarenheter - PAUT för installationskontroll av 

panntuber  

• PAUT ger minst lika bra eller bättre detekterbarhet än radiografering 

• PAUT ger ett bättre resultat än radiografering vad gäller karaktärisering och 

storleksbestämning 

 

• Viktigt för resultatet för PAUT är att operatören har kunskap om möjliga defekttyper 

i tubskarvar samt har tränat på detta och visat att han/hon behärskar tekniken 
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Det låter bra men är den här metoden godkänd? 
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EN ISO standarder 

• Sakta men säkert kommer det standarder för ny provningsteknik 

− SS-EN ISO 17636 Oförstörande provning av svetsar – Radiografisk provning - 

Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer   

− ISO 13588:2012 Oförstörande provning av svetsar – Ultraljudsprovning – 

Användning av automatiserad phased array teknik 

− ISO 10863:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudprovning - Time of 

flight-metod med diffraktionsteknik (TOFD) 

 

• Det är bra och steg i rätt riktning 

• Men inte tillräckligt för att ge svar på frågan om provningstekniken är godkänd 
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Produktstandarder för rörledningar, tryckkärl och pannor 

• Tillverkning och kontroll av rörledningar, tryckkärl och pannor styrs av 

− SS EN 13480 Industriella rörledningar av metalliska material  

− SS EN 13445 Tryckkärl (ej eldberörda) 

− SS-EN 12952 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer 

− SS EN ISO 17635 Oförstörande provning av svetsar – Allmänna regler för 

metalliska material 

• Produktstandarderna pekar explicit på konventionell teknik men ger även möjlighet 

till annan provningsteknik ”om de kan visas uppfylla erforderlig kvalitetsnivå” det vill 

säga minst lika kvalitetsnivå som konventionell teknik 
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Produktstandarder för rörledningar, tryckkärl och pannor, forts. 

• Det finns ingen standard eller teknisk vägledning inom EN som anger hur detta 

skall visas, det vill säga hur en kvalificering ska ske inom ramen för PED 

 

• SS-EN 12952-6:2011 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 6: 

Tillverknings-kontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar 

− 9 Non-destructive testing of welds 

− 9.4 Testing for volumetric imperfections 

− 9.4.2 Ultrasonic testing / - 9.4.2.1 Method 

 

 

 

 

• En tillverkaren har möjlighet att använda annan provningsteknik men ska kunna 

visa att det ger en fullgod kontroll 

− Minst lika hög säkerhet/kvalitetsnivå som för existerande teknik/utförande   

• NoBo ska ta ställning till detta 
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Användning av ny provningsteknik inom PED 
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Beställare 

Tillverkare 

OFP labb 

NoBo 

2. Beställare och Tillverkare ska 

vara överens om att provnings-

tekniken ska användas. 

- Tillverkare och Beställare ska ta 

ställning till underlaget. 

1. Tillverkare ska (ofta med 

hjälp av OFP labbet) ta fram 

underlag som visar att tekniken 

är ändamålsenlig: 

- Ger likvärdigt eller bättre 

resultat än konventionell teknik 

- Teknisk motivering 

- Praktisk demonstration 

3. NoBo ska granska 

underlaget. 

- För användning krävs att 

NoBo godkänner underlaget, 

d v s håller med att tekniken 

är ändamålsenlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Processen ställer krav på kompetens på inblandade parter vad gäller OFP 



Slutsatser 

• Ny provningsteknik kan ge en bättre och mer effektiv provning 

• Standarder för utförande av ny provningsteknik tar tid men kommer gradvis 

• Produktstandarder inom ramen för PED pekar explicit på konventionell 

provningsteknik men ger möjlighet till annan teknik om likvärdig kvalitet/säkerhet 

• I så fall: 

− Tillverkaren ska visa att annan provningsteknik ger likvärdig kvalitet/säkerhet 

− Kontraktsslutande parter – tillverkare och beställare – ska vara överens om att 

annan provningsteknik används 

− NoBo ska granska och godkänna underlaget  

• Standarder, teknisk vägledning eller praxis för detta saknas 

• Case by case / Inget generellt godkännande 

• Bör diskuteras i Swetic Tryck 
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Frågor eller funderingar? 

• Mats Bergman 

− Mobil 070/6064052 

− Epost mats.bergman@inspecta.com 
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