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Sammanfattning 

Replikprovning som metod för prognos av kryplivslängd 

Replikprovning är en oförstörande provningsmetod som ofta tillämpas på komponenter i 

högtemperaturanläggningar i syfte att studera utveckling av krypskador. Metoden går ut på att man i 

fält tar en kopia, benämnd replik, av stålets ytliga mikrostruktur genom att lägga en plastfilm eller 

gummimassa på en noggrant preparerad yta. Genom att studera mikrostrukturen i mikroskop kan man 

på ett tidigt stadium upptäcka krypskador i form av kaviteter, håligheter, i korngränserna och 

därigenom göra en bedömning av skadans omfattning. 

DEKRA Industrial AB är ett företag inom teknisk provning och besiktning som använder sig av 

replikprovning. Då replikprovning inte är en ackrediterad metod, finns inga standarder att förhålla sig 

till vid utförandet av provningen. Samtliga provare på DEKRA bör följa samma riktlinjer, så att både 

provning och bedömning utförs på ett enhetligt sätt inom företaget. Därför har procedurbeskrivning, 

instruktioner för provtagning och utvärderingsdirektiv utvecklats i detta exjobb.  

Från litteraturen känd modell för beräkning av tiden till krypbrott har tillämpats på replikprovning. 

Därigenom införes ett nytt tankesätt kring utvärdering av replikerna och bedömning av tidsintervall 

för uppföljande provning. 

Rapporten redogör för provningsprocedurens alla steg samt hur replikerna utvärderas och hur 

inspektionsintervall bedömes. Hur replikerna tillämpas på krypmodellen beskrivs också i rapporten. 

 

 

  



 
 

Abstract 

Replica testing as a method for the assessment of creep life 

Replica testing is a non destructive testing method often applied to parts in high temperature plants, 

in order to study creep damage growth. The method involves taking a copy, called replica, of the 

microstructure by applying a plastic film or a rubber paste on a carefully prepared test surface. By 

studiyng the microstructure in microscope creep damage can be detected, in the form of cavities in 

the grain boundaries, in an early stage. 

DEKRA Industrial AB is an inspection company performing non destructive testing such as replica 

testing. Since replica testing is not an officially recognized method there are no standards that relate 

to the performance of the test. Both testing and evaluation should be carried out in a uniform manner 

within the company. Therefore instructions for the method were developed in this thesis. 

A model for the prediction of time to creep rupture, according to litterature, was applied to the replica 

test results, thereby introducing a new way of thinking concerning the evaluation of the replica and 

the assessment of inspection intervals.  

This report describes the method of replica testing, its evaluation and the determination of inspection 

intervals as well as the application of the creep model to replica testing. 
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1. Introduktion 

1.1. Kort presentation av företaget 
DEKRA Industrial AB är ett Europaledande företag inom besiktning och teknisk kontroll. Genom ett 

oberoende förfarande bedömer de olika typer av tekniska anordningar genom besiktning och 

provningar av olika slag, och verkar på så sätt för en ökad säkerhet inom en rad olika branscher. 

DEKRA finns på 30 orter i Sverige, men har totalt sett 26000 anställda i 50 länder runtom i världen. 

1.2. Uppgift 
DEKRA utför många olika typer av provning, däribland replikprovning som är en oförstörande 

provningsmetod som utförs på högtemperaturanläggningar bl.a. i syfte att utvärdera krypskador. 

Metoden går ut på att man i fält tar en kopia, alltså en replik, av stålets ytliga mikrostruktur med hjälp 

av att lägga en härdande plastfilm eller gummimassa på en noggrant preparerad yta. Repliken kan 

sedan utvärderas i labbmiljö. Man undersöker den framtagna repliken i mikroskop och utvärderar 

skadan genom att studera mängden kaviteter, håligheter, som uppkommit i mikrostrukturen. 

Replikprovning är ingen ackrediterad provningsmetod, vilket betyder att det inte finns några 

standarder eller enhetliga riktlinjer för hur provningen ska utföras. I dagsläget har DEKRA inga fasta 

rutiner eller enhetliga riktlinjer för hur provningen bör genomföras. 

Av den anledningen ska en företagsprocedur för replikprovning utvecklas som behandlar provnings- 

proceduren samt utvärdering av repliken. Procedurbeskrivningen ska redogöra för samtliga steg i 

provningsproceduren och hur de ska utföras. Även en kortfattad instruktion med syfte att fungera som 

hjälp i fält ska tas fram ur procedurbeskrivningen. I beskrivningen för utvärdering av replikprovet ska 

det framgå hur skadan kan bedömas utifrån att granska repliken, samt att den ska innehålla riktlinjer 

som ska underlätta för bedömning av krypskadan. 

Modeller för beräkning av tid till krypbrott har tidigare publicerats. Det är lämpligt att undersöka om 

en sådan modell kan appliceras på de uppgifter som insamlas från tagna repliker och att man 

därigenom numeriskt kan bestämma tid till krypbrott. Replikerna bör vara från samma position, men 

tagna vid olika drifttider så att en skadeutveckling har skett. 

1.3. Metod 
Litteratur om provningsmetod, utvärdering av repliker och om modeller för sprött krypbrott har 

studerats. Även praktiskt utförande av replikprovning har genomförts i labbmiljö i syfte att få större 

förståelse om hur provningen går till, hur utrustningen fungerar mm. 

1.4. Upplägg 
Den första delen av exjobbet går ut på att utforma procedurbeskrivning, instruktioner samt riktlinjer 

för utvärdering av repliken.  

Därefter följer arbete med krypmodell, där ett uttryck för tid till brott ska föreslås. Syftet är att 

introducera ett tankesätt där man med hjälp av tillgängliga repliker ska kunna räkna ut en tid till 

krypbrott. 

DEKRA har idag ett par utkast och förslag till befogenhetskrav för dem som arbetar med replikprovning. 

Dessa har analyserats kort i syfte att föreslå vidare arbete för DEKRA. 
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2. Krypning 
Krypning är en tidsberoende deformationsprocess som sker under en tillräckligt stor last. Processen är 

termiskt aktiverad och temperaturen är därför en avgörande faktor gällande krypningens hastighet. 

Stål utsatta för högre temperaturer under en pålagd last, som inte behöver vara speciellt stor, 

genomgår en långsam och kontinuerlig plastisk deformation. Krypskador i form av kavitetsbildning och 

mikrosprickor erhålls normalt i efter en lång tids drift under höga temperaturer. 

Krypegenskaperna hos ett material är starkt beroende av materialets mikrostruktur. 

2.1. Materialskada 
Som med alla deformationer och brott börjar skadan av materialet på mikrostrukturell nivå. Vad som 

händer i materialet under krypning beskrivs nedan, men först en kort redogörelse om vad för olika 

strukturer som kan förekomma i ett stål. 

2.1.1. Material och strukturer 
Materialens egenskaper beror av deras struktur och baseras på strukturens utseende, uppkomst och 

eventuella förändringar. Nedan beskrivs de vanligaste förekommande strukturerna kort: 

 Ferrit (α) är en mjuk fas som ger låg hållfasthet och god seghet hos stålet. Egenskaperna kan 

varieras genom lösningshärdning och kornstorleksförfining. 

 Perlit och bainit är båda eutektoida strukturer (α+Fe3C) som är halvhårda till hårda och ger 

medelhög till hög hållfasthet och god seghet hos stålet. Egenskaperna är starkt beroende av 

omvandlingstemperaturen samt kolhalten i ferriten (α) den bildas från.  

 Martensit är en mycket hård struktur som ger mycket hög hållfasthet, men även gravt 

försämrad seghet i stålet. Hårdheten i martensiten är kraftigt beroende av kolhalten, där högre 

kolhalt betyder hårdare stål. Martensit fås genom att man släcker (kyler snabbt) materialet 

från austenitfas. Korngränser från de gamla austenitkornen förekommer ofta i den 

martensitiska strukturen. 

2.1.2. Krypning och mikrostruktur 
Krypskadeutvecklingen kan skilja sig beroende på vad det är för typ av stål, men generellt sett är 

mekanismen för krypning densamma i de olika materialen. Den mikrostrukturella degraderingen vid 

krypning sker i form av kavitetsbildning. Kaviteterna uppkommer vinkelrätt orienterade mot den 

maximala huvudspänningen, i antingen korngränserna eller inuti kornen beroende på vad det är för 

stål [1]. I låglegerade ferritiska stål bildas kaviteterna främst i korngränserna men i de nyare 

höglegerade stålen, t.ex. stålet X20CrMoV12-1, som har en martensitisk struktur kan kaviteter bildas 

inuti de gamla austenitkornen. 

Till en början uppstår enskilda kaviteter, som med fortsatt belastning under en längre tid orienterar sig 

och hopar sig i form av kavitetstråk som så småningom växer ihop till mikrosprickor och slutligen 

makrosprickor. Allt eftersom krypskadorna utvecklas blir den lastupptagande arean mindre och 

spänningarna i materialet ökar. Förloppet illustreras i Figur 1.  
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Figur 1. Den mikrostrukturella degraderingen i ett material. A. Enstaka kaviteter – B. Kavitetsstråk – C. Mikrosprickor – D. 
Makrosprickor 

Hur kavitetsutvecklingen sammanfaller med de olika stadierna i krypning visas i krypkurvan i Figur 2. 

 

Figur 2. Krypskadeutvecklingen på mikrostrukturell nivå i det primära, sekundära och tertiära stadiet av krypning. 
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2.1.3. Kryp i svetsar 
Svetsförband är generellt mycket känsliga för krypning. Den uppvärmning och svalning stål utsätts för 

vid svetsning leder till att svetsgods och intilliggande material får varierande mikrostrukturer vilket ger 

upphov till skillnader i materialegenskaper. Man bygger också in restspänningar i materialet [2]. 

Ett typiskt svets- förband består av grundmaterial, svetsgods och värmepåverkad zon (HAZ) vilket 

illustreras i Figur 3. Den värmepåverkade zonen kan delas in i följande undergrupper [3]: 

 Grovkornig HAZ (CGHAZ), vilken är placerad intill svetsgodset. 

 Interkritisk HAZ (ICHAZ), består av partiellt omvandlat material och ligger intill det opåverkade 

grundmaterialet. 

 Finkornig HAZ (FGHAZ), ligger mellan CGHAZ och ICHAZ. 

 

Figur 3. (1) CGHAZ (2) FGHAZ (3) ICHAZ (4) Grundmaterial 

Det är den värmepåverkade zonen, närmare bestämt ICHAZ, som är allra känsligast för krypskador. I 

rörledningar av ferritiska stål är krypskadeutveckling i den interkritiska zonen det dominerande 

problemet. Denna typ av skada kallas ”typ IV”, eller typ IV- sprickor. Grundorsaken till utvecklandet av 

typ IV- sprickor är att den interkritiska zonen är omgiven av grundmaterial och den finkorniga delen av 

HAZ, vilka båda har bättre kryphållfasthet [3]. Detta är även fallet i det höglegerade stålet 

X20CrMoV12-1 där man i en mängd olika undersökningar där man studerat cross- weld- provstavar 

(provstavar med en svets över tvärsnittet) efter krypbrott, där brottpositionen uteslutande 

förekommer i den interkritiska zonen [4]. 

Vid svetsar med flera svetssträngar utsätts material för komplexa värme- och kylningscykler vars 

omfattning beror på bl.a. värmetillförsel, framföringshastighet, materialfaktorer mm. För varje sträng 

som svetsas utsätts tidigare svetsgods för lokal uppvärmning vilket kommer påverka mikrostrukturen 

enligt T.H. Hyde et al [5]. Mikrostrukturerna i den värmepåverkade zonen beror på den högsta 

temperaturen, exponeringstiden samt kylningshastigheten [5]. En kort exponeringstid och en snabb 

kylningshastighet ger en liten värmepåverkad zon, medan en längre exponeringstid och en lägre 

kylningshastighet resulterar i en utbredd värmepåverkad zon. En illustration över de mikrostrukturella 

variationerna i en ensträngssvets samt flersträngssvets visas i Figur 4. 
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Figur 4. Mikrostrukturens variation i en ensträngssvets (a) respektive flersträngssvets (b) för ett typisk CrMoV stål [5]. 

Vid just replikprovning är det viktigt att vara medveten om hur mikrostrukturen varierar i en ensträng- 

respektive flersträngssvets för att veta hur man bör placera replikerna. 

Egenspänningar bildas alltid i ett svetsförband på grund av att töjningsegenskaperna är olika i 

grundmaterial och svetsgods, och kommer finnas kvar så länge inte materialet tillåts relaxera. Då 

svetsen svalnar vill svetsgodset (smältan) krympa men hålls tillbaks av omgivande material. Detta leder 

till dragspänningar i svetsgodset och tryckspänningar i grundmaterialet enligt Figur 5. För att ett 

svetsförband ska kunna relaxera krävs det en deformation av materialet vilket i sin tur kan resultera i 

kavitetsbildning [6]. 

 

Figur 5. Spänningar som byggs in i materialet i samband med svetsning. 

Den mikrostrukturella variationen tillsammans med de inbyggda egenspänningarna leder till ett 

komplext mekaniskt beteende, och är anledningen till att svetsförband bör ges högsta prioritet vid 

replikprovning.    
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3. Replikprovning 

3.1. Bakgrund 
I anläggningar med höga drifttemperaturer utsätts bl.a. T-stycken, rörböjar och svetsförband för höga 

spänningar. Hög temperatur i kombination med ett höga spänningar leder till att komponentens 

livslängd begränsas till följd av krypning [7]. 

Replikprovning är en oförstörande provningsmetod som främst används på komponenter i 

högtemperaturanläggningar för att bedöma materialets tillstånd vid provningstillfället samt att 

förutsäga dess förmåga att klara ytterligare tid i drift. Provningen går ut på att man genom att ta en 

kopia på materialets mikrostruktur kan undersöka förekomsten av kaviteter. Mängden kaviteter och 

deras formation används för att beskriva omfattningen av krypskadan [8]. Principen för metoden är 

att man i fält tar en kopia, benämnd replik, av materialets ytliga mikrostruktur genom att använda sig 

av en härdande gummimassa eller plastfilm. En schematisk bild över repliktagningen visas i Figur 6. En 

kopia av mikrostrukturen erhålls då på repliken, som sedan kan utvärderas i mikroskop. Skadorna 

klassificeras och ett, på erfarenhet baserat, tidsintervall till uppföljande provning föreslås [6]. 

 

Figur 6. Principen för replikprovning [7]. 

För att erhålla en replik av god kvalitet som representerar materialets tillstånd krävs en noggrann 

preparation av ytan, så att mikrostrukturen exponeras på ett korrekt sätt. 

Unikt med replikprovning är att det går att detektera krypskador i ett tidigt stadie till skillnad från andra 

oförstörande provningsmetoder som endast kan upptäcka redan utvecklade sprickor. 

3.2. Syfte 
Det huvudsakliga syftet med replikprovning är att systematiskt kontrollera och följa upp eventuella 

krypskador i högtemperaturanläggningar. Många befintliga anläggningar närmar sig eller har redan 

överskridit sin dimensionerade livslängd, vanligen 100 000 timmar, vilket gör att en bedömning av den 

återstående livslängden är nödvändig då det finns krav på att ägaren ska kunna hänvisa att 

anläggningen är ok och körbar. Av säkerhetsskäl är det av stor betydelse att man genom 

återkommande provning kan förhindra skador som leder till läckage, nödreperationer och oväntade 

haverier. Möjligheten att detektera skador i tidigt stadium ger operatörer förmånen att långt i förväg 
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kunna planera reparation eller utbyte av komponenter. Det är av ekonomiska skäl viktigt för 

operatörer att vara medvetna om kvalitet och kvarvarande livslängd på komponenten de ansvarar för 

driften av, och få reda på om det finns potentiella eller redan existerande skador som måste åtgärdas.  

Replikprovning används även till att studera redan utvecklade sprickor för att undersöka hur de 

uppkommit, alltså skademekanism, eller för att undersöka om bränder eller överhettning har orsakat 

oacceptabla reduceringar gällande materialets mekaniska egenskaper. Metoden kan också användas 

till att kontrollera den resulterande mikrostrukturen i en komponent efter t.ex. svetsning eller 

värmebehandling. 
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4. Procedurbeskrivning 
Under arbetets gång har en företagsprocedur för replikprovning utvecklats, där varje steg i provningen 

beskrivs utförligt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av proceduren och samtliga steg. 

4.1. Provpositioner 
Replikprovning ger information om materialet inom ett mycket begränsat område, s.k. ”lokal” 

undersökning. Därför måste den utföras på alla komponenter som är kritiska för att man ska kunna 

göra en bedömning av hela systemets tillstånd ”globalt”. Vilka komponenter som ska replikprovas 

fastställs genom en inledande spänningsanalys av systemet. Typiska komponenter som är kritiska för 

kryp är svetsförband, böjar och T-stycken. Provpositionerna måste vara tillräckligt åtkomliga för att 

provningspersonal och nödvändig utrustning ska få plats. Temperaturen vid provningstillfället hos det 

provade materialet och omgivningen ska ligga mellan 5 och 35°C. Temperaturer utanför detta intervall 

påverkar funktionen på replikmaterial och etsmedel som fungerar bäst vid rumstemperatur (ca 20°C), 

vilken man bör hålla sig vid om möjligt [7]. 

4.1.1. Svetsförband 
Vid provning av svetsförband lägger man ett antal repliker över svetsen med jämn fördelning runt 

röret. Antalet positioner och dess fördelning runt röret påverkas av om det förekommer 

böjspänningar, se avsnitt 4.1.2. och Figur 8b. Generellt provas fyra positioner med 90° fördelning runt 

röret. 

Ett typiskt svetsförband består som tidigare nämnt av svetsgods, värmepåverkad zon (HAZ) och 

opåverkat grundmaterial. Den värmepåverkade zonen delas in i undergrupperna finkornig HAZ 

(FGHAZ), grovkornig HAZ (CGHAZ) samt interkritisk HAZ (ICHAZ). Mikrostrukturen i dessa zoner varierar 

och det är därför viktigt att man vid replikprovningen får med sig en kopia av samtliga mikrostrukturer 

i förbandet. Replikerna ska därför läggas tvärs över svetsförbandet så att de omfattar svetsgods samt 

värmepåverkad zon och opåverkat grundmaterial på båda sidor om svetsen. Figur 7 visar (a) provytor 

som elektrolytpolerats för repliktagning, plats 1 till 5, över ett svetsförband samt (b) fördelningen av 

provpositioner runt röret. 

 

Figur 7. (a) Positioner för replikprovning av ett svetsförband i långled (b) Lämplig fördelning av provpositionerna i 
omkretsled. 
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Prover som tas i HAZ (plats 2 och 4 enligt Figur 7) ska sträcka sig in i intilliggande svetsgods och 

grundmaterial och bör utgöras av minst två polerade punkter i omkretsled, förskjutna mot varandra 

axiellt, för att säkerställa att man får med alla undergrupper av den värmepåverkade zonen i 

provningen. Alla svetsförband ska provas på detta sätt, dvs. så att man täcker upp de mikrostrukturella 

variationerna i förbandet. 

4.1.2. Rörböjar 
Rörböjar provas vid minst 5 sektioner längs böjen samt vid en sektion av de raka rördelarna vid 

respektive ände av böjen, enligt Figur 8a. Vid varje sektion tar man prover på böjens insida, utsida, de 

båda neutrallinjerna samt 2 extra positioner mellan yttersidan och de båda neutrallinjerna enligt Figur 

8b.  Detta för att spänningarna blir större längs yttre sidan av böjen, och kavitetsbildning uppkommer 

med större sannolikhet där.  

 

Figur 8. (a) Rekommenderade provpositioner för en 90° rörböj (b) Fördelningen av provpositioner runt röret vid varje sektion. 

4.1.3. T-stycken 
Ett T-stycke innehåller flera svetsar. Vanligtvis förekommer diameterförändringar och variationer i 

godstjocklek mellan de svetsade komponenterna, vilket medför att T- stycken är kritiska komponenter 

med avseende på krypskador. T- styckets utformning kan variera enligt Figur 9. Man kan antingen ha 

ett gjutet formstycke enligt Figur 9a, som med hjälp av passbitar svetsas ihop med rörsystemet, eller 

en direkt påsvetsat passbit, dvs. svetsen ligger i förgreningen av T- stycket enligt Figur 9b. 

 

Figur 9. (a) T- stycke med gjutet formstycke (b) T- stycke med en direkt påsvetsad passningsbit [19]. 
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Provpositionerna för replikprovningen beror på om man har ett gjutet formstycke eller svetsskarv i 

förgreningen. För T- stycken med gjutna formstycken behövs förgreningen i dessa sällan provas, utan 

det räcker med att prova de anslutande svetsarna enligt Figur 7. Anledningen till detta är att det gjutna 

formstycket ofta har en mycket större godstjocklek än de anslutande rören [9], vilket leder till en 

tjockleksförändring vid övergången, samt att det vid svetsförbanden och övergången från formstycket 

till rören är det ofta en diameterförändring. Både svetsförband, tjockleksförändring och en geometrisk 

förändring gör att spänningarna blir störst där [9]. 

 

Figur 10. T- stycke med ett gjutet formstycke. Man har svetsskarvar i passtyckena i anslutning till rören, och det är där 
replikerna tas. 

För T-stycken med svetsskarv i förgreningen lägger man replikerna enligt Figur 11. De övriga svetsarna 

provas på samma sätt som beskrivet i Figur 7.  

 

Figur 11. T-stycke med svetsskarv i förgreningen sedd uppifrån. 12, 3, 6 och 9 markerar positionerna för provning. 

 

4.2 Slipning 
Slipningen är det inledande steget i den metallografiska provberedningen. Syftet med slipningen är att 

ta bort olika ytskikt och göra ytan helt jämn för att man sedan ska kunna uppnå bra resultat vid 

efterföljande polering och etsning [10]. Slipningen som krävs för replikprovning delas in i grovslipning 

och finslipning. 
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4.2.1. Grovslipning 
Grovslipning är det första steget i provberedningen och syftar till att avlägsna ytskikt så som: 

 Oxidskal 

 Korrosionsangrepp 

 Avkolade eller uppkolade skikt 

Även eventuella svetsrågar ska nedplanas och områdena längs smältgränserna ska vara helt plana. Inga 

spår av eventuella smältdiken som kan ha uppkommit vid svetsning får heller finnas kvar. 

Vid grovslipning används portabla slipmaskiner med lamellslipskivor- eller slippinnar.  Lamell används 

för att förhindra för stor värmeutveckling vid slipningen. Grovslipningen sker i ett eller flera steg där 

man använder ett grövre slippapper, P40, och eventuellt byter till finare slippapper, P60, för slipning i 

fler steg. Att ett slippapper har kornstorleken P60 innebär att kornen kan passera genom en sil med 

60 öppningar/tum. Kornen på slippappret P40 är grövre och behöver större öppningar. Kornen därifrån 

kan endast passera genom en sil med 40 öppningar/tum [11]. 

Eftersom utrustningen för grovslipning generellt är mycket effektiv, måste försiktighet iakttas så att 

slipningen inte får konsekvenser för hållfastheten. Har man för stort tryck är risken att slipdjupet blir 

för stort samt att man får en oönskad värmeutveckling som kan leda till deformations- och 

värmeeffekter i mikrostrukturen [12]. Värmeutvecklingen som uppkommer vid för kraftfull slipning kan 

leda till att intilliggande ytor blir anlöpta, vilket i sin tur kan medföra reducering av hårdheten hos stålet 

[13]. 

Grovslipningen ska vara väl tilltagen och omfatta en tillräckligt stor yta för att man ska kunna utföra 

provningen och få med sig information representativ för hela komponenten. För svetsgods ska det 

slipade området inkludera svetsgods, samt värmepåverkad zon och grundmaterial på båda sidor om 

svetsgodset. 

4.2.2. Finslipning 
Efter grovslipning sker finslipning. Finslipningen görs i flera steg med en serie slippapper i allt finare 

grad tills man uppnått en önskad slutfinish. Innan finslipningen påbörjas ska ytan rengöras noggrant så 

att alla rester från grovslipningen samt smuts och fett avlägsnas. 

Kornstorleken på det första stegets slippapper anpassas efter förmågan att avverka kvarstående spår 

från föregående grovslipning. Därefter följer slipning med allt finare kornstorlek. Vanliga kornstorlekar 

är P120, P220 och P400.  Antingen dessa eller närliggande kornstorlekar rekommenderas, där grit P400 

generellt rekommenderas som sista steg. Skulle man sluta med ett grövre slippapper blir det svårare 

att få fram utvärderingsbara repliker på grund av ojämnheten i ytan. 

Vid varje byte av slippapper är det viktigt att man slipar tillräckligt länge för att avlägsna spåren från 

den föregående slipningen. Sliptiden beror på slippapprets grovlek, sliptrycket och sliprondellens 

hastighet. Normalt krävs något längre tid än i det föregående steget, i och med att grovleken blir allt 

finare, för att få bort slipspåren.  

Slipningens riktning ska ändras 90° mellan varje steg så att man kan avgöra när slipspåren från tidigare 

steg har avlägsnats. Slutligen rekommenderas ett sista slipsteg med lätt tryck i en tredje riktning tills 

dess att inga korsande repor kan observeras. För att kunna avgöra detta krävs bra belysning som man 

kan använda från flera olika vinklar. 
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4.3. Makroetsning 

4.3.1. Syfte 
Många gånger är det svetsförband som ska replikprovas. I dessa fall måste man makroetsa provytan 

innan polering. När man etsar innebär det att man kemiskt avverkar metalliska material för att 

mikrostruktur och korngränser ska exponeras.  Syftet med makroetsningen är däremot främst att 

synliggöra svetsgods, värmepåverkat material och grundmaterial samt gränserna mellan dessa. Detta 

för att få reda på vart man ska utföra efterföljande polering. Som tidigare visat i Figur 7, avsnitt 

4.1.Provpositioner, ska man polera minst en punkt i vardera av dessa områden. Vid replikprovning av 

t.ex. rörböjar där inga svetsar förekommer behöver man inte makroetsa innan poleringen. 

4.3.2. Utförande 
Generellt används samma etsmedel för makroetsning som för den senare etsningen av 

mikrostrukturen. Etsmedel rekommenderade för olika material behandlas i avsnitt 4.5. Etsning. 

Rikligt med etsmedel baddas på ytan till dess gränserna mellan opåverkat grundmaterial, HAZ och 

svetsgods framträder som tydligast. Detta kan ses med blotta ögat, och inget mikroskop behövs. 

Etsningen avbryts genom att man spolar av med ren etanol och därefter torkar med varmluft. 

4.4. Polering 
Efter slipning och eventuell makroetsning poleras ytorna. Innan poleringen ska inte bara de slipade 

ytorna, utan även de närmaste omkringliggande ytorna rengöras noggrant från sliprester. Vid 

metallografisk provberedning är det viktigt att man rengör genom spolning och inte använder sig av 

dukar, bomull etc. som kan repa ytan. 

Själva poleringen utförs antingen mekaniskt eller elektrolytiskt. Vilken av dessa metoder som används 

beror på omständigheterna och vad som ska undersökas. Vid fall då man har upptäckt makrosprickor 

eller andra defekter genom tidigare ytprovning är det av intresse att undersöka dessa för att 

karaktärisera sprickan eller defekten samt att försöka bedöma hur dessa kan ha uppkommit. För att 

kunna göra detta är det en förutsättning att sprickan eller defekten hålls intakt fram till utvärdering. 

Därför bör mekanisk polering användas då sprickor eller andra defekter finns närvarande. Dels för att 

det är lättare att styra processen, med tryck osv, och dels för att den elektrolytiska poleringen rundar 

av kanter och spetsar av de sprickor och defekter som finns närvarande vilket omöjliggör en giltig 

karaktärisering av defekten.  

Elektrolytisk polering rekommenderas för undersökning med avseende på krypskada och för övriga fall 

där sprickor eller defekter inte finns närvarande.  

Elektrolytisk polering har fördelarna gentemot mekanisk polering att den är lättare att genomföra på 

svåråtkomliga ytor samt att arbetet inte kräver lika kvalificerad och erfaren personal som mekanisk 

polering gör. Metoden går även snabbare och är mindre mödosam [10]. Ännu en anledning till att 

använda sig av elektrolytpolering i största möjliga mån vid just replikprovning är att den 

skadeklassificering som vanligen praktiseras, t.ex. Nordtest NT 302, vid utvärdering av provet är 

utformad för provning med elektrolytisk polering. 

4.4.1. Elektrolytisk polering 
Vid elektrolytpolering avlägsnas material likformigt jon för jon från detaljen som poleras och man får 

en jämn, slät och blank yta [14]. Då elektrolytpolering avlägsnar material, dvs. varken förflyttar eller 

slätar ut det erhålls en yta där materialets ursprungliga mikrostruktur är bibehållen, vilket är önskvärt 

just vid replikprovning. Detaljen som poleras ska vara anoden i systemet och man fäster därför en 
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magnet, som är kopplad till ett anoduttag på den portabla poleringsutrustningen, på provobjektet 

vilket illustreras i Figur 12. 

Vilken elektrolyt som används beror på vilket material som ska poleras. Det finns ingen elektrolyt som 

lämpar sig väl för polering av alla material [14], men till olegerade och låglegerade CrMo och CrMoV- 

stål samt till 9-12% CrMoV(W)- stål och alla austenitiska stål (dvs. de stål som främst förekommer i 

högtemperaturanläggningar) rekommenderas en så kallad A2-lösning [10]. Elektrolyten placeras i en 

behållare i den transportabla poleringsmaskinen. 

Poleringen genomförs genom att ett munstycke trycks mot den slipade ytan. Elektrolyten tillförs ytan 

genom detta munstycke. Då strömtätheten definieras som strömstyrka/ytenhet beror den alltså både 

på inställd strömstyrka och håldiameter på munstycket. Inför en provning rekommenderas att man 

provar ut lämplig strömtäthet och poleringstid så att man uppnår korrekt polering.  

 

Figur 12. Transportabel poleringsmaskin för elektrolytpolering. Den röda magneten kopplas till provobjektet som ska vara 
anoden i kretsen. Det svarta munstycket utför själva poleringen. 

En korrekt polering innebär i stort sett att hela den polerade fläcken har en spegelblank yta efter att 

den spolats av med etanol och torkats med varmluft, vilket alltid ska göras efter polering för att 

avlägsna eventuella elektrolytrester. Exempel på hur färdiga poleringar kan se ut visas i Figur 13, där 

en tydlig skillnad mellan slipat och polerat material uppträder. 

 

Figur 13. En tydlig kontrast mellan finslipat material och polerade punkter. 

4.4.2. Mekanisk polering 
Vid mekanisk polering använder man sig antingen av en portabel slip- och polermaskin eller så polerar 

man för hand. I båda fallen poleras ytan med diamantspray, - stift eller - pasta på polerduk. Polering, 
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både med fältutrustning och för hand, kräver utbildning, övning och erfarenhet för att uppnå 

tillfredsställande resultat. 

Poleringen utförs genom att man förser polerduken med diamantspray, - stift eller - pasta och polerar 

med ett inte allt för högt varvtal och tryck mot provytan. För höga varvtal leder till att diamantkornen 

dras ur poleringsrondellen och sprids utanför poleringsområdet, vilket gör att poleringseffekten blir 

sämre. Under tiden man polerar bör man kontrollera att tillräcklig mängd polermedel och eventuella 

smörjmedel finns på duken och fylla på vid behov.  

Poleringen sker även den i flera steg med gradvis finare kornstorlekar och som tidigare nämnt beror 

det första stegets kornstorlek på diamantkornen på vilken struktur man hade på slippappret vid det 

sista steget i finslipningen. Avslutas finslipningen med relativt grov struktur påbörjas poleringen med 

grova diamantkorn och utförs i flera steg. Ju finare struktur man avslutade slipningen med, desto finare 

diamantkorn kan man påbörja poleringen med vilket leder till att färre steg vid poleringen krävs. 

Oavsett vilken kornstorlek man börjar med ska poleringen sedan ske med stegvis finare korn tills man 

uppnått en glansig yta.  

God ljussättning är precis som vid finslipning nödvändig för att kunna avgöra om repor från tidigare 

poleringssteg är avlägsnade. När det sista poleringssteget är utfört ska ingen matthet samt inga repor 

från vare sig slipning eller polering kunna observeras på den polerade ytan. 

4.5. Etsning 
Etsning är en ytbehandling av en metall där syftet är att ändra ytans topografi med hjälp av kemiska 

eller elektrokemiska metoder [15]. Etsningen framhäver olika orienteringsskillnader mellan 

intilliggande korn i materialet på grund av att de bryter infallande ljus olika [16]. Etsmedlet löser upp 

eller avverkar material, t.ex. från korngränserna, vilket leder till att dessa ses som mörka vid 

utvärdering i mikroskop och möjliggör på så sätt att kornen blir lättare att urskilja [17]. 

Syftet med etsningen är att mikrostrukturen ska framträda så att man sedan kan utvärdera dess kopia 

i mikroskop. Etsningen ska utföras så att den blir tillräckligt stark för att exponera mikrostrukturens 

beståndsdelar tydligt nog så att de ska vara avläsbara från repliken. Den får däremot inte vara för stark 

då krypkaviteter och andra skador riskerar att överskuggas till följd av att korngränserna utvidgas för 

mycket [7]. Hur stark etsningen blir beror på koncentrationen på etsmedlet samt etstiden, och det är 

viktigt att avbryta etsningen genom att spola noggrant med etanol så att etsprocessen inte fortgår 

längre än planerat. 
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5. Utvärdering 

5.1. Bakgrund 
Replikprovning är ingen ackrediterad provningsmetod och inga enhetliga standarder finns för varken 

utförande av provningen eller utvärdering av proven. På 1970-talet, när replikprovning var en relativt 

ny provningsmetod, bestämdes skalan på skadeklasserna oftast internt inom företagen genom att 

jämföra med exempelrepliker eller mikrofotografier. Det faktum att det inte fanns någon gemensam 

referens medförde att skadeskalorna och bedömningar av repliker varierade kraftigt mellan olika 

företag. Om de interna referenserna försvann kunde bedömningarna faktiskt också variera även inom 

företaget [18]. Senare började utnyttja tidigare erfarenheter från liknande anläggningar vid bedömning 

av återstående kryplivslängd. Genom att använda resultat och erfarenheter från omfattande 

replikprovning av en mängd olika högtemperaturanläggningar har metoder för bedömning av 

skadeklass och riktlinjer för bedömning av inspektionsintervall utvecklats enligt Värmeforsk [19].  

5.2. Kvantifiering av skadan 
En väldigt enkel och något löst definierad skadeskala föreslogs 1979 av Neubauer, se Tabell 1 [20].  

Skadeklass Definition 

A Enstaka kaviteter 

B Kavitetsstråk 

C Mikrosprickor 

D Makrosprickor 
Tabell 1. Neubauers skadeskala från sent 1970-tal. 

Definitionerna på skadeskalan är inte speciellt strikta utan lämnar utrymme för stora 

tolkningsvariationer. Skadeskalan har trots detta varit användbar och utvecklats vidare av 

organisationer som Nordtest och tyska VGB-TW [18]. En jämförelse mellan Neubauerskalan, VGB-TW:s 

och Nordtests tidigaste utveckling av skadeskalan, NT NDT 010, visas i Tabell 2 [20]. 

NT NDT 
010 

VGB-TW 
507 

Neubauer Definition 

 0  Leveranstillstånd 

1 1  Belastat tillstånd utan kaviteter 

2  A Enstaka kaviteter 

 2a  Ensamliggande kaviteter 

 2b  Ett flertal kaviteter, slumpvist orienterade 

3   Sammanhängande kaviteter 

 3a B Kavitetsstråk 

 3b  Kedjestråk av kaviteter 

4 4 C Mikrosprickor 

5 5 D Makrosprickor 
Tabell 2. Jämförelse mellan Nordtests första skadeskala, VGB-TW:s riktlinjer och Neubauers ursprungliga skala. 

Problemet med samtliga skadeskalor presenterade i Tabell 2 är definitionerna som saknar tydliga 

skillnader mellan de olika klasserna. De kan också tolkas olika av olika individer. I syfte att sammanföra 

de Europeiska skadeskalorna och skapa en enhetlig metod för utvärdering genomförde Nordtest ett 

par projekt till, NT TR 170 (1992) och NT TR 302 (1995), där metoden och skadeklasserna förfinats 

ytterligare och mer specifika definitioner till varje skadeklass har tillkommit. 

Den senaste, NT TR 302, har utvecklats ur NT TR 170 och VGB-TW 507 och visas i Tabell 3 [18]. Denna 

skadeskala används i stor utsträckning idag, bl.a. av DEKRA. 
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Skadeklass Skadetyp Definition Notering 

0 Leveranstillstånd, 
ingen skada 

N ≤ 100 kaviteter/mm2 med storlek ≥ 0.5 µm  

1 Belastat tillstånd, 
inga kaviteter 

N ≤ 100 kaviteter/mm2 med storlek ≥ 0.5 µm  

2 Enstaka kaviteter Ingen stråkformation eller korngränsseparation  

2a - Liten mängd 100 ≤ N ≤ 400 kaviteter/mm2  

2b - Omfattande N > 400 kaviteter/mm2  

3 Kavitetsstråk Kavitetsstråk eller kaviteter i korngränserna 1.2. 

  Typ K Typ C  

3a - Liten mängd 50 ≤ LCmax ≤ 200 µm 400 ≤ N ≤ 1600 kaviteter/mm2   

3b - Omfattande LCmax > 200 µm N > 1600 kaviteter/mm2  

4 Mikrosprickor (3 x kornstorlek eller 100 µm) < Lmax ≤ 2 mm 3.4. 

4a - Liten mängd (3 x kornstorlek eller 100 µm) < Lmax ≤ 400 µm  

4b - Omfattande 400 µm < Lmax ≤ 2mm  

5 Makrosprickor Sprickor detekterbara med vedertagen OFP metod 
>2mm 

4. 

Tabell 3. Den senaste skadeskalan framtagen av Nordtest i NT TR 302. 

1. – Kavitetsstråk innebär formationer med flera kaviteter uppradade på en korngräns, som även 

sträcker sig till intilliggande korngränser. 

• Typ K skador refererar till fall med en sammanhängande linje av korngränsseparationer 

med längden L. 

• Typ C skador refererar till fall där kaviteterna är relativt diffust distribuerade, behöver 

alltså inte vara en linje av kaviteter, men ändå tätt förekommande. 

2. Lcmax är den totala maximala längden av sammanhängande kavitetsstråk.  

3. Lmax är den maximala längden av sprickan. Två sprickor räknas som en om avståndet mellan de 

två är mindre än längden på den minsta sprickan.  

4. Det rekommenderas att undersöka området intill sprickan och även klassificera skadorna där.  

De skadeskalor som finns för att bedöma krypskador är främst utvecklade för låglegerade stål. De 

största skillnaderna gentemot höglegerade stål, som t.ex. X20CrMoV12-1 stål, är att i dessa sker 

krypskador och kavitetsbildningar inte bara i korngränserna utan även inuti kornen, vilket gör att även 

stråkbildning och propagering av mikrosprickor även kan ske transkristallint. Men trots detta är 

likheterna med låglegerade stål gällande skadeutveckling i stort så pass många att de skadeskalor som 

finns till låglegerade stål kan tillämpas även på höglegerade stål så som X20CrMoV12-1. Stora 

kavitetsmängder bildas i ICHAZ och i FGHAZ (interkritisk och finkornig HAZ), och brott sker vanligen 

inom samma område enligt Storesund och Borggren [4]. 

5.3. Bedömning av inspektionsintervall 
Skadeskalorna har till syfte att definiera den befintliga krypskadan. För utvärdering och bedömning av 

återstående tid fram till uppföljande provning av systemet utvecklade man de riktlinjer som tidigare 

fanns för rekommendationer på inspektionsintervall. I NT TR 302 har man tagit hänsyn till vilket 

material som provats samt om det gäller ett svetsförband eller en rörböj. Dessa riktlinjer har utvecklats 

genom omfattande replikprovning under en längre tid där man samlat ihop data och kartlagt skadornas 

utveckling. Inspektionsintervall för de olika materialen som behandlats i projektet för svetsförband och 

rörböj framtagna av Nordtest visas i tabellerna nedan. 
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Skadeklass (NT TR 302) Böj Svets 

0 & 1 50 000 50 000 

2a 30 000 30 000 

2b 15 000 20 000 

3a, K & C 15 000 20 000 

3b, K & C 10 000 10 000 

4a 10 000 10 000 

4b 5 000 5 000 

5 Reparera eller byt ut Reparera eller byt ut 
Tabell 4. Längsta rekommenderade drifttid i timmar till uppföljande provning för materialet 14MoV6-3. 

Skadeklass (NT TR 302) Böj Svets 

0 & 1 100 000 100 000 

2a 50 000 50 000 

2b 25 000 30 000 

3a, K & C 25 000 30 000 

3b, K & C 15 000 20 000 

4a 10 000 15 000 

4b 5 000 10 000 

5 Reparera eller byt ut Reparera eller byt ut 
Tabell 5. Längsta rekommenderade drifttid i timmar till uppföljande provning för materialen 13CrMo4-4 och 10CrMo9-10. 

Skadeklass (NT TR 302) Böj Svets 

0 & 1 120 000 120 000 

2a 60 000 60 000 

2b 30 000 40 000 

3a, K & C 20 000 25 000 

3b, K & C 10 000 15 000 

4a 10 000 15 000 

4b 5 000 10 000 

5 Reparera eller byt ut Reparera eller byt ut 
Tabell 6. Längsta rekommenderade drifttid i timmar till uppföljande provning för materialet X20CrMoV12-1. 

Dessa rekommendationer har undersökts närmare i olika projekt. Värmeforsk [6] har med ett underlag 

på 6000 repliker visat att skadeutvecklingen i det studerade underlaget stämmer väl överens med de 

rekommenderade intervallen utvecklade av Nordtest. 

5.4. Tillvägagångssätt 
Vid utvärderingen bestämmer man skadeklass genom att undersöka kvantiteten av kaviteter visuellt. 

Man undersöker därvid repliken i mikroskop och ser hur kavitetsutbredningen över provytan ser ut. 

Främst används ljusoptiskt mikroskop, LOM, men även svepelektroniskt mikroskop, SEM, kan 

användas som komplettering då den bättre kontrasten i SEM kan göra att kaviteter syns tydligare. 
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Figur 14. Exempel på en replik från det låglegerade stålet CrMo9-10 i 500xförstoring. Den aktuella skadeklassen är 3a. 

I Figur 14 visas ett exempel på hur det kan se ut vid utvärdering av en replik i LOM. För att kunna tolka 

bilderna i mikroskopet på rätt sätt och identifiera kaviteter och andra skador krävs dock utbildning och 

erfarenhet inom metallurgi och mikroskopi.  

Efter undersökning av repliken i mikroskop klassificeras skadan med hjälp av Tabell 3. Skadeklassen 

används därefter för bedömning av åtgärd enligt Tabell 4-6. 
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6. Kachanovs modell för krypskada 
Enligt Kachanovs modell för krypskada beskrivs sprött brott som ett resultat av uppkomsten av inre 

defekter. Man räknar alltså med att den lastupptagande arean minskar allt eftersom krypskadan 

utvecklas. 

I Kachanovs modell introduceras en skadeparameter ,  , där 1   är brottvillkoret. 

Skadeparametern definieras enligt ekvation (0.1) 

 
0

1 rA

A
     (0.1) 

där
0A är den nominella arean och rA  är den lastupptagande arean, vilket är den resulterande arean 

av materialet efter att kavitetsformationer uppkommit. Detta ger att den verkliga spänningen,
r , som 

verkar på den lastupptagande arean, rA , blir större än medelspänningen 0F A  i enlighet med 

Odqvist [21]. Det är då rimligt att anta att skadan  kan härledas ur sin tidsderivata, d dt , som kan 

sägas beskriva skadeutvecklingen under tiden t  som en funktion av den verkliga spänningen,
r , enligt 

följande form 

  
1

r

d
f f

dt

 




 
   

 
  (0.2) 

Vid 0t  , när materialet är i nyskick, är skadeparametern 0  . Skadeparametern ökar med tiden 

tills brott sker vid 1  .  

Genom att integrera (0.2) kan vi erhålla ett uttryck för tiden, Rt , till brott. För att kunna göra detta 

måste vi veta funktionen av
r ,  rf  . Antar vi att differentialekvationen (0.2) är separerbar, kan 

funktionen uttryckas som  

    f g h    

En enkel ansats vore  

   vf x Cx   (0.3) 

där C och v  är temperaturberoende materialparametrar. Genom att sätta in (0.3) i (0.2) erhålls 

Kachanovs skadeutvecklingslag enligt (0.4). Detta är en förenklad form där primärkryp försummas 

enligt Samal et al [1]. 

 
1

v
d

C
dt

 



 
  

 
  (0.4) 

Integrerar vi (0.4) fås uttrycket nedan 

  
0 0

1
tv vd C dt



       (0.5) 

vilket resulterar i  

 
 

1
1 1

1

v

vC t
v





 




  (0.6) 
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Genom att tillämpa brottvillkoret 1   i ekvation (0.6) fås ett uttryck för tid till brott. 

6.1. Tillämpning av Kachanov på replikprovning 
De tabeller för rekommenderade inspektionsintervall som används idag är relativt konservativa, dvs. 

att de tillämpas enligt ”worst case”- principen, vilket kan leda till onödigt täta inspektionsintervall [6]. 

Att numeriskt kunna räkna ut tiden till brott skulle därför kunna vara till hjälp vid bedömning, vilket 

skulle kunna uppnås med hjälp av Kachanovs modell. Detta förutsatt att man använder sig av den mest 

omfattande skadan i komponenten, då tiden till brott givetvis beror på hur allvarlig den aktuella skadan 

är. 

För beräkning av tiden till brott krävs kännedom om parametrarna C och v . Vid tiden 1t  är 1   och 

vid tiden
2t är 2  . Genom att sätta in detta i (0.6) och bilda en kvot mellan de två ekvationerna fås 

ett uttryck enligt (0.7) 

 
 

 

1

1 1

1

22

1 1

1 1

v

v

t

t









 


 
  (0.7) 

Genom att använda 2 mikrografier från två kända tidpunkter 1t  och 
2t kan vi uppskatta kvoten

0rA A

och därigenom få fram 
x  genom (0.1). v  kan därefter enkelt lösas ut från ekvation (0.7). 

När v  är känt kan C  lösas ut från (0.6) genom att stoppa in 
x och 

xt . DåC  är en materialkonstant 

ska den vara samma för båda fallen. 

När både C  och v  är kända räknas tiden till brott fram ur ekvation (0.6) genom att tillämpa 

brottvillkoret. 

6.2. Exempelfall 
Genom att ta hjälp av ett verkligt fall kan vi testa modellen och räkna ut tiden till brott. Två mikrografier 

från samma anläggning och provposition tagna med ett års intervall används i exemplet. 

Mikrografierna som använts visas i Figur 15, från 2006, och Figur 16, från 2007. Skadeklassen i 

mikrografin från 2006 bedömdes som 3aK, vilket betyder att skadan definieras som kavitetstråk i form 

av kaviteter i korngränserna i en sammanhängande linje med längden L, enligt Tabell 3. Skadeklassen 

i mikrografin från 2007 bedömdes till 4a, vilket betyder att man har en mikrospricka med längden L, 

där 100 µm < L < 400 µm. 

I brist på noggrannare information måste en del antaganden göras. Då dessa bilder är de enda bilder 

som finns tillgängliga antas det att skadorna är likformigt fördelade och av samma skadeklass över den 

aktuella positionen, dvs. att samma typ av skador uppkommer regelbundet och i samma skala om man 

skulle svepa med mikroskopet över hela repliken. Detta antagande görs för att kunna fastställa den 

resterande lastupptagande arean. Den lastupptagande arean räknas ut enligt 

 
0r skadaA A A    

Korngränsseparationerna och sprickorna antas vara lika djupa som de är långa, och det är arean på 

dessa som utgör den skadade arean och som dras bort från den nominella arean. Den nominella arean 

är arean på den yta som visas i mikrografierna. Antagandet är alltså att lika stor skadaA  existerar för 

varje
0A .  
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Figur 15. Mikrografi från 2006 med skadeklass 3aK. 

Skadorna i Figur 15 kan tyckas likna mikrosprickor, men vid närmare undersökning ser man att 

kaviteterna inte har gått ihop överallt, utan är bara tätt liggande korngränsseparationer. För att klassas 

som mikrospricka ska även längden på sprickan vara minst 100 µm, vilket inte uppfylls i fallet från 2006. 

I syfte att kunna göra en bedömning av arean skadat material, kommer korngränsseparationerna antas 

ha gått ihop likt sprickor. Rekommendationerna som gavs här var att uppföljande provning skulle 

utföras inom 10 000 timmar. 

 

Figur 16. Mikrografi från 2007 med skadeklass 4a. 

Ett utbyte av denna komponent var inplanerad ca 4 månader efter provtillfället 2007. Bedömningen 

som gjordes här var att man kunde fortsätta köra systemet drygt 1 år framöver utan risk för brott, dvs. 

ungefär 10 000 h, om det planerade utbytet skulle bli försenat. 
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7. Resultat 

7.1. Procedurbeskrivning/Instruktioner 
Genom litteraturstudier, samtal och ett praktiskt genomförande av replikprovning i labbmiljö, 

samlades kunskaper och information om provningsmetoden ihop. Med hjälp av detta utformades 

sedan en procedurbeskrivning för metoden där samtliga steg i avsnitt 4 beskrivs. Beskrivningen 

fokuserar på vad man gör och varför. 

Utifrån denna procedurbeskrivning formulerades även en kortfattad instruktion. Denna instruktion 

syftar till att vara en hjälp för provaren ute i fält och fokuserar mer på hur man ska göra. 

Detta möjliggör att alla som jobbar med replikprovning inom DEKRA kan följa samma riktlinjer vilket 

ger ett enhetligt utförande inom företaget. 

7.2. Utvärdering 
Riktlinjer för utvärdering av replikprovning formulerades genom litteraturstudier samt genom 

undersökning av gamla projekt. Riktlinjerna innehåller tabeller för skadeklasser och bedömning av 

inspektionsintervall, likt dem i avsnitt 5. 

Även ett bibliotek av referensmikrografier finns med i riktlinjerna. Detta har inte funnits i någon större 

utsträckning tidigare. Inom andra bedömningsmetoder, som t.ex. röntgen har man länge använt sig av 

referensradiografier. Syftet är att underlätta bedömningen av replikerna genom att man kan jämföra 

replikens utseende med mikrografierna i biblioteket och utifrån deras skadeklasser lättare ange 

skadeklass åt den befintliga repliken. Biblioteket innehåller referensmikrografier av materialen 

14MoV6-3, 13CrMo4-4, 10CrMo9-10 samt X20CrMoV12-1 för olika positioner och skadeklasser.  

Mikrografierna i bildbiblioteket är från repliker tagna på olika positioner, dvs. grundmaterial, HAZ och 

dess undergrupper enligt Figur 17. Detta breddar möjligheten att kunna jämföra ens replik med 

mikrografier från just den positionen och därigenom lättare göra bedömning. 

 

Figur 17. De olika positionerna i ett svetsförband som finns representerade i referensmikrografierna. 
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7.3. Tillämpning av Kachanov på replikprovning 

Genom att använda sig av Figur 15 och Figur 16 kunde nominell area, 0,xA , och arean på skadan skada,xA

räknas ut. Den lastupptagande arean ,r xA  fås därefter genom att dra bort den arean på det skadade 

området, dvs. sprickorna synliga i mikrografierna, från den nominella arean.  

Materialet som används i detta fall är ett tryckkärlsstål av typ G17 CrMoV5-10, vilket är ett låglegerat 

stål med en legeringshalt på lite drygt 4 % [22].  Drifttemperaturen ligger på ca 530 °C och de högsta 

spänningarna ligger under ca 80 MPa.  

De uppskattade drifttiderna för de båda fallen är 160 000 respektive 170 000 timmar. 

I fallet för 2006 räknades den skadade arean ut genom att anta att korngränsseparationerna har gått 

ihop till små sprickor i storleksordning 20-80 µm samt att djupet på dessa motsvarar längden på 

respektive spricka. Arean för sprickorna summerades ihop, 2

,1
26 nm

skada
A  , och drogs bort från den 

nominella arean 
2

0,1
103, 6 nmA   vilket gav en lastupptagande area 

2

,1
77,6 nm

r
A  . 

Skadeparametern kunde då räknas ut enligt ekvation (0.1). 

 
r,1

1

0,1

77,6
1 1 0,25

103,6

A

A
        

På samma sätt räknades skadeparametern ut för fallet från 2007. Arean av sprickorna, 
2

,2
147 nm

skada
A  , som även här antogs vara lika djupa som långa drogs bort från den nominella arean

2

0,2
420 nmA  , vilket gav en lastupptagande area 

2

,2
273 nm

r
A   och en skadeparameter   

 
,2

2

0,2

273
1 1 0,35

420

rA

A
        

Sätt in 
1 2,   samt de kända tidpunkterna 1t och 

2t i ekvation (0.7) och löser ut v  som blir 

 
 

 

1

1

1 1 0,25 160000
  7.8

1700001 1 0,35

v

v
v





 
  

 
  

Konstanten C  löses ut från ekvation (0.6) där de kända skadeparameterna för tidpunkterna 1t  och 
2t

sätts in. 

 
 

1

22
1 1 1

9,36 10
1

v

x

v

x

C
v t








 

   
 

  (0.8) 

Konstanten räknas ut för både 1t  och 
2t . Resultaten blev 22

9,36 10


  respektive 22
9,355 10


 . C  har 

då dimensionen 
1 v

MPa
h


 . Brott sker som tidigare nämnt då 1   och tiden till brott fås genom (0.6) 

enligt 

 
 

1

7,8 22

1 1 1 1 1
174000 h

1 8,8 80 9,36 10

v

R v
t

v C
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Tiden till brott är alltså 4000 h, ca ett halvår, efter 
2t . Detta är kortare än rekommendationerna som 

gavs i det verkliga fallet där man ansåg att driften kunde fortgå ytterligare drygt ett år, dvs. ca 10 000 

h efter provtillfället.  

8. Slutsats 
Ett mål för DEKRA är att samtliga provare ska följa samma riktlinjer så att både provning och 

bedömning blir utförda på ett konsekvent sätt vilket skulle gynna både DEKRA och deras kunder. Med 

riktlinjerna som tagits fram för provning och utvärderingen ökar möjligheterna för att det målet ska 

uppnås. Med en mer utförlig procedurbeskrivning samt ett referensbibliotek med mikrografier 

underlättar detta genomförandet av provning och utvärdering. Användbarheten av 

procedurbeskrivningen och utvärderingen innehåller dock en del begränsningar, vilka diskuteras 

nedan. 

8.1. Procedurbeskrivning/Instruktioner 
Begränsningarna hos procedurbeskrivningen och instruktionerna kan vara: 

 De behandlar endast ett fåtal material. 

 Det finns endast rekommenderade etsmedel och etstider för ett fåtal material.  

 Det finns endast rekommenderade elektrolyter för ett fåtal material. Då det inte finns en 

elektrolyt som passar alla material måste denna anpassas för rådande omständigheter. 

Däremot finns rekommendationer för det vanligast förekommande materialen.  

 

8.2. Utvärdering 
Begränsningar: 

 Innehåller inga instruktioner för hur mikrografier tolkas i större utsträckning än för 

förekomsten av kaviteter och krypskador. 

 Beskrivningen behandlar inte hur man kan identifiera olika strukturer och faser, utan man 

förväntas ha goda kunskaper och erfarenheter inom metallografi och mikroskopi vid 

utvärdering. 

 Andra skador, t.ex. vätesprickor, behandlas inte i beskrivningen för utvärdering och 

bedömning. 

 De referensmikrografier som finns i bildbiblioteket är endast för fyra olika material. Alla olika 

skadeklasser finns heller inte representerade för alla materialen. 

8.3. Tillämpning av Kachanov 
Genom modellen framtagen i detta projekt föreslås en numerisk metod för att bestämma tid till brott. 

De bedömningstabeller som används idag anger inte den förväntade tiden till brott. Istället ges ett 

rekommenderat tidsintervall till nästa inspektion. Detta innebär att tiden till uppföljande inspektion 

måste vara väsentligt mycket kortare än tiden till brott för att tillräcklig säkerhet mot krypbrott ska 

uppnås. Modellen framtagen i detta projekt kan användas som en verifiering av det värde man får ur 

tabellen. Skulle det till och med vara så att det värdet ligger väldigt långt under tiden till brott, kanske 

man vågar skjuta på den uppföljande provningen ett extra år beroende på omständigheterna. Det 

borde ju vara i kundens intresse att inte behöva stänga ner driften i anläggningen i onödan. Finns det 

då en verifieringsmetod på att man kan skjuta på provningen och att man kan köra anläggningen längre 

utan risk för brott, borde detta generera nöjdare och eventuellt fler kunder. 
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Antaganden som gjorts under framtagandet av modellen är bl.a. att de skador som presenteras i 

bilderna är representativa för ett större område än de bilderna visar samt att sprickorna är lika djupa 

som långa. Detta kan givetvis generera ett fel i resultatet, och är sannolikt bidragande till att den 

uträknade tiden till brott inte stämmer överens med rekommendationerna som gavs. Men det 

påverkar inte själva modellen och uttrycket för tid till krypbrott och antagandena kan därför accepteras 

i syftet att bygga en modell. 

En tydlig begränsning med metoden som upptäcktes under arbetets gång är bristen på tillgängliga 

krypdata. De materialkonstanter som behövs för uträkningen av tid till brott är inte så lättillgängliga 

för alla material, varav en del extra uträkningar och antaganden kan behöva göras. 

8.3.1. Diskussion 
Antaganden har, som tidigare nämnt, gjorts om skadornas storlek. Nedan följer beräkningar av tid till 

brott för fall då vi antar en mindre respektive större skada än den som räknats fram i projektet för att 

se hur mycket det skiljer sig. Skadeutvecklingen ska hållas oförändrad, och den skadade arean skadaA  

ska vara 5,6 gånger större 2007 än 2006. 

Sätts arean på det skadade området till ett mindre värde  

2006: 2

,1 20 nmskadaA    

2007: 
2

,2 112 nmskadaA    

fås skadeparametrarna 
1

0,19   och 
2

0, 27  . Konstanterna v  och C  blir 

11v    

28
5,5 10C


    

Vilket ger tiden till brott 176000 hRt  , vilket som väntat är längre än det fallet som räknats ut i 

projektet. 

Sätts arean på det skadade området till ett större värde 

2006: 2

,1 30 nmskadaA    

2007: 
2

,2 168 nmskadaA    

fås skadeparametrarna 
1

0, 28   och 
2

0, 40  . Konstanterna v  och C  blir 

7v    

20
3,5 10C


   

Vilket ger tiden till brott 170000 hRt  , vilket som väntat är kortare än det fallet som räknats ut i 

projektet. 
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9. Förslag till vidare arbete 

9.1 Företagets befogenhetskrav 
Eftersom replikprovning inte är en ackrediterad metod finns det inga generella krav på utbildning mm 

som provaren ska ha gått igenom. DEKRA har därför interna befogenhetskrav där man har föreslagit 3 

nivåer av befogenhet. Nivå 1 innebär, att den som innehar denna nivå får utföra replikprovning i fält, 

med nivå 2 får man även utvärdera provet. Med nivå 3 att får man lära ut nivå 1 och 2.  

Dessa nivåer borde ses övre och uppdateras. Det borde finnas en utbildning att gå som är enhetlig för 

alla som ska få nivå 1 respektive 2 befogenhet. Får alla med nivå 3 lära ut kommer det i princip finnas 

lika många olika utbildningar som det finns personer med nivå 3 befogenhet. Målet är att alla som 

arbetar med replikprovning följer samma riktlinjer så att man får en enhetlig provningsprocedur inom 

företaget vilket är svårt att uppnå med nuvarande system. 

Förslagsvis kan man reducera till 2 befogenhetsnivåer, dvs. att man tar bort nivå 3 där det står angivet 

att man har befogenheten att lära ut.  

9.2. Procedurbeskrivning och Utvärdering 
Samla ihop fler referensmikrografier med olika skadeklasser från tidigare replikprovningar att lägga till 

i bildbiblioteket. 

9.3. Tillämpning av krypmodell 
En bidragande faktor till osäkerhet gällande resultatet i detta projekt är antagandet av den skadade 

och lastupptagande arean. Ett vidare arbeta skulle kunna vara att undersöka om det går att 

automatisera bestämmandet av lastupptagande area. Därigenom fås ett säkrare värde på 

skadeparametern och en ökad användarvänlighet. Eventuellt utveckla någon form av algoritm för att 

kunna identifiera kaviteterna/sprickorna och dra bort dessa från den nominella arean. 
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