
'rl 'fsTtt l^f 

STUK-YTO-TR78 

5,"DC • v n -7 e. --?$ 

Kaksimetalliliitosten ja 
austeiuittisten valujen 
testaustekniikoiden 
vertailu 
Kari Lahdenperä 
TAMMIKUU 1995 

Y&k-

SÄTEILYTURVAKESKUS 
Strälsäkerhetscentralen 
Finnish Centre for Radiation and 
Nuclear Safety 



STUK-YTO-TR78 
TAMMIKUU 1995 

Kaksimetalliliitosten ja 
austeniittisten yalujen 
testaustekniikoiden 
vertailu 
Kari Lahdenperä 
VTT Valmistustekniikka 

Tutkimuksen johto Säteilyturvakeskuksessa 
Olavi Valkeajärvi 

Tutkimus on tehty Säteilyturvakeskuksen tilauksesta. 

SÄTEILYTURVAKESKUS 
PL 14,00881 HELSINKI 
(90)759 881 



ISBN 951-712-027-3 
ISSN 0785-9325 

Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1995 



STLK-YTO-TR 78 SÄTEILYTURVAKESKUS 

LAHDENPERÄ. Kari (\TT). Kaksimetalliliitosten ja austeniittisten valujen testaustekniikoiden 
vertailu. 577 K )TOTR 78. Llelsinki 1995. 46 s. 

ISBN 951-712-027-3 
ISSN 0785-9325 

Avainsanat: rikkomaton ainecnkoestus, austeniittiset valut, kaksimctallihitsausliitokset, ydin
voimalaitokset 

TIIVISTELMÄ 

Tämä kirjallisuustutkimus käsittelee ydinvoimalaitosten austeniittisten valujen ja kaksimetalliliitos
ten rikkomatonta aineenkoetusta. Tällaisten kohteiden testauksen onnistumisen ehdottomia edellytyksiä 
ovat edustavat ja riittävän suuret koekappaleet sekä testauksen suorittajien koulutus ja pätevöinti 
juuri kyseisten kohteiden testaukseen. 

Paksujen austeniittisten valujen pintatcstauksessa käytetään silmämääräistä tarkastusta ja pintamenetel-
miä. Volumctriseen testaukseen soveltuvat radiografiaa ja ultraäänimenetclmä. Radiografian avulla 
ci kuitenkaan pystytä määrittämään vikojen korkeutta. Ultraäänim^netelmässä on käytettävä 
pitkittäisaaltoja ja alhaista taajuutta, 0,5 - 2 MHz. SEL-tckniikkaa on käytetty esimerkiksi pääkierto-
pumppujen pesien perusaineen ja hitsien pintakerroksen testauksessa (2 MHz, 70"). Noin 200 mm 
paksujen pesien hitsejä on testattu käyttäen fokusoituja upotusluotaimia (0,5 MHz, 0", 30° and 45°). 
Testaus suoritettiin ulkopinnalta käsin. Edellytyksenä on, että materiaalin akustinen vaimennus ja 
vaimennuksen vaihtelu eivät ole liian suuria. Ranskassa viranomaiset eivät edellytä pääkiertopunip
pujen pesien volumetrista testausta. USA.ssa ASME.n case N-481 antaa myöskin mahdollisuuden 
välttää pääsääntöisesti vaadittavan pääkiertopumppujen pesien volumetrisen tarkastuksen. 

Austeniittisten valettujen putkistojen volumctriseen testaukseen käytetään yleisesti radiografiaa. 
Materiaalin kiderakenne vaikeuttaa ultraäanimenetelmän käyttöä. Ulkopuolisella ultraäänitestauksel
la voidaan yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan löytää keskipakovaletuista putkista 80 %:n 
todennäköisyydellä väsytyssäröt, joiden syvyys on 20 % seinämänpaksuudesta. Termisillä säröillä 
löytymistodennäköisyys oli oleellisesti huonompi. Myöhemmin tehdyssä kansainvälisessä PISC III:n 
tutkimuksessa parhaat tutkimukseen osallistuneet ryhmät määrittivät oikein lähes kaikki ASME:n 
mukaan hylättävät viat (syvyys yli 10 %). Tutkimuksessa oli mukana valu-valuliitoksiajatae-valulii-
toksia. Parhaat tulokset saatiin SEL-tekniikalla ja fokusoiduilla pitkittäisaaltoluotaimilla. Vikojen 
korkeuden määritystarkkuus oli kuitenkin huono. 

Kaksimetalliliitosten testaukseen käytetään yleisesti radiografiaa, sisäpuolista ja ulkopuolista 
ultraäänitestausta sekä pyörrevirta-ja tunkeumanestemenetclmiä. Menetelmän valinta riippuu käyte
tyistä materiaaleista ja materiaalin paksuudesta. Radiografiaa käytettäessä voi tulla ongelmia 
tasomaisten vikojen havaitsemisessa, jos liitoksessa on käytetty materiaaleja, joilla on eri tiheys. EPRI:n 
tutkimusten mukaan PWR-laitostcn kaksimctalliliitoksista voidaan ulkopuolisella ultraäänitestauksella 
löytää sisäpuoliset säröt, joiden syvyys on yli 20 % seinämän paksuudesta. USA:ssa käytäntönä 
onkin PWR-laito^issa sisäpuolinen ultraäänitestaus esim. monikeilaluotaimia käyttäen. PISC-
projektissa vain yksi ryhmä luokitteli oikein kaikki ASME:n mukaan hylättävät viat. Keskimäärin 
testaukseen osallisturcct ryhmät löysivät alle puolet hylättävistä vioista. Parhaat tulokset saatiin käyttä
mällä SEL-tckniikkua. Eräissä tutkimuksissa kontaktittomallaultraäänimenctclinällä (SH tekniikka) 
on saatu hyviä tuloksia kaksimctaMihitsicn testauksessa. Menetelmä soveltuu parhaiten vikojen etsintään. 
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ABSTRACT 

This publication is a literature study of nondestructive testing of dissimilar metal welds and cast 
austcnitic components in PWR and BWR plants. A major key to the successful testing is a realistic 
mockup made of the materials to be tested. The inspectors must be trained and validated using suitable 
mockups. 

The penetrant, eddy current and visual examination methods are applied to the detection of surface 
flaws in the thick austcnitic castings. Radiography and ultrasonics are used as a volumetric inspection 
method. Radiography cannot howcerbe used to measure the height of the flaws. Longitudinal waves 
and low frequencies are used in ultrasonic testing (0,5 - 2 MHz). Twin crystal transducers have been 
applied to test the surface layer of the PWR pump bowls (2 MHz, 70"). Focused immersion transducers 
have been used to test the volume of the welds of these bowls (0,5 MHz, 0°, 30" and 45°). The 
prerequisite is that the acousiic attenuation and its local variation are not too hign. In France inservice 
volumetric testing of the pump bowls is not required by the authorities. In the USA the ASME code 
case N-481 gives the opportunity to avoid the volumetric inspection of these welds if certain prerequisites 
are fulfilled. 

Radiography is widel) used to inspect the austenitic cas» pipings. The macrostructurc of these materials 
detonates the sensitivity of outer surface ultrasonic testing. That is why internal ultrasonic testing is 
preferred over external. In a USA study in outer surface ultrasonic testing the 80 % detection rate was 
achieved for fatigue cracks having a 20 % through-wall depth. In a later international PISC III study, 
the best teams could detect and classify correctly all flaws rejectable according to the ASME. Cast-to-
cast and wrought-to-cast welds were included to the study. Best results were achieved with focused 
and twin crystal probes. The accuracy in depth sizing was not good. 

For monitoring the integrity of dissimilar metal welds, radiography, internal and external ultrasonic 
testing, eddy current and penetrant testing are used. The best method depends on the materials and 
wallthickncss. Planar flaws cannot be detected by radiography if materials with different specific 
gravity are used in the weld. In a USA study inner surface cracks having a 20 % through wall depth 
can be detected in outer surface ultrasonic testing. In the USA internal ultrasonic testing is mainly 
used in PWRs. In the PISC study only one team detected and classified as rejected all flaws rejectable 
according to the ASME. Typically less than half of the rejeciable flaws were detected. Best results 
were achieved with twin crystal probes. In some studies good results in detection have been achieved 
with EM AT technology. 
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1 JOHDANTO 

Ydinvoimalaitosten ikääntyessä primääripiirin 
kaikkien komponenttien kunnonvalvonta on en
tistäkin tä-keämpää. Koska järjestelmä on yhtä 
heikko kuin sen heikoin lenkki, kaikkien myös n:>. 
hankalien kohteiden kuntoa on pystyttävä valvo
maan. Suurimmassa osassa primääripiiiiä 
kohieider materiaalit ja luoksepäästävyys ovat 
sellaisia että niiden eheys pystytään varmistamaan 
"periaatteessa tavanomaisilla" rikkomattomilla 
aincenkoctusmcnctelmillä. Säteilyn ja aikataulujen 
aiheuttamien rajoitusten takia testausten automa-
tisointiastc on kuitenkin oleellisesti korkeampi kuin 
muussa teollisuudessa. Lisäksi testausten 
luotettavuuteen on pitkään kiinnitetty erityisen 
suurta huomiota (PISC-tutkimus 1973- 1993). 

Ydinvoimalaitosten suunnittelussa on käytetty 
tavanomaista suurempia lurvallisuusmarginaaleja. 
Lisäksi materiaaleja valittaessa kustannukset eivät 
ole olleet määräävin tekijä. Seurauksena onkin, 
että rakenteiden lujuus ci ole ollut yleensä ongel
ma. Ongelmat ovat aihei.tuneet ilmiöistä, joita ei 
suunnittcluhetkeliäole tunnettu tai joita ei muuten 
ole osattu huomioida. Tällainen aiemmin 
puutteellisesti tunnettu ilmiö on esimerkiksi 
jännityskorroosio. Odottamattomana voidaan 
pitää esimerkiksi Japanissa PWR-laitoksessa 
vuonna 1988 havaittua vuotavan venttiilin 
aiheuttamaa termisen väsymisen synnyttämää 
vuotoa putkikäyrän ja suoran putken liitoksessa 
(austeniittinen teräs 316). Liitos oli hankalan 
geometrian takia testattu ultraäänimenetelmällä 
vain putken puolelta eikä ko. säröä huomattu (Iida 
ym 1990). Tällaisten kokemusten seurauksena 
Novat ym. esittivät vuonna 1990 Ranskassa, että 
osa testauksista on syytä kohdistaa epätodennäköi-
Min kohteisiin, joihin ei ennakkokäsityksen mu
kaan pitäisi syntyä mitään käytönaikaisia vaurio
ita. Heidän mukaansa suurin osa vaurioista on 
havaittu vuotojen perusteella. Niinpä he esittivät
kin kehitettäväksi vuotojen ilmaisumenetelmiä 
(Novat ja Deschamps 1990). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään vertailemaan eri 
menetelmillä saatuja tuloksia austeniittisten 
valujen ja kaksimetalliliitostcn eheyden testauk

sessa. Laajimmin tarkastellaan erilaisilla ultra
äänitekniikoilla saatuja tuloksia. Kyseiset kohteet 
ovat materiaaliominaisuuksiensa takia hankalia 
testauskohteita. Austeniittisten valujen akustiset 
ominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti eri mit
tauspisteiden välillä. Lisäksi akustinen vaimen
nus on suuri. Esimerkiksi pylväskiteisen valun 
akustiset ominaisuudet riippuvat lisäksi tarkastelu-
suunnasta. Tämä suuntariippuvuus saa usein aus-
teniittisessa valussa etenevän ultraäänisignaalin 
muuttamaan kulkusuuntaansa. 

Kaksimctalliliitoksissa käytetään hitsaus-
ominaisuuksien vuoksi usein erilaisia Inconel-
materiaaleja. Inconel-hitsit vaimentavat voimak
kaasti siinä kulkevaa ultraääniäänisignaalia. 
Lisäksi hitsin ja perusaineen rajapinta aiheuttaa 
usein voimakkaita näyttämiä ultraäänitestaukses
sa. Hitsiin etenevän ultraääniäänisignaalin suun
ta voi muuttua hyvinkin voimakkaasti. Tavan
omainen pystypolarisoitu poikittaisaaltotekniikka 
on erityisen herkkä sekä suunnanmuutoksille että 
rajapinnasta saataville näyttämille. Tämän takia 
kyseisten kohteiden ultraäänitestauksessa pyritään 
käyttämään pitkittäisaaltotekniikkaa. Uutena 
testausmenetelmänä on tulossa vaakapolarisoi
tujen poikittaisaaltojen käyttö. 

Tässä tutkimuksessa on kuvattu Euroopassa ja 
USA:ssa käytettyjä testausmenetelmiä ja esitetty 
sikäläisiä arvioita niiden suorituskyvystä ja 
luotettavuudesta. Erityistä huomiota on kiinn tet-
ty Englantiin rakenteilla olevan Sizewell B-paine-
vesilaitoksen testausproseduurien hyväksyttämi
seen, testaajien koulutukseen ja pätevöintiin. 
Kyseisen laitoksen osalta on jo valmistusvaiheessa 
noudatettu selvästi aiempaa tiukempia vaati
muksia testausten luotettavuuden takaamiseksi. 
Tämän seurauksena on valmistettu suuri määrä 
testattavia kohteita vastaavia koekappaleita sekä 
menetelmien herkkyyden toteamiseksi, että 
tcstaushenkilökunnan kouluttamiseksi ja pätevöi-
miseksi. PISC III-projektin tuloksia on kuvattu 
siltä osin, kuin niitä on tällä hetkellä' äytettävis-
sä. 
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2 ENGLANTILAINEN NUCLEAR ELECTRIC 
JA SIZEWELL B 

Nuclear Elcctricillä (NE) on ollut merkittävä rooli 
Englannissa NDT-menetelmien kehittäjänä. Vii
me vuosina NDTAC (Nuclear Elcctric's NDT 
Applications Centre) on kehittänyt Englannin 
ensimmäisen painevesilaitoksen primaäripiirin 
kriittisimpien komponenttien tarkastuksia. Erityi
sen huomion kohteina ovat olleet pääkiertopump-
pujen austeniittisesta valusta valmistetut pesät, 
höyrystimen Inconclista valmistettu jakotaso sekä 
rcaktorisydämen tukirakenteen austeniiniset hitsit. 
Nämä komponentit on valittu erityiseen tarkaste
luun, koska ne kuuluvat primääri piiri in ja koska 
niiden materiaaliominaisuudet tekevät volumetri-
scn testauksen (ultraäänitestauksen) vaikeaksi. 
Hiiliteräksestä ja austeniittisista takeista valmistet
tujen komponenttien liitokset testataan myös par
haalla tekniikalla. Niiden testaustekniikka on 
kuitenkin vakiintunutta, joten ne eivät vaadi 
ylimääräistä tutkimuspanostusta. Koska laitos on 
vielä rakenteilla, kyseessä ovat nimenomaan 
uusien komponenttien valmistukseen ja asennuk
seen liittyvät tarkastukset. 

Tarkastusten suunnittelu on ollut laaja ja perus
teellinen. Materiaali- ja rakenneratkaisuja teh
täessä on otettu huomioon tarkastcttavuuden aset
tamia vaatimuksia. Primaäripiirin hitsikuvut on 
koneistettu pois. On käytetty mahdollisimman 
kapeita hitsejä (narrow gap TIG). Tällä on pyrit
ty mm. pienentämään ultraäänitestausta vaikeutta
van hitsin tilavuutta. Austcniittiset valukappaleet 
on liitetty toisiinsa austeniittiscn taekappaleen 
välityksellä, jotta on vältytty valu-valuliitoksilta. 
Näin on varmistettu, että ko. liitos voidaan testa
ta ultraäanimcnctclmällä ainakin toiselta puolen. 
Tackappaleidcn raekoko pitää olla alle 150 (im, 
jotta ultraäänitestauksessa ci olisi vaikeuksia 
(Shipp ym. 1993). Austeniittisissa valuissa on 
pyritty tasakitcisecn materiaaliin, jossa akustis
ten ominaisuuksien vaihtelu on pienempi kuin 
pylväskitciscssä dendriittisessä rakenteessa. 
Ultraäänen läpäisyn kannalta austeniittisesta nau
hasta tehty austeniittinen pinnoite on todettu 

paremmaksi kuin kasinhitsaamalla valmistettu (R. 
Shipp ym. 1993). 

NDTAC on vastuussa Sizewell B:n primaäripii
rin vaativimpien tarkastusproscduurien suunnit
telusta. Tarkastusten suunnittelua varten määritet
tiin ensin, minkä tyyppisiä vikoja kohteista on 
kyettävä havaitsemaan. Lisäksi määritettiin 
mahdollisten vikojen esiintymisalueet ja suuntai
suus. Tämän jälkeen NDTAC määritti eri tyyp
pisille vioille pienimmän luotettavasti havaittavan 
vikakoon. Lopuksi valittujen tarkastusproscduu
rien herkkyys osoitettiin kokeellisesti jokaisen 
komponentin osalta erikseen. 

NDTAC:n vastuualueeseen kuuluu myös em. kom
ponenttien tarkastajien koulutus ja pätevöinti. 
Koulutus kesti 10 päivää. Koulutuksen jälkeen 
tarkastajien taidot punnittiin kokeessa, johon kuu
lui sekä kirjallinen että käytännön osuus. Tarkasta
jilla oli jo ennen lisäkoulutusta CEGB 989904, 
issue 2:n mukainen pätevyys. Kokeita varten on 
valmistettu täysimittakaavaisia pääosin lujitemuo-
visia testattavien kappaleiden muotoisia malleja 
(kuva 1). Mallin lujitemuoviseen runkoon on kiin
nitetty yksi tai useampi koekappale. Koekappa
leet on valmistettu vastaavasta materiaalista kuin 
testattavana oleva komponentti. Koekappaleiden 
vertailuviat vastaavat odotettavissa olevia vikoja 
(R. Shipp ym. 1993jaTomlinsonym. 1990). 

2.1 Ultraäänitestauksessa 
käytetyt laitteistot ja 
ohjelmistot 

Primaäripiirin ja tärkeimpien komponenttien ultra
äänitestaukset on pääsääntöisesti automatisoitu. 
Erilaisiin kohteisiin (putket, yhteet jne.) on raken
nettu niille sopivia tarkastusautomaatteja. 
Ultraäänilaitteena on käytetty Rolls-Royce Matc-
wallin Micropulsca. Tarkastuksen ohjauksessa, 
datan keruussa ja tallennuksessa on käytetty 
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Kuva l. Täysimittakaavainen pyörivälle alustalle asennettu koekap^nle, joka kuvaa Sizewell B:n 
pääkiertopumppua {Hook ym. 1990). 

PC:ssä toimivaa Nuclear Elcctricin kehittämää 
MlPS-ohjelmistoa. Ohjelmisto ei rajoita anturei
den lukumäärää. Vaikkakin järjesUi.nällä pysty
tään tallentamaan koko A-kuva (rf-data), yleensä 
tyydytään tallentamaan veräjässä olevien kaikujen 
korkeus ja ääniticti pituus (enintään 16 kpl). 
Tarkastuksen aikana ohjelmisto muodostaa mak
simissaan 16 projektiokuvaa testauksen tulokses
ta. Näyttöön voidaan valita samanaikaisesti neljä 
kuvaa. Näytön ja erityisen ohjelmiston avulla 
voidaan valvoa, että testaus on suoritettu 
hyväksyttävästi ja akustinen kontakti anturista 
kohteeseen on ollut hyvä. Akustisen kontaktin 
hyvyys nähdään taustakohinan (ruohon) tasosta. 
Datan tallennuskapasiteetti on 600 gigatavua (op
tinen levy). Se ei kuitenkaan riitä jatkuvaan rf-
signaalin tallentamiseen. Analysointiin tarkoite
tulla Nuclear Elcctricin kehittämällä Guide-
ohjelmistolla pystytään dataa käsittelemään kol
messa dimensiossa. Eri antureilla kerättyä dataa 
voidaan esittää samassa koordinaatistossa, mikä 
helpottaa tulosten vertailua (R.Shipp ym. 1993). 

Englannissa on 1980- ja 90-luvuilla kehitetty ja 
kokeiltu erilaisia signaalinkäsittelymenetelmiä 
(suodatusmenetelmiä). Näillä menetelmillä on 

pyritty parantamaan ultraäänitarkastuksen poikit
taista erottelukykyä ja signaalikohinasuhdetta 
(holografia ja SAFT, Synthetic Aperture Focus
sing Technique). Kehitystyötä on tehty mm. 
englantilaisessa National NDT Centressä (Silk 
1994). Tutkimuksen kohteena on ollut mm. ho
lografia, SAFT ja jaetun spektrin tekniikan eri 
muunnelmia (split spectrum technique, SSP): 
minimointitekniikka, polariteettitekniikka, kaistan-
poistotekniikka. Silkin mukaan signaalinkä
sittelyllä voidaan saada mm. seuraavia etuja: 

* Signaalikohinasuhdc ja vikojen havaittavuus 
paranee. 

* Analysointinopeus kasvaa. 
* Pienten muutosten havaitseminen tulee 

helpommaksi. 
* Testauksen tuloksena saadaan testattavan 

alueen mahdollisista akustisista heijastajista 
selkeä kartta. 

Varsinaisten testausten suorittajien kommentit ovat 
varovaisia. Erilaisilla suodatustekniikoilla saadut 
tulokset eivät ole aina olleet odotusten mukaisia, 
kun on kyse esim. signaalikohinasuhtccn parane
misesta. Esimerkiksi B.M. Hawker (1988) toteaa. 
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että mikäli siiinaulikohinasuhde on 0 dB. 
parannusta ci saavuteta. Jos taas signaaiiko-
hinasuhdc on 10 dB. voidaan hyvinkin saavunaa 
10 dB:n parannus. 

2.2 Pääkiertopumppujen 
perusaineen ja korjaushitsien 
testaus 

NDTAC on vastannut Sizevvcll B:n pääkier
topumppujen austeniittisen pesän materiaalin tes
tauksista. Pääkicrtopumpun pesä muodostuu yh
destä valukappaleesta. Pesän paksuus vaihtelee 
120 mnr.stä 400 mnr.iin. Materiaali on rakenteel
taan tasakitcistä (equiaxed). Kiteiden koko on 
useita millimetrejä. Materiaali vaimentaa voimak
kaasti ääntä, mutta ei aiheuta äänikeilan taipu
mista. Korjaushitscissä käytetty 304L-lisäainc 
muodostaa viuhkamaisen kiderakenteen, mikä 
aiheuttaa äänikeilan taipumisen. Pääkiertopump
pujen pesän austcniittisellc perusaineelle suoritet
tiin täydellinen radiograafinen testaus ja tun-
kcumancstctcstaus. Lisäksi perusaineen pinta 
testattiin ultraäänimenetelmällä 25 mm:n syvyy

teen sekä sisä- että ulkopuolelta. Myös yli 20 mm 
syvät korjaushitsit testattiin ultraäänimenetel
mällä. Antureiden otsapinta oli hiottu kappaleen 
pinnan muotoon. 

Perusaineesta etsittiin välittömästi pinnan alle 
syntyviä kuumahalkeamia. Tarkastuksessa käytet
tiin SEL-anturia (70") kuumahalkeamien etsintään 
ja niiden pituuden määrittämiseen (taajuus 2 MHz 
ja fokusetäisyys 18 mm). Kuumahalkeamien 
syvyyden määrittämisessä käytettiin tavallista 1 
MHz:n pitkittäisaaltoluotainta (45"). SEL-antunn 
herkkyysalue ei riittänyt syvyysmääriiyksiin. 
Tyypillinen tarkastusherkkyys (raportointiraja) oli 
14 dB suurempi kuin kalibroinnissa käytetty vah
vistus. Kalibrointiin käytettiin 3 mm:n sivuttais-
porausreikää. Etäisyyskorjausta ei käytetty. Pie
nin määritettävissä oleva vika oli syvyydeltään 15 
mm ja pituudeltaan 40 mm. Korjaushitsien tes
tauksessa käytettiin useita kaksikiteisiä pitkit-
täisaaltoluotaimia (0°. 45", 60" ja 70"). Tarkas
tuksen laajuutta kuvaa se, että pumpunpesän 
ultraäänitestaus yhdellä anturilla kesti 6 mies-
työviikkoa (D. Hook ym. 1990). 

Cantrifugaiiy Cast S t a n M u S n * Piping 

g [ £ J 3 Static Casting 

Slaarm Ganaiator <SG) 

impact*!» 

Praaaunzar 

Kuva 2. tyypillinen USA.ssa käytössä oleva PWR-laitoksen primääripiiri, johon on vinoviivoituksella 
merkitty keskipakovaletut putkistot ja pistematriisilla staattisesti valetut putkikäyrät (Ammirato 
ym. l9Hfi). 
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3 AUSTENIITTISTEN VALUJEN JA KAKSI-
METALLIHITSIEN TESTAUSKÄYTÄNTÖ 
YHDYSVALLOISSA 

l'SA:ssa on maailman suurin ydinvoimaloiden 
keskittymä. 72 PVVR laitosta ja 36 BWR laitosta 
(yli 150 MW). PWR-laitoksissa on käytetty 
runsaasti austenuttisia valuja (kuva 2). Esimerkik
si suuressa osassa Westinghousen valmistamista 
PWR-laitoksista on käytetty primääriputkina 
kcskipakovalettuja austeniittisia putkia. Lisäksi 
joidenkin BWR-luitosten k'crratyspiirissa on 
käytetty kcskipakovaluja. Lisäksi valuja on 
käytetty putkikäyrissä. supistajissa. pumppujen ja 
venttiilien pesissä niin PWR- kuin BWP-laitok
sissa. Pumppujen pesät ja kcskipakovaletut put
ket on testattu valmistuksen yhteydessä lOO^.scs 
ti radiograafisilla menetelmillä (kuvaus yhden 
seinämän läpi). Mahdollisten korjausten jälkeen 
nämä komponentit on testattu 100 <£:sesti tun-
kcumancstcmcnetelmällä. Vuoteen 1987 mennes
sä valetuista putkista ci USA:ssa ole raportoitu 
säröjä tms. käytön aikana syntyneitä vaurioita. 
Pääkiertopumpun pesästä löydettiin vuonna 1973 
tunkcumancstctcstauksessa pieni ulkopuolinen 
särö (4.5 x 3 mm:), joka poistettiin hiomalla. 
Vuonna 1981 löydettiin ennen käyttöön ottoa suo
ritetussa radiograafisessa testauksessa useita 
lineaarisia vikoja pumpun pesästä hitsin lähei
syydestä. Suurin vika alkoi noin 16 mm syvältä 
ja ulottui noin 85 mm:n syvyyteen. Viat korjattiin 
hitsaamalla. Vikojen syntymekanismi ja merkit
tävyys ci ole tiedossa (EPRI NP-5131). 

Kunnonvalvonnassa pääkiertopumppujen pesille 
on USA:ssa ASMEn mukaan tehtävä volumctri-
nen testaus (ASMECode, Section XI. Tabic IWB-
2500-1. Examination Category B-2-1, Item 
B12.I0). Volumetrincn testaus voidaan jättää 
tekemättä, mikäli kyseessä olevia pumppuja kos
kevien murtumamckaanisten tarkastelujen kriteerit 
täyttyvät (Code Case. N-481). Tällöin pidetään 
riittävänä silmämääräisiä tarkastuksia. Belgia
laisen Vccrspcltin ym. mukaan komponenttien 

valmistukscnaikaiscn hitsaus- ja valutekniikan 
sekä rikkomattoman aineenkoetuksen tekniset ra
joitukset olivat sellaiset, että voidaan kysyä, onko 
USA:ssa omaksuttu käytäntö ko. valujen suhteen 
oikea (Veerspelt 1992). 

Kcskipakovalettujen putkien ultraäänitestaus on 
ongelmallista. USA:ssa on tehty useita tutkimuk
sia, joissa on selvitetty ulkopuolisella ultra
äänitestauksella saavutettavaa herkkyyttä. 
Westinghousen tutkimuksessa saatiin 80 %:n 
löytymistodennäköisyys väsytyssäröillc. joiden 
syvyys oli 20 %. Batcllc Pacific Nortwcst Labo-
ratoryn (PNL) tutkimuksessa 52 le syvän särön 
löytymistodennäköisyys oli vain 25 ck. Tässä 
tutkimuksessa säröt oli valmistettu termisesti 
väsyttämällä. Näissä kahdessa tutkimuksessa 
saatujen tulosten eroa on selitetty sillä, että ter
miset säröt olivat tiukempia kuin väsyttämällä 
tehdyt säröt (Muscara 1990 ja EPRLn raportti 
NP-513I. EPRI=Electric Power Research Insti
tute). PISC IILssa round robin testiä jatkettiin 
vastaavilla koekappaleilla. Tulokset pysyivät edel
leen huonoina. Valenäyttämien määrä oli korkea 
(Doctor ym. 1990). 

On kuitenkin syytä huomata, että murtuma-
mekaanisten laskelmien mukaan kriittinen vika-
koko on keskipakovaluissa käytetyillä materiaa
leilla erittäin suuri. USA:ssa PWR-laitostcn 
primaanpiirissä yleisesti käytetyille putkimaicri-
aaleillc on saatu seuraavia arvioita: Putken ympLi 
ulottuvan kriittisen särön syvyys on 72 % seinä
män paksuudesta perusaineessa. Hitsille vastaa
va arvo on 55 %. Laskennassa on huomioitu 
häiriötilojen aiheuttamat poikkeukselliset kuormat. 
Hitsin suurimman sallitun ympäröivän särön 
syvyys on 38 % seinämän paksuudesta. Hitsin 
osalta kriittinen vikakokoci muutu ikääntymisen 
myötä (40 v.). Kun 40 vuoden aikana tapahtuva 
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särön kasvu (väsytys) otetaan huomioon, sallittu 
vikakoko pienenee lyhyiden säröjen tapauksessa 
(EPRINP-5131). 

Pitkittäisaalloilla suoritettavaa ulkopuolista kul-
maluotausta alettiin ensimmäisenä sovekaa 3WR-
laitostcn kaksimetalliliitoksiin. Vuonna 1986 
julkaistussa EPRLn raporttissa NP-4606-LD 
kuvattiin pitkittäisaaltojen käytöstä saatavaa etua 
BWR-laitosten kaksimetalliliitosten ultraäänites
tauksessa. Tällä tekniikalla onkin sittemmin löy
detty useiden BWR-laitosten primääripiiristä 
jännityskorroosiosäröjä (Macdonald 1993). 
BWR-laitosten primääripiirin saamaan suurem
paan huomioon lienevät vaikuttaneet jo 70-luvul-
la syöttövesiyhteistä löydetyt termiset väsytyssä-
rötja p tkistosta löytyneet jär.iityskorroosiosäröt. 
Termiset säröt olivat yhteen puolella, mutta kuiten
kin yhteen ja primääriputkiston välisen kaksi-
metalliliitoksen välittömässä läheisyydessä. Säröt 
aiheutuivat term':™ suojan taakse vuotaneesta 
syöttövedestä. Vuoteen 1992 mennessä 22:sta 
yhdvsvaltalaisesta BWR-laitoksesta on löydetty 
ko. säröjä (Kietzman ym. 1993). 

On huomattava, että USA:n viranomaiset ovat 70-
luvulta lähtien pitäneet sisäpuolista tunkeumanes-
tctestausia ensisijaisena menetelmänä syöttö-
vesiyhteiden testauksessa. Vaihtoeh'oisten 
menetelmien käytön edellytyksenä on ollut hyväk
sytysti suoritettu menetelmäkoe. Koska tunkeu-
mancstetestaus on aikaa vievä ja kallis, laitosten 
omistajilla on ollut suuri tarve kehittää korvaavia 
menetelmiä. Esimerkiksi Siemens-KWU:n 
vaiheistetulla ryhmällä (Phased Array) suoritettu 
ulkopuolinen ultraäänitestaus on läpäissyt tällai
sen menetelmäkokeen (General Public Utilitiesin 
laitos Oyster Creek Plant), (Kietzman ym. 1993). 

Sittemmin USA:ssa on pyritty edistämään pitkit-
täisaaltotekniikan käyttöä myös PWR-laitosten 
kaksimetalliliitostcn testaukseen. EPRI aloitti 
vuonna 1992 projektin, jossa selvitettiin, millai
sia yhde-safe-end-liitoksia on käytössä PWR-
laitoksilla. Samalla päivitettiin vastaavat tiedot 
BWR-laitoksilta. Lisäksi selvitettiin, soveltuuko 
BWR-laitoksilla kaksimetalliliitosten testaukses
sa kokeiltu pitkittäisaaltotekniikka myös PWR-
laitoksillc. Tarkoituksena oli myös hankkia 
mahdollisesti tarvittavat uudet koekappaleet ja 

tehdä kokeita, joilla selvitetään poikittais-ja pitkit-
täisaaltotekniikoiden soveltuvuus ko. kohteiden 
testaukseen. PWR-laitosten kaksimetalliliitosten 
ulkopuolisesta ultraäänitestauksesta saatiin 
seuraavat tulokset (MacDonald 1993): 
1. Tavanomaisella poikittaisaaltotekniikalla ei 

havaita merkittäviäkään vikoja hitsimate-
riaalista. 

2. Tavanomaisella poikittaisaaltotekniikalla 
voidaan havaita perusaineessa olevat säröt 
hitsin molemmilta puolin. Myös aksiaaliset 
säröt voidaan havaita, jos ne ulottuvat perus
aineeseen. Ultraäänisignaalin taajuus voi olla 
2 MHz tai alempi. 

3. Pitkiti?.:saaltotekniikalla suoritetulla kulma-
luotauksella voitiin havaita hitsissä olevat 
sisäpuoliset aksiaaliset ja kehänsuuntaiset urat 
ja keinotekoiset säröt, joiden syvyys oli 20 % 
tai enemmän seinämänpaksuudesta. Paras 
taajuus, fokusetäisyys, luotauskulma ja anturin 
koko on valittava vastaavalla koekappaleella 
tehtävien kokeiden perusteella. Tutkimuksen 
mukaan hitsimateriaalin vikoja voitiin havaita, 
kun luotauskulma oli 31° - 70". 

4. Syvät viat voitiin parhaiden löytää käyttäen 
luotauskulmia 60° - 70", kun taajuus oli 1 MHz. 
Tällä tekniikalla ei kuitenkaan löydetty matalia 
vikoja, koska ultraäänisignaali ei pystynyt 
tunkeutumaan kappaleen sisäpintaan asti. 

5. Pienempiä luotauskulmia käyttämällä voitiin 
löytää "matalia" vikoja, joiden syvyys oli 
vähintään 20 % seinämänpaksuudesta. 

6. Mikäli airtepaksuus oli yli 1,5 tuumaa (36 mm), 
1 MHz.i 'ajuus oli parempi kuin 2 MHz:n 
taajuus. 

7. Aksiaalisten ja kehänsuuntaisten säröjen 
syvyyden mittaus on mahdollista kaiku-
dynamiikan ja kärkikaikujen avulla. Vika-
korkeuden virheen keskihajonta (RMS error) 
oli 0,4 mm. Mitatun vikakorkeuden virhe oli 
suurimmillaan 2,9 mm. 

8. Aksiaalisten ja kehänsuuntaisten urien pituus 
voitiin helposti määrittää 1,2 mm epätark
kuudella. 

9. Testausautomaatteja käytettäessä edellytettiin 
vierekkäisiltä luotauslinjoiltit 50 %:n päällek
käisyyttä. Anturin nopeus oli 24 mm/s. 

Erillisessä projektissa on myös tutkittu MSIP:n 
(Mechanical Stress Improvement Process) vaiku-
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tusta safe-cndin tarkastettavuuteen ulkopuolisilla 
ultraäänitekniikoilla. MSIP-menetelmässä synny
tetään putken sisäpinnalle puristusjännitys 
ulkopuolisen puristuksen avulla. Menetelmän ci 
todettu mitenkään vaikuttavan ultraääninäyttä-
mien korkeuteen eikä metallurgisiin ja geometrisiin 
näyttämiin (kahina) (S. Walker ym. 1992). 

Southwest Research Institute (SwRI) on merkit
tävä yhdysvaltalainen testauslaitos. SwRI suorit
taa niin paineastioiden kuin putkistojen automa
tisoituja ja käsivaraisia testauksia. Austeniittis-
ten valujen ulkopuolisessa ultraäänitestauksessa 
on käytetty 0,5 -1,0 MHz:n SEL-luotaimia. Ros-
towin mukaan tulokset ovat olleet vaihtelevia. 
Austeniittiscsta keskipakovalusta valmistettujen 
putkien tapauksessa löydetään ulkopuolisella 
ultraäänitestauksella viat, joiden syvyys on 25 % 
seinämänpaksuudesta. Ulkopuolisella ultraääni
testauksella saavutettavan vaatimattoman 
herkkyyden takia SwRI testaa painevesilaitoksien 
kaksimetallihitsit (safe-end ja valetut putkikäyrät) 
sisäpuolelta käyttäen 50/70" monikeilaluotainta 
(suorakulmainen luotain kuvassa 3). SwRI käyt

tää sisäpuolisessa testauksessa myös pyörre -
virtamenetelmää. Kalibrointiin käytetään useam
pia eri syvyydelle sijoitettuja 3 mm:n sivuttaispo-
rauksia (D. Rosow 1993). 

Austeniittistcn putkien (tae) välisissä b:tscissä 
ilmenee usein jännity skorroosiosäröjä. Epäiltyjen 
hitsien tarkastukseen käytetään 45":n ja 60":n 
poikittaisaaltoluotaimia, taajuus 1,5 MHz. Useim
miten 45":n luotaimilla on saavutettu paras 
herkkyys. Tarkastus suoritetaan mieluiten 
käsivaraisesti, luotettavan lopputuloksen ta
kaamiseksi. Käsivaraisesti pystytään vaihtelemaan 
luotaussuuntaa paremmin kuin luotausau-
tomaateilla. Hitsikuvut hiotaan pois ennen tarkas
tuksen suoritusta (D. Rosow 1993). 

Kaksimetalliliitosten testauksessa käytetään kum
mallekin puolelle ko. materiaalille soveltuvaa 
tavanomaista tekniikkaa. Testaustaajuus voi olla 
ferriittisellä puolella esimerkiksi 2,25 MHzjaaus-
teniittisella puolella 1,5 MHz. Tässäkin koekappa
letta pidetään tärkeänä (D. Rosow 1993). 

Kuva 3. Southwest Research Instituten sisäpuolisessa ultraäänitestauksessa käyttämä anturiryhmä, 
johon kuuluu useita luotaimia. Testaus suoritetaan kontaktimenetelmällä (SwRI-esite). 
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4 KAKSIMETALLILIITOSTEN JA VALUJEN 
TESTAUS RANSKASSA 

Ranskalaiset yritykset suorittavat kaikki oleelliset 
tarkastukset Ranskan 54:ssä PWR laitoksessa. 
Näillä yrityksillä on laaja kokemus ydinvoima
loiden tarkastuksista ja vaurioista. Ranskalaiset 
ovat raportoineet runsaasti sekä kaksimetalliliitos-
ten ja austeniittisten hitsien tarkastuksesta. Pak
sut austeniittisferriittiset komponentit testataan 
radiografialla ja tunkcumanestemenetelmällä 
(Serre ym. 1993). Koska näillä menetelmillä ei 
kuitenkaan saada tietoa vian korkeudesta, on tut
kittu mahdollisuuksia käyttää tarkastuksessa 
ultraään. inenetclmää. Ranskalaiset ovat erikois
tuneet käyttämään sisäpuolista fokusoituihin an
tureihin perustuvaa ultraäänitestausta laitostensa 
kunnonvalvonnassa. Menetelmä on nopea ja sillä 
on saatu kilpailukykyisiä tuloksia mm. PISC 
II:ssa. Uutuutena ovat komposiittimateriaalista 
valmistetut fokusoidu,' anturit. Lisäksi Ranskas
sa on tutkittu erilaisia signaalin/kuvan käsittely
menetelmiä. 

Ranskan viranomaiset edellyttävät ennen laitok
sen käyttöönottoa ja kunnonvalvonnassa seuraa
via primääripiirin putkiston testauksia: 
• Paineastian yhteen ja putkiston sekä höyrys

timen yhteen ja putkiston väliset kaksimetalli-
liitokset testataan volumetrisesti. Testaus
menetelmät ovat joko radiografia (panoraama 
käyttäen isotooppi lähdettä) tai ultraääni-
menetelmä. Ultraäänitestaus suo-itetaan 
putkiston sisäpuolelta käsin upotusmenetelmää 
käyttäen. Menetelmän valinta määräytyy koh
teesta. 

• Putkiston, pääsulkuventtiilin ja pääkierto-
pumpun hit reille suoritetaan silmämääräinen 

testaus tai tunkeumanestetestaus. Silmä
määräinen testaus suoritetaan painckokeen 
aikana (Afcen 1990, Assosiation Francaise pour 
les Regies de Conception et de Construction des 
Materiels des Chaudieres Electronucleaires). 

4.1 Kaksimetalliliitosten testaus 

Ranskalaisissa PWR-laitoksissa austeniittisten 
primääripiirin putkien ja reaktoripaineastian 
yhteiden sekä höyrystimen kollektorin liitoksissa 
ei ole aiemmin käytetty Inconel-materiaaleja. Lii
tosten volumetrisessa testauksessa radiografiaaon 
pidetty riittävänä. Sittemmin uusissa laitoksissa 
on haluttu käyttää hitsimateriaalina Inconel 82:ta. 
Aiemmin liitoksen laadunvalvonnassa käytettyä 
radiograafista testausta ei enää pidetä riittävänä. 
Tämä aiheutuu Inconelin ja perusaineen ti-
heyserosta, mikä estää tasomaisten vikojen havait
semisen ko. rajapinnasta (Septfons 1992). Tästä 
syystä Electricite de France (EdF) on tutkinut In-
conel hitsistä valmistettujen kaksimetalliliitosten 
ultraäänitestausta ja radiografiaa. Koekappaleena 
oli hitsin kohdalta 114 mm paksu täysimittakaa
vainen yhde. Koekappaleessa oli Inconel 82 hitsi 
ruostumattoman safe-endin ja ferriittisen yhteen 
välillä. Lisäksi hitsin molemmin puolin oli Inconel 
82:sta hitsattu puskurikerros. Koekappaleessa oli 
suuri joukko erikorkuisia liitosvikoja. Koekap
paleet testattiin panoraamaradiografialla. Testin 
tuloksena voitiin todeta, että radiografialla havait
tiin 8 mm korkeat lähteen puolella olevat liitos-
viat. Matalampia lähteen puoleisia liitosvikoja ei 
havaittu. Ulkopinnalla ja keskellä materiaalia ole
vat viat havaittiin (Serre ym 1988). 
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Ultraäänitestauksessa käytettiin kontaktime-
ne>elmää ja pitkittäisaaltoluotaimia (0" ja 45"), 
joiden taajuudet olivat 1 ja 2 MHz. Osakulmaluo-
taimista oli tyyppiä SEL. Testauksessa saatiin 
näyttämät kaikista vioista, kun luotaus suoritet
tiin kappaleen molemmilta puolin. Tutkimuksen 
seurauksena EdF rajoitti Inconel 82:n käytön 
kohteisiin (reaktoripaineastian yhteiden liitokset), 
jotka voidaan testata kunnonvalvonnan yhteydessä 
ultraäänimenetelmällä sisä-ja ulkopuolelta (Sept-
fons 1992). Framatome tullee käyttämään tässä 
tutkimuksessa kehitettyä ultraäänitekniikkaa 
uusien kaksimetalliliitosten testauksessa radio-
grafian lisäksi (Septfons 1992). Inconellia ei 
käytetä höyrystimen yhteen liitoksessa, koska ko. 
liitosten sisäpuoliseen ultraäänitestaukseen sovel
tuvaa tekniikkaa ei ole käytettävissä (1992). Ser-
ren ym. mukaan ranskalaisissa laitoksissa höyrys
timen yhde on ferriittistä valua ja siihen liittyvä 
piimääriputki austeniittista valua. Niiden välisen 
hitsin ultraäänitestauksella katetaan vain puolet 
aioeenpaksuudesta testauspinnalta lukien. Syynä 
tähän on perusaineen suuri vaimennus (Serre ym 
1988). 

Ranskalaiset ovat perinteisesti käyttäneet foku
soituja luotaimia ja upotustekniikkaa reaktori-
paineastioiden sisäpuolisessa ultraäänitestaukses
sa. Tätä tekniikkaan on kokeiltu myös kaksi-
metallihitsien testaukseen. Koekappale vastasi 
kooltaan ja muodoltaan käytössä olevia 1450 
MW:n painevesilaitosten safe-end-liitoksia. Koe
kappaleissa oli liitosvikoja ja väsytyssäröjä. 
Liitosvikojen korkeudet olivat 2 - 8 mm. Pintaan 
avautuvien väsytyssäröjen korkeudet olivat 8-13 
mm. Vikoja oli sijoitettu materiaalin puoliväliin 
sekä lähelle sisä-ja ulkopintaa. Testauslaitteisto 
oli yhteiden testaukseen tarkoitettu MIT. Datan 
käsittely suoritettiin SPARTACUS-ohjelmistolla, 
joila tallennettiin koko rf-data. Kalibrointiin 
käytettiin 2 mm:n sivuttaisporausta. Kokeilussa 
käytettiin 40°, 45", 60" :een pitkittäisaaltoluotai
mia. Nimcliistaajuudet olivat 1,5 MHz ja 2 MHz. 
Antureiden pietsosähköiset muuttajat olivat hal
kaisijaltaan 50 - 70 mm. Testauksessa havaittiin 
kaikki vertailuviat. Näyttämien korkeudet olivat 

välillä -6 dB - -18 dB. Väsytyssäröistä saatujen 
näyttämien korkeus oli 15 dB alle vcrtailuviasta 
saadun näyttämän. Signaalikohinasuhteita ei 
ilmoitettu (Champigny 1992). 

Fokusoituihin antureihin perustuva ultraäänitek
niikka soveltuu ilmeisen hyvin ranskalaisiin lai
toksiin. Esimerkiksi vuonna 1991 löydettiin 
ranskalaisesta Bugey 4 PWR-laitoksesta (900 
MW) kymmenvuotistarkastuksessa tunkeuma-
nestemenetelmällä pieniä, mataiia ulkopuolisia 
jännityskorroosiosäröjä. Säröt olivat primääriput-
kiston ja reaktoripaineastian kaksimctalliliitokscs-
sa puskurikerroksen (buttering) ja ferriitti sen 
materiaalin liittymäkohdassa. Kyseiset säröt voi
tiin havaita sittemmin myös sisäpuolisessa fo
kusoiduilla antureilla suoritetussa ultraäänites
tauksessa. Säröjen sy vyyfi ei kuitenkaan pystyt
ty määrittämään. Edellä kuvatun löydön innoitta
mana selvitettiin sisäouolisen ultraäänitestauksen 
herkkyyttä ulkopuc ille pintaan avautuville vi
oille. Tutkimuksessa löydettiin kipinätyöstetyt 
keinoviat, joiden pinta-alat olivat 2x10 mm2,3 x 
20 mm3 ja 5 x 20 mm2 (korkeus x pituus). Syvim
män keinovian syvyys voitiin määrittää kärkikai-
un perusteella (Champigny ym. 1992). 

4.2 Austeniittisten valujen testaus 

Ranskassa käytetään valujen volumetriseen tes
taukseen pääasiassa radiografiaa. EdF:ssä on tut
kittu myös ultraäänitekniikan soveltamista aus
teniittisten valujen testaukseen. Boveyronin ym. 
(1992) mukaan austeniittisen valun kiderakenne 
määräytyy materiaalin kemiallisesta koostumuk
sesta ja valun jälkeisestä jäähtymistapahtumasta. 
Tyypin A materiaali muodostuu tasa-akselisista 
kiteistä (equiaxed). Tähän ryhmään kuuluvat kor
kean ferriittipitoisuuden omaavat putkikäyrät. 
Tyypin B materiaali muodostuu pylväsmäisistä 
dendriittisistä kiteistä. Toisinaan esiintyy myös 
väl'P joto A/B. Tyypin A materiaalin testaami
nen ultraäänitekniikalla on helpompaa, koska 
akustinen vaimennus vaihtelee paikallisesti vain 
vähän. Vaimennus ja taustakohina ovat sinänsä 
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korkeita. Tyypin B materiaalin vaimennus sensi
jaan vaihtelee voimakkaasti. Lisäksi B-tyyp-
piscssä materiaalissa äänitie usein taipuu voima
kkaasti. Kuvan 4 mukaan A tyypin materiaalin 
keskimääräinen vaimennus oli välillä 60 - 85 dB/ 
m. Kunkin näytteen keskihajonta oli noin ± 10 dB. 
Vastaavasti B tyypin vaimennus oli välillä 60 -
75 dB/m. Keskihajonta oli ±30 dB/m. 

Kuvassa 5 on esitetty eri syvyydellä olevista si-
vuttaisporauksista saatujen näyttämien signaaliko
hinasuhde. On huomattava, että porauksia oli 
kullakin syvyydellä vain yksi, joten mahdollinen 
hajonta ei näy kuvassa. Testauksessa käytettiin 
kontaktimenetelmää ja tavallista 1 MHz:n 45":n 
pitkittäisaaltoluotainta. Koekappaleilla 96 ja 94 
saavutettiin paremmat tulokset käyttämällä 0,5 
MHz:n anturia. Pylväsrakenteisen B tyypin 
tapauksessa vertailuvikojen avulla voidaan vain 
varmentaa laitteiston stabiilisuus. Vertailuvikojen 
avulla ei voida määrittää testauksen herkkyyttä 
suuresta vaimennuksen vaihtelusta johtuen 
(Boveyron y:r J2). Serren ym. mukaan päästii.t 
austeniittisc. valujen testauksessa suurikokoisilla 

Kuva 4. Austeniittisesta staattisesta valusta val
mistettujen koekappaleiden akustinen vaimennus, 
kun kiderakenne on tasa-akselinen (A), pylväs
mäinen (B) ja näiden yhdistelmä (AB). Tummat 
pylväät kuvaavat vaimennusta ja vaaleat pylväät 
vaimennuksen keskihajontaa (Boveyron ym. 
1992). 

fokusoiduilla antureilla ja komposiittiantureilla 
parhaaseen signaalikohinasuhteesecn. Koekappa
leesta 94 voitiin havaita tasapohjareiät (0 7 mm), 
jotka olivat 75 mm:n syvyydellä. Signaalikohina-
suhdetta voitiin parantaa myös signaalin
käsittelyllä (Serre ym 1993). 

EdF on tutkinut komposiittianturcita tavoitteena 
kehittää anturi, jolla on parempi aksiaalinen (ääni-
tien suuntainen) erottelukyky kuin tavallisilla 
fokusoiduilla antureilla. Parantamalla aksiaalis
ta erottelukykyä parannetaan pienten säröjen kor
keuden määritysmahdollisuuksia. Lisäksi paran
netaan lähellä pintaa sijaitsevien vikojen erot
tumista mahdollisesta pintakaiusta silloin, kun 
Käytetään upotustekniikkaa. Komposiittiantureis-
sa on käytetty keraamisen pietsosähköisen muutta
jan sijasta materiaalia, joka muodostuu muovi-
matriisista ja sen sisällä olevista keraamisista 
(PZT) sauvoista (kuva 6). Komposiitilla on 
seuraavia etuja: 

1. Voidaan valmistaa laajakaistaisia antureita 
(> 80%) menettämättä herkkyyttä. 

Kuva S. Eri syvyydellä olevista sivuttaisporauk-
sista saatujen näyttämien signaalikohinasuhteet, 
kun koekappaleet ovat samoja kuin kuvassa 4. 
Pystyakselilla on esitetty signaalikohinasuhde ja 
vaaka-akselilla reikien etäisyys testauspinnalta 
(Boveyron ym. 1992). 
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Taulukko I. Kolmen tavallisen I standard) ju kolmen komposiittianturin vertailu. Anturit ovat foku
soituja ja ne on tarkoitettu upotustekniikkaan (Jheron vm. 1993). 

probe number 

wave 

type 

dimension 

refracted angle 

frequency 

bandwidth 

focal depth 

focal length 

focal diameter 

SW45-1 SW45-2 

shear shear 

standard • composite 

60 mm P? mm 

47° 

1MHz 

40% 

25 mm 

5 - 8C mm 

7.5 mm 

47° 

0.9 MHz 

90% 

30 mm 

5 - 80 mm 

6 mm 

CW60-1 

longitudinal 

standard 

50 mm 

60° 

1.9 MHz 

60% 

10 mm 

5 - 1 8 mm 

5 mm 

CW60-2 

longitudinal 

CW60-3 

longitudinal 

composite j standard 

50 mm | 50x40 mm 

61c 

2.5 MHz 

108% 

10 mm 

5-17 mm 

3 mm 

59° 

2 MHz 

57% 

20 mm 

5 - 45 mm 

6.5 mm 

CW60-4 

longitudinal 

composi*e 

55 x 50 mm 

61° 

2.4 MHz 

80% 

t mm 

3 - 30 mm 

4.5 mm 

Taulukko II. Kolmen tavallisen (standard) ja kolmen komposiittianturin herkkyysvertailu, jossa on 
esitetty herkkyys sivuttaisporaukselle ja 7 mm syvälle austeniittisen pinnoitteen alaiselle särölle. 
Särön osalta herkkyydet on mitattu molemmista suunnista (Theron ym. 1993). 

probe number 

type 

etalonnage 

crack sens 1 

crack sens 2 

SW45-1 

standard 

- 5 dB 

- 17 dB 

-14 dB 

SW45-2 

composite 

-3 dB 

-13 dB 

-15 dB 

CW60-1 

standard 

- 6 dB 

- 18 dB 

- 18 dB 

CW60-2 

composite 

- 8 dB 

-13 dB 

-14 dB 

CW60-3 

standard 

- 15 dB 

-24 dB 

- 18 dE 

CW60-4 

composite 

OdB 

-16 dB 

- 3 dB 

2. Ei tarvita erillisiä linssejä fokusointia varten 
ja vältytään linssien aiheuttamasta vaimen
nuksesta ja linssin rajapinnoilta saatavilta 
kaiuilta. 

3. Taustamateriaalin ja komposiitin lämpö-
laajentumiskerroin ovat lähellä toisiaan. 
Tästä on seurauksena pienentynyt rikkou-
tumisvaara (Theron y m. 1993). 

Taulukoissa I ja II on esitetty kuudella fokusoi
dulla upotustekniikkaan tarkoitetulla anturilla 
saatuja tuloksia. Taulukoissa standard tarkoittaa 
tavallista keraamista pietsosähköistä muuttajaa. 
Taulukoista nähdään, että komposiittianturi on 
herkin. Lisäksi sillä saavutetaan paras syvyys- ^uva 6. Komposiitin kaaviokuva, jossa ovat 

näkyvissä PVDF-matriisiin upotetut keraamiset 
sauvat. Sekä PVDF että sauvat ovat pietsosäh
köistä materiaaleja (Theron ym. 1993). 

PZT RODS 

POLYMER MATRIX 
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suuntainen erottelukyky. Eiotteluky vyn merkitys tamisen nurkkakaiusta. Kärkikaiun avulla voidaan 
ilmenee kuvista 7 ja 8. joissa on verrattu em. an- tunnistaa näyttämä särön aiheuttamaksi ja määril-
tureillu saatuja testaustuloksia. Komposiittianturin tää sen korkeus, 
hyvä erottelukyky mahdollistaa kärkikaiun erot-
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Kuva 7. Fokusoidulla komposiittianturilla 4 mm 
syvästä säröstä saatu B-kuvaja A-kuva. 

Kuva 8. Tavallisella fokusoidulla anturilla 4 mm 
syvästä säröstä saatu B-kuvaja A-kuva. 
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5 BELGIALAISEN AIB-VINCOTTEN 
TUTKIMUKSET AUSTENIITTISTEN 
VALUJEN ULTRAÄÄNITESTAUKSESTA 

Belgiassa on 7 PWR-laitosta. Niiden pääkier-
topumppujen pesät on valmistettu tavalliseen 
tapaan austcniittisesta valusta. Pääkiertopumpun 
pesässä on kaksi hitsiä. AIB-Vincotte on jo vuo
sia kehittänyt fokusoitujen ultraääniantureiden 
käyttöön perustuvaa testausmenetelmää. Tässä 
menetelmässä pumpun pesän valu-vaiuhitsit 
testataan ulkopinnalta käsin. Testaus kattaa hitsien 
koko volyymin (kuva9). Lisäksi hitsien ulkopin
ta testataan tunkcumanestemenetelmällä. 

5.1 Austeniittisen pumpunpesän 
ultraäänitestaus 

Ultraäänitestauksen ja antureiden suunnittelun 
takia on selvitettävä hitsin sijainti. Sijainti voidaan 
tarvittaessa määrittää ferriittipitoisuusmittausten 
avulla. Seuraavaksi mitataan testattavan alueen 
kontaktipinnan muoto. Kontaktipinnan muoto on 
huomioitava anturien fokusointia suunniteltaes
sa. Lisäksi on määritettävä pumpun vaipan kidera
kenne. Tämä tehdään laajakaistaisella normaa-
liluotaimella. Kiderakenne arvioidaan taustakai
un ja "kohinan' voimakkuudesta. Hitsit luodataan 
sekä pitkittäiseen että poikittaiseen suuntaan 

2000 

Kuva 9. Belgialaisissa PWR-laitoksissa käytetyn 
pääkiertopumpun pesä ja sen hitsit (Verspeelt ym 
1992). 

(yhteensä 4 luotaussuuntaa). Pinnan kaarevuuden 
muutosten takia luotauksessa tarvitaan useita an
tureita. Upotustekniikastaja keskiarvoistuksesta 
(averaging) johtuen pulssintoistotaajuus on mel
ko alhainen, 250 Hz. Luotauksessa käytetyn an
turin edestakaisen liikkeen (sahausliikkeen) nopeus 
on 70 mm/s. Anturit ovat niin kookkaita ja paina
via, että testaus on suoritettava yhdellä anturilla 
kerrallaan. 

Uloin 60 mm testataan kahdella pitkittäisaalto-
luotaimtlla: SEL45°ja normaaliluotain. Nimellis-
taajuus on 0,5 MHz. Työ suoritetaan käsiva
raisesti. Keskimmäinen (60 - 110 mm) ja sisin 
vyöhyke (110 mm - 210 mm) testataan molem
mat kahdella fokusoidulla pitkittäisaaltoluotaimel-
la (0,5 MHz). Luotauskulmat ovat 0° ja 30° (kuva 
10). Työ suoritetaan tarkoitukseen rakennetulla 
testausautomaatilla. Fokusoidun luotaimen piet-
sosähköisen muuttajan halkaisija on 140 mm. 
Luotaus suoritetaan upotustekniikkaa käyttäen. 
Tätä varten anturin alla on pieni vesisäiliö. Ve
sisäiliö "upottaa" kerrallaan pienen osan anturin 
pinnasta. Lisäksi anturiin on rakennettu pieniko
koinen lähetin-esivahvistinyksikkö. 

fOCUKD ncum 

• Kim 

' - 110» 

110 im 

Kuva 10. Kuvan 9 pumpun vaipan hitsien ul
traäänitestauksessa käytettyjä luotaimia ja niiden 
kattama alue (Verspeelt ym 1992). 
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Vuoden 1992 keväällä ko. tekniikalla oli testattu 
yhteensä kolmen pumpun hitsit. Kahden hitsin 
varsinainen testaus kestää 12 vuorokautta, kun 
työ tehdään kolmessa vuoroisa. Keskimääräinen 
vaimennuksen vaihtelu on ollut ±6 dB. Kuvassa 
11 on esitetty pohjakaiun vaihtelua 250 mm:n 
matkalla (Vcrspcelt ym 1992). Tämä merkinnee 
sitä. että osalla hitsistä vaimennus voi kuvan 11 
mukaisesti olla niin suuri, että suuriakaan sisäpin
nan säröjä ei löydetä. Testaus ei näin ollen täysin 
korvaisi sisäpuolista testausta. 

5.2 Keskipakovalettujen putkien 
valu-valuliitosten 
ultraäänitestaus 

AIB-Vincotte tutki PISC IILeen liittyen erilaisil
la ultraääniantureilla saavutettavaa herkkyyttä 
austeniittisten keskipakovalettujen putkien tes
tauksessa. Koekappaleet olivat noin 60 mm pak 
suja putken segmenttejä. Osassa koekappaleita oli 
päittäishitsi. Lisäksi käytettiin muodoltaan vas
taavaa hiiliteräksestä valmistettua koekappaletta 
kalibrointitarkoituksiin. Kokeilussa oli yksi taval
linen poikittaisaaltoluotain ja neljä SEL-luotain
ta ja yksi fokusoitu pitkittäisaaltoluotain (IF 100). 
Fokusoidun luotaimen tapauksessa käytettiin up-
otustekniikkaa. Taulukossa II! on eritetty tut
kimuksessa vertailtavana olleet luotaimet. 

Kuvissa 12 ja 13 on esitetty erilaisista särönkal-
taisista heijastajista saatujen näyttämien kor
keuksia ja signaalikohinasuhteita. Maesym. 1993 
kiteyttävät tutkimuksensa tulokset seuraavasti: 

1. Tavallinen ""ikittaisaaltotekniikka ei sovellu 
austeniitt .ten keskipakovalujen ultraääni
testaukseen. 

2. Paras tunkeuma saavutettiin 9,5 MHz:n 
luotaimilla. Erottelukyky jäi kuitenkin huonoksi. 
Sironnan aiheuttama vaimeneminen oli liian 
voimakas 2 MHz:n luotaimilla. Paras testaus-
taajuus oli 1 MHz. 

3. SEL-tekniikalla oli vaikea löytää ja määrittää 
vikoja. SEL-tekniik'-;a oli kuitenkin parempi 
Iuotauspinnan vastakkaisella puolella olevien 
vikojen etsinnässä. 

4. Fokusoidulla anturilla saatiin paremmat 
tulokset kuin SEL-tekniikalla vikojen etsinnässä 
ja koon määrityksessä. 

5. Materiaaliltaan oylväskiteiset koekappaleet oli 
helpoin testata, kun luotauskulmaoli 45". 

6. Huonoin signaalikohinasuhde saavutettiin 
koekappaleilla, joissa kiderakenne vaihteli 
tasakiteisestä pylväskiteiseen (mixed type). 
Tasakiteinen materiaali vaikutti eniten ultra-
äänipulssin spektriin (loimi alipäästösuodat-
timcna). 

7. Hitsin ei todettu oleellisesti vaikuttavan testaus
tuloksiin. 

8. Terävät keinotekoiset urat kuvasivat hyvin 
todellisia väsytyssäröjä (kuva 13). 

9. Koska kärkikaikum ?i pystyttäne havaitsemaan, 
tasomaisten vikojen koon määritys on epä
tarkkaa. 

.-''V 

-100 

t|b| 

40 

" JSw"~* 

e so 100 

^^5^ 

X|mm| 

150 

Dcpll 
|ram| 

200 

Kuva IL Suoralla fokusoidulla luotaimella saatu 
pohjakaiku, kun materiaalin paksuus on noin 
200 mm (Verspeelt ym 1992). 
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Taulukko III. Vertailussa mukana olleet ultraäänianturit. 

probe wave type probe type 
housing , - 6 dB depth 

coupling , » , , , , frequency 
r a W x L x H ^ ' range 

V3325P compression : TRL contact i 60x60x45 mm : 0 5 MHz 

, p_ _ 
contact : 50x40x38 mm j 1 MHz 

10 - 135 mm 

V3309 compression i TRL 

V3326R compression : TRL contact I 60x60x45 mm i 1 MHz 

2 0 - 110 mm 

25 - 135 mm 

V3534 [ compression j TRL contact 30x30x3' mm I 2 MHz 10-45 mm 

WB45-1E shear j single cryst ) contact | 32x55x50 mm 1 MHz 

IF-100 i compression focused | immersion 0 1'0x50 mm 1 MHz 20 - 75 mm 

RELATIVE ECHO AMPLITUDE 
(fatigue crack, 22 mm high) 

-10 

H B l̂ 

KjJ"» 

^•W? 

V3325P V3309 V3326R F10O 

hhrough base material Dthrough weld 

SIGNAL-TO-NOISE RATIO 
(fatigue crack, 22 mm high) 

V33MP V3XS V332OT F10O 

hhrough base material Olhrough weld 

SIGNAL-TO-NOISE RATIO 
(Crack-like Reflectors) 

pl 
V332SP V332SR n 00-1-10 

•Artificial slot G3Real Fatigue Crack 

Kuva 13. Parhailla antureilla väsytyssäröstä 
(syvyys 10 mm) ja kipinäiyöstetystä urasta (syvyys 
6 mm) saatujen näyttämien signaalikohinasuhde. 
Tumma pylväs kuvaa keinoviasta ja vaalea vä
sytyssäröstä saatuja näyttämiä (Maes ym. 1993). 

Kuva 12. Väsytyssäröstä eri antureilla saatujen 
näyttämien korkeus ja signaalikohinasuhde 
(särön korkeus 22 mm). Vaaleat pylväät kuvaa
vat luotausta hitsin läpi ja tummat perusaineen 
läpi (Maes ym. 1993). 
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6 RUOTSALAISTEN KOKEMUKSIA 
KAKSIMETALLILIITOSTEN TESTAUKSESSA 

Ruotsissa on 9 BWR-laitosta ja 3 PWR-laitosta. 
Määräaikaistarkastuksia suorittavat mm. ruotsa
lainen Tekniska Röntgencenlralen (TRC) ja sak
salainen Sicmcns-KWU. Ruotsalaisissa BWR-
laitoksissa ilmenneiden syöttövesiyhteen kaksi-
mctalliliitokscn säröjen takiako, yhteitäon testattu 
sekä uiko- että sisäpinnalta. Testauksessa 
käytetään sekä ultraääni- että pyörrevirtamenetel-
mää (Sjö 1992). TRC aloitti vuonna 1989 pyörre-
vinamcnetelmän käytön primääripiirin sisäpuo
lisessa testauksessa. Pvörrevirtamtnetelmällä 
voidaan löytää pienet säröt ja arvioida säröjen 
syvyys. Sen avulla voidaan myös arvioida ovatko 
n indoliiset viat pintaan avautuvia. Testauksessa 
käytetään ristikela-anturia. Kaksime.allihitseissä 
on magneettisen ja epämagneettisen materiaalin 
rajapinta. Tämän alueen testaukseen on kehitetty 
pyörrevirta-anturi, jonka avulla voidaan erottaa 
rajapinnan ja mahdollisten vikojen aiheuttamat 
näyttämät toisistaan. 

Vuonna 1985 saatiin näyttämä ruotsalaisen BWR-
laitoksen syöttövesiyhteen kaksimetalliliitoksen 
sisäpuolisessa ultraäänitestauksessa (SEL 70°). 
Alunperin näyttämän arveltiin aiheutuvan sisäi
sestä heijastajasta. Kyseinen kohta testattiin uudel
leen 1988 sekä ultraääni- että pyörrevirtamenetel-
millä. Särön koko määritettiin TOFD-iekniikalla 
käyttäen kahta 10 MHz:n luotainta, joiden luotaus-
kulmat olivat 45" 60"). Pyörrevirralla saatiin 
varmennettua, että särö oli pintaan avautuva. 
Näyttämän aiheuttaja osoittautui 8 mm syväksi 
ja 21 mm pitkäksi säröksi. Särö voitiin havaita 
myös silmämääräisellä tarkastelulla (videokame-
ralla). Kaikki testaukset suoritettiin sisäpuolelta 
käsin. Korjauksen yhteydessä (1989) otetusta 
näytekappaleesta ci pystytty kiistattomasti 
päättelemään särön aiheuttajaa (Pers-Anderson 
1990). Vuonna 1991 löydettiin syöttövesiyhtees-
tä toinen särö. jokapoistet'iin kipinätyöstämällä. 

Jäljellä olevan särön syvyys määritettiin aina, kun 
materiaalia oli poistettu 0,2 mm. Syvyyden määri
tyksessä käytettiin pyörrevirlamenetelmää (Sjö 
1992). 

Ruotsalaisten määräysten mukaan BWR-laitostcn 
on lokakuussa 1993 pitänyt esittää viranomaisille 
menetelmät, joilla voidaan testata primäaripiiriin 
kuuluva kierrätyspiiri (kuva 14). Ruotsalaisten ja 
Siemens-KWU:n asiantuntijoiden mukaan "ulko
puolelta suoritettujen testausten herkkyys ei ole 
riittävä kaikilla alueilla". Tämän takia he ovat 
antaneet Siemcns-KWU:lle tehtäväksi kehittää 
laitteisto, jolla kyseinen piiri voidaan testata 
kokonaisuudessaan sisäpuolelta käsin. 

Laitteiston toimintaperiaate on esitetty kuvassa 15. 
Laitteisto saadaan putkiston sisään pumpun pesän 
kautta. Laitteisto pystyy ohittamaan Iuistityyppi-
sen venttiilin ja putkikäyrät. Vedenpaine testat
tavassa putkistossa voi olla 4 baria (Schmid ym. 
1993). Laitteiston ensimmäinen käyttömahdolli
suus on vuonna 1996 (Persson 1994). 

Sisäpuolisessa testauksessa käytetään ultraääni-
ja pyörrevirtamenetelmiä. Ultraäänitestauksessa 
on varauduttu käyttämään ryömintäaaltoanturei-
ta, SEL 70° (pietsosähköiset muuttajat rinnakkain) 
ja ADEPT-antureita (pietsosähköiset muuttajat 
peräkkäin). ADEPT-antureiden etuna on kapea 
rakenne. Niillä on saatu hyviä tuloksia myös 
austeniittisten valujen ja Inconel 82:n testaukses
sa (Schmid ym. 1993). 

Ruotsalainen TRC on hankkinut monikanavaisen 
kontaktittomaan ultraäänitestaukseen tarkoitetun 
laitteiston (EMÄT). Vertailevassa sokkotestissä 
kontaktittomalla menetelmällä saavutettiin kaksi-
metalliliitosten testauksessa hyviä tuloksia. Tes
tauksessa käytettiin vaakapolarisoitua poikit-
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taisaultotckniikkaa. Koekappaleiden paksuus oli 
40 mm. Viat olivat pitkittäisiä (hitsin suuntaisia) 
uria ja säröjä. Vertailukohteena oli ADEPT-an-
turi (luotauskulma 60"). Testaus suoritettiin 
ehyeltä puolen Kontaktittomalla tekniikalla tausta-
kohina oli alhaisempi kuin pitkittäisaalto-
tckniikalla. Tämä selittyy sillä, että kontaktitto
malla tekniikalla saadaan näyttämiä vain vioista 
tai geometrisistä epäjatkuvuuksista. Hitsin ja pe

rusaineen rajapinnasta ei saada metallurgisia näyt
tämiä kuten pitkittäisaaltotckniikalla. Lisäksi 
pitkittäisaaltotekniikalla saadaan aaltomuodon 
muutoksista aiheutuvia näyttämiä. Kontaktille 
man tekniikan ongelmana on pitkä kuollut aika 
lähtöoulssin jälkeen. Ongelmallista on myös hitsiin 
nähden poikittaisten vikojen havaitseminen (Mohr 
ym. 1993). 

Kuva 14. Sisäpuolisella ryömijällä testattava putkiston osa ruotsalaisella BWR-laitoksella (Schmid 
ym. 1993). 

ExMMfMhpn unN on i 
t m for HPV m a M M M taralotoni 
i«unia»mri—»o»non*w —>•»-» 

Kuva 15. Putkiston sisäpuoliseen testaukseen tarkoitetun mönkijän suunniteltu rakenne (Schmid 
ym. 1993). 
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SAKSALAISTEN TUTKIMUS 
KONTAKTITTOMAN ULTRAÄÄNI
TEKNIIKAN SOVELTAMISEKSI 
KAKSIMETALLILIITOSTEN TESTAUKSEEN 

Saksalaisella Sicmcns-KWU:lla on laaja kokemus 
saksalaisten ydinvoimalaitosten kunnonvalvonnas
ta. Saksassa on 14 PWR-laitosta ja 7 BWR-lai-
tosta. Loiilvsi heillä on kokemusta esimerkiksi 
Suomen. Ruotsin ja Sveitsin laitosten kunnonval
vonnasta. Saksalainen Siemens-KWU on kehit
tänyt useita ydinvoimaloiden primääripiirin 
tarkastukseen tarkoitettuja tcstausproseduurcja ja 
laitteistoja. Lisäksi Sicmens-KWU on ottanut 
käyttöön saksalaisissa tutkimuslaitoksissa tuot
teistettuja uusia testausmenetelmiä. Tällaisia 
menetelmiä ovat mm. vaiheistettu anturitekniikka 
ja lincaariholografia, joita on kehitetty BAM:ssa 
sekä LS AFT. ALOK ja kontaktiton ultraäänitek
niikka (EMUS=EMAT), joita on kehitetty Fraun-
hofcr Instituutissa (IzfP). 

Sicmcns-KWU ja IzfP ovat edistäneet kontaktit-
toman ultraäänitekniikan ja erityisesti SH-teknii-
kan käyttöä austeniittisten hitsien ja kaksimetal-

liliitostcn testaukseen. IzfP on myynyt kchittämi-
ään kontakttttomaan ultraäänitestaukseen tarkoi
tettuja laitteistoja ainakin Suomeen (VTT). 
Ruotsiin (TRC) ja Englantiin (NE). IzfP on jo yli 
kaksikymmentä vuotta kehittänyt kontaktitonta 
ultraäänitekniikkaa. Siinä ultraääni synnytetään 
ja vastaanotetaan magnecttiantureilla pieni- ja 
suuritaajuisten magneettikenttien avulla (kuva 
16). Magnecttiantureilla voidaan synnyttää tut
kittavaan kohteeseen mm. vaakapolarisoituja 
poikittaisaaltoja (SH-aaltoja), joita ei voida syn
nyttää tavallisilla pictsoantureilla. Vaakapolari
soituja poikittaisaaltoja käytettäessä saadaan 
eräitä huomattavia etuja tavanomaisiin pystypo-
lansoit uihin poikittaisaaltoihin verrattuna: 

I. Vaakapolarisoitu poikittaisaalto (SH-aaito) ci 
synnytä heijastuessaan etenemissuuntaansa 
nähden poikittaisista pinnoista muita aalto
muotoja (pitkittäi.saaltoja). 

25 2i r: ii 

Kuva 16. SH-tekniikassa käytetty vaiheistettu SE-anturi (Htibschen ym. 1993). 
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2. Vaakapolarisoitu poikittaisaalto voidaan 
synnyttää puhtaana mihin tahansa kulmaan 
välillä 0" - 90" synnyttämättä samalla mer
kittävää pitkittäistä tai pyst\ olarisoitua 
poikittaisaaltokomponcnttia. 

3. Nurkka aiheuttaa täydellisen heijastuksen 
tulokulmasta riippumatta. Tämä poikkeaa 
oleellisesti tavallisen poikittaisaallon (pysty-
polarisoitu) ja pitkittäisaallon käyttäytymises
tä vastaavassa tilanteessa. 

4. Vaakapolarisoitu poikittaisaalto läpäisee 
paremmin hitsin ja austcniittiscn perusaineen 
rajapinnan i tulokulma 50' - 90") ja vaimenee 
usein vähemmän itse hitsimateriaalissa kuin 
pystypolarisoitu poikittaisaalto. 

IzfPrn kokeissa saadut tulokset viittaavat siihen. 
että SH-tckniikka soveltuu austeniittisten hitsien 
testaukseen erityisesti silloin, kun hitsi voidaan 
testata vain loiselta puolen. SH-tckniikkaa on 
sovellettu menestyksellisesti niin kaksimetal-
liliitostcn hitsin kuin puskurikerrosten 'cstaukscen. 
SH tekniikka soveltuu parhaiten ctsintämcnctcl-
mäksi. Tällä tekniikalla saadaan usein austeniit
tisten hitsien ja kaksimetallihitsien testauksessa 
suunnilleen sama signaalikohinasuhdc kuin SEL 
tekniikalla pitkittäisistä särömäisistä vioista. 
Näyttämät ovat kuitenkin selvempiä, koska näyttä
miä saadaan vain yhdestä aaltomuodosta. Lisäk
si silloin, kun tutkittavalla alueella on esimerkiksi 
austcniittiscn hitsin tai pinnoitteen sisäisiä volu-
mctrisia hitsivirheitä. saadaan SH-tckniikalla 
selvästi parempi signaalikohinasuhdc kuin SEL-
tckniikalla. Koekappaleiden materiaalin paksuus 
oli 16- 52 mm (Hubschen ym. 1993). 

SH-tckniikalla saatava hyvä signaalikohinasuh
dc SEL-tckniikaan verrattuna aiheutuu siitä, että 
ura on aaltomuodon muutosten takia pitkittäisaal-
toja käytettäessä heikko heijastaja. Toisaalta SEL-
tekniikka on herkkä sisäisille volumetrisillc vio
ille (sivuttaisporauksille). SEL-tekniikallaon siis 
käytettävä suurta vahvistusta silloin, kun etsitään 
särömäisiä pintaan avautuvia vikoja. Seuraukse
na on. että materiaalin sisäisten merkityksettömi
en "vikojen" ja metallurgisten epäjatkuvuuksien 

aiheuttama "kohina" on voimakas. Tätä herkkyys-
eroa voitanec:. käyttää hyväksi, kun on pääteltävä, 
onko näyttämä saatu volumctriscsta heijastajasta 
vai tasomaisesta heijastajasta (Bcmus * m.! 992). 

IzfP:n ja NE:n yhteisessä tutkimuksessa testattiin 
40 mm paksu PWR-laitokscn safc-end ja kaksi 
85 mm paksua liitosta (austeniittirten valuja aus-
tcni.ttincn tae). SH-tckniikalla saatiin parempia 
tuloksia kuin pitkittäisaaltotekniikalla Lisäksi 
häiritseviä valcnäyttämiä saatiin SH-teknnkalla 
vähemmän. Toisessa valu-tae liitoksessa oli 
jähmcttymissäröjä (solidification cracks) ja toises
sa kipinätyösiettyjä 6 mm syviä uiko- ja sisäpin
nan uria. Jähmcttymissäröistä saatiin näyttämiä, 
joiden signaalikohinasuhtect olivat 9 - 1 8 dB. 
Pitkittäisaaltotekniikalla saavutettiin alhaisempi 
signaalikohinasuhdc. Uiko- ja sisäpinnan 
(juurenpuoiciscsta) urista saatiin näyttämät, joiden 
signaalikohinasuhtect olivat 9 ja 6 dB. Pitkittäis
aaltotekniikalla oli vaikeuksia erottaa uran 
aiheuttama näyttämä hitsin rajapinnasta saatavista 
näyttämistä. Raponin mukaan SH-tckniikka 
soveltuu parhaiten vikojen etsintään ja pilkittäis-
aaltotckniikkaa tarvitaan vikakoon ja paikan 
määritykseen (Shipp ym. 1993). Lisäksi tallen
nettavan datan mrärä ja tarkastajan säteily
annokset pienenevät, itun SH-tekniikan avulla 
päästää eroon valeraäyttämistä.(Boolcrym. 1994). 
On huomattava, että SH-tckniikalla saatu signaali 
voidaan käsitellä kehittyneillä ultraäänikuvaus-
algoritmeilla (esim. ALOK) (Mohr ym. 1993). 

SH-tekniikan erottelukykyä rajoittaa signaalin 
kapcakaistaisuudesla aiheutuva pitkä kuollut aika 
lähtöpulssin jälkeen ja pitkät pulssit (esim 10 jak
soa). Lisäksi käytettävä taajuus on mclko alhai
nen. Menetelmää kehitetään edelleen. Tavoittee
na on nostaa testaustaajuutta. jotta menetelmän 
erottelukyky paikan ja vian koon suhteen parani
si (Salzburgcr ym. W93). Lisäksi pyritään kehit
tämään tekniikkaa, jossa materiaalin fcrriii-
tipitoisuuden vaihteluiden ja anturin ja kappaleen 
pinnan välisen etäisyyden vaihtelun aiheuttama 
herkkyyden muutos voidaan kompensoida. Uusin
ta teknologiaa edustaa laitteisto, jossa magnect-

25 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 78 

tianturi muodostaa vaiheistetun ryhmän (kuva 17). 
Ryhmään kuuluu neljä elementtiä, joilla luotaus-
kulmaa voidaan ohjata ultraäänitaajuutta muutta
matta. Kulmaa muutetaan säätämällä elementtien 

saamien herätepulssien välistä viivettä t (kuva 
18). Vastaava viivästys tehdään ennen vastaanotet
tujen signaalien summaamista. 

Pi -PmbtMi* 

Kuva 17. Kuvan 16 vaiheistetun anturin rakenne. 
Magneettikenttä muodostetaan pienillä kestoma
gneeteilla. Pohjoisnapaa on merkitty N:llä ja 
etelänapaa S:llä. Anturi muodostuu erillisestä 
lähettimestä ja vastaanottimesta, jotka puoles
taan muodostuvat neljästä erillisestä osasta 
(Hunschenym. 1993). 

, D . D D , 

a • orsin 
C,At 

Kuva 18. Luotauskulman määrääminen vai
heistetun anturin eri elementeille lähetetyn 
herätesignaalin vaiheistuksen (viivästämisen) 
avulla (Hiibschen ym. 1993). 
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8 PISC III OSAPROJEKTIT NDW JA AST 

Tässä tarkastellaan vain lyhyesti PISC III:n tu
loksia kaksimetalliliitosten (osaprojekti NDW, 
Nozzles and dissimilar metal welds) ja austeniit-
tisten valujen (osaprojekti AST, Austenitic steel 
testing) rikkomattoman aineenkoestuksen osalta. 
Perusteellisempi selvitys julkaistaan erikseen. 
Vikojen todellinen koko määritettiin rikkovilla 
menetelmillä. Tulosten analysoinnissa käytettiin 
mm. seuraavia tunnuslukuja: 

CRF = oikea hyikäämistodennäköisyys 
CAF = oikea hy väksymistodennäköisyys 
FCRR = valenäyttämän hyikäämistodennäköisyys 

(-op _ ryhmän hylkäämien hylättävien vikojen määrä 
kaikkien hylättävien vikojen lukumäärä 

ryhmän hyväksymien + 
„ . „ _ raportoimatta jääneiden vikojen määrä 

kaikkien hyväksyttävien vikojen lukumäärä 

FCRR — Ukkien hylättyjen valenäyttämien määrä 
kaikkien vioiksi raportoitujen näyttämien 

lukumäärä 

8.1 Kaksimetalliliitokset 

Kansainvälisen PISC-projektin osaprojektissa 
NDW kierrätettiin kaksimetalliliitoksia sisältäviä 
täysmittakaavaisia koekappaleita niiden testaus
tekniikoista kiinnostuneissa testauslaboratoriois
sa. Koekappaleita oli kaikkiaan kolme, joista 
käsitellään ainoastaan koekappaleen 20 tuloksia. 
Koekappaleen 20 viat vastasivat parhaiten todel
lisia vikoja. Muilla koekappaleilla saatiin selväs
ti parempia tuloksia. Koekappale 20 oli osa 
USA:sta saadusta kiehutusvesireaktorn paineas
tiasta ja edusti materiaaleiltaan tyypillistä 70-lu-
vun tekniikkaa. Kappaleeseen kuului kaksi yh-
dettä, yhteet 21 ja 22. Kuvan 19 mukaisesti 
molemmissa yhteissä oli kaksi hitsiä: primääri-
putki/safc end (0 353 x 29 mm) ja safe end/ 

pinnoitettu yhde (0 363 x 34 mm). Safe endin 
materiaali oli valssattua levyä, inconel ASME SB 
168 (ulkohalkaisija 363 mm). Primääriputki oli 
hiiliterästä, tyyppi P/ASME Molemmissa hitseis
sä oli lisäksi puskurikerros hitsin ja hiiliteräksen 
välissä. 

Puskurikerroksen (buttering) paksuuden piti olla 
10 mm. Tosiasiassa puskurikerros oli paksumpi, 
lisäksi puskuriin oli "jäänyt" austeniittista hitsima-
teriaalia aiemmasta liitoksesta. Liitoksissa oli jäl
jellä juurikupu piirustusten vastaisesti. Yhteessä 
22 oli yli puolen metrin matkalla vajaata hitsiä 
juuren puolella. Lisäksi yhteessä 22 oli useita lii-
tosvikoja joiden korkeus oli 3 mm. Erääseen liitos-
vikaan liittyi särö. Ko. liitosviat olivat kuitenkin 
ASME.n mukaan hyväksyttäviä. Yhteessä 21 oli 
hieman vähemmän edellä kuvatun kaltaisia val-
mistusvirheitä. Em. liitokset oli toimittanut espan-

Kuva 19. Koekappaleen 20 kaksimetalliliitoksen 
alueelle sijoitetut viat (PISC III Report No. 20). 
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Taulukko IV. Eri ryhmien käyttämät tekniikat koekappaleen 20 kaksimetalliliitosten testauksessa 
(PISC 111 Report No. 20). 

Team 

OE 
1399 

PE 
1299 

RY 
1799 

VT 
1699 

VY 
1699 

WT 
S399 

XR 
1299 

YR 
1199 

Procedure 

UT - Pulse Echo 
contact 

modified ASME 

UT - Pulse Echo 
contact 

UT - Pulse Echo 

UT - Pulse Echo 
and TOFD 

UT - Pulse Echo 

LSAFT - UT 

UT - Pulse Echo 
(ASME) 

UT - Pulse Echo 

Scanning 

manual 

manual 

automatic 

automatic 

automatic 

automatic 

manual 

manual 

Side 

outside 

outside 
par./perp. 

outside 
parall 

perpend 
inside verific 

outside 
parall 

perpend 

outside 
parall 

perpend 

outside 
par/per 

outside 

outside 
parall. 

perpend 

Probes 

45. 60 deg S 
45.70 deg L 

0 L. 45, 60. 70 S 
• focussed pr 

45 deg, 1 MHz 
45. 70 deg TRL 
1 MHz 
+ET home made 

30.45,60.70 deg 
1.2MHZ.S.L.TRL 
Creep waves 

45.60.70 S.L and 
TRL. 1 MHz 
70. 2 MHz -
Creep waves 

45 S, 60. 70 L 

45. 60. 70 deg 

0 and 45 deg S 
50,60.70deg TRL 
70 deg L 

Record./Calibr. 

above 50 % DAC 
ASME type 

above 1 0 % DAC 
on ASME type 
blocks 

25 % DAC 
ASME type block 

noise level 
ASME type block 

noise level 
3 mm SHD at 
40 mm depth 

cracks only 
(equal to 50 % 
DAC) 

~0 % DAC 
ASME 

noise level 
(ASME block) 

Sizing 

- TOFD 45 deg 
- Creeping waves 
- Mode conversion 

Tip diffraction with 
focussing probes 

Companosn with 
reference notches 

TOFD, amplitude 
drops, tip diffraction. 
SAFT 

50 % DAC. noise 

Algorithm for B-scan 
construction and 
expert interpretation 

dB drop 

Tip diffraction 
Mode conversion 
Creeping wave 

jalainen Equipos Nucleares S.A. (ENSA). 
Suomalaisilla laitoksilla vastaavat testauksissa 
havaitut viat on poikkeuksetta korjattu jo laitos
ten valmistusvaiheessa. 

Yhdistetty ryhmä Englanti 
Sulzerlnnotec Sveitsi 
ABB-TRC Ruotsi 
VTT/VAL Suomi 

Yhtccssä 22 oli vain em. valmistusvikoja. Tulos
ten analysoinnissa tarkasteluun otettiin kaikkiaan 
25 vikaa, joista viisi oli hylättäviä. Testausta suo
ritettaessa ei ollut käytettävissä kyseisestä mate
riaalista valmistettuja vertailukappaleita. Eri 
laboratorioiden käyttämät tekniikat on esitetty 
taulukossa IV. Valitettavasti kappaleen 20 testauk
seen ei kokeiltu sen paremmin sisäpuolista ultra
äänitestausta kuin radiografiaa. 

Koekappaleen 20 testaukseen osallistuivat seuraa
vat tutkimuslaitokset ja testauspalveluja myyvät 
yritykset: 

CIEMAT Espanja 
Commonwealth Edison Company USA 
Ishikawajima Harima Japani 
Fraunhofer Institut fiirzerstörungfreie 
Priifverfarcn Saksa 

On huomattavaa, että osallistujaluettelosta puut
tuvat kaksi eurooppalaisittain merkittävintä NDT-
alan ryhmittymää: saksalainen Siemens-KWU ja 
ranskalaiset testausla'tokset Edf, Intercontrole ja 
Framatome. 

8.1.1 Tulokset 

Kuvassa 20 on esitetty vikakohtaisesti todennäköi
syydet sille, että hylättävät viat on löydetty ja 
määritetty hylättäviksi. Todennäköisyys 12,5 % 
vialle A32 tarkoittaa sitä, että vain yksi ryhmä 
kahdeksasta löysi ja määritti em. vian hylättäväksi. 
Kuvassa 21 on esitetty yhteenveto eri ryhmien 
saamista tuloksista. Tuloksiin on sisällytetty 
molemmista yhteistä saadut tulokset. Parhaan tu
loksen saavutti ryhmä YR (VTT). Ryhmä YR löy
si ja määritti hylättäviksi kaikki viat, jotka 
ASME:n mukaan pitikin hylätä (CRF = 1, cor-
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reet rejection frequency). Ryhmä ei myöskään luo
kitellut viaksi eikä hylättäväksi viaksi ainuttakaan 
valcnäyttämää (FCRD = 0 ja FCRR = 0). Tois
aalta sama ryhmä luokitteli kuitenkin viisi hyväk
syttävää vikaa hylättäviksi (C AF=0,75). Toisek
si pari aan tuloksen saanut ryhmä VY hylkäsi vii
destä hylättävästä viasta kolme. Lisäksi ryhmä 
luokitteli hylättäviksi vioiksi kaksi valenäyttämää 
ja neljä hyväksyttävää vikaa. 

Putken ja safe-endin välisessä hitsissä sijaitseva 
vika A32 oli vaikeinta löytää ja määrittää. Vas
taavasti helpoin oli yhteen puolella sijaitseva hitsin 
suuntainen vika B20. Valitettavasti ainoastaan 
koekappaleen 25 testauksessa käytettiin sisäpuo
lista fokusoitua ultraäänitekniikkaa ja radiogra-
fiaa. Näillä saatiin suunnilleen yhtä hyvä tulos 
kuin ulkopuolisella ultraäänitarkastuksella. 
Radiografialla saatiin kuitenkin suurempi määrä 

valenäyttämiä. Ultraäänitestauksen kannalta 
vaikeat viat olivat vaikeita myös radiografian 
kannalta. Radiografialla ei luonnollisesti määri
tetty vikojen korkeutta (Dombretym. 1993). Koe
kappaleiden valmistuksen aikaisessa radiograa-

Kuva 20. Vikakohtaiset todennäköisyydet sille, 
että vika tuli round mbin testissä hylätyksi (PISC 
III Report No. 20). 
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8 
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Hylättyjen hyväKsyttavien lukumäärä (kpl) 

Hylättäväksi luoKitettuien 
valenayttämien luKumäfträ (kpl) 

KKL94SC 

Kuva 21. Ryhmäkohtaiset tulokset round robin -testissä. 
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Taulukko V. Koekappaleen 41 keinoviat. Huomaa, että 1° vastaa 8 mm:ä kehän suunnassa. (EDM = 
kipinätyöstö, type A notch = teräväkärkinen ura) (PISC Hl, Report 34). 

daw 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

t 

9 

10 

X1,mm 

304.5 

295 

298 

301 

309.5 

299 

305 

293 

306.5 

284 

X2,mrr 

306 

298 

298.5 

303 

316 

309.5 

318 

301.5 

311.5 

288 

Y 1 , * 

47.2 

746 

86.4 

103.9 

146.1 

180 

195.5 

219.9 

329.7 

359.6 

Y2,* 

605 

775 

90.8 

108.2 

153.8 

185.4 

210 

230.5 

344 

360.2 

Z1,mm 

56.3 

655 

60.9 

63.2 

60.3 

36 

51.7 

56.9 

49.3 

32.5 

Z2,mm 

69 

69 

69 

69 

69 

36.3 

69 

69 

69 

37.5 

AX, mm 

1.5 

3.0 

0.5 

2.0 

6.5 

10.5 

13.0 

8.5 

5 

4 

AY," 

13.3 

2.9 

4.4 

4.3 

7.7 

5.4 

14.5 

10.6 

14.3 

0.6 

AZ, mm 

12.7 

34 

8.1 

5.8 

8.7 

0.3 

17.3 

12.1 

19.7 

5 

flaw type 

fatigue crack, weW 

EDM notch (PISC 
type A), Ut-30* , 
HAZ 

fatigue crack, wekt 

EDM notch (PISC 
type A), tilt -10 \ 
«dd 

EDM notch (PISC 
typeA),Ht*30# , 
fusion line 

lack of interrun 
fusion, weld 

EDM notch (PISC 
type A), tilt+30*, 
weW 

EDM notch (PISC 
type A), tilt-30', 
fusion line 

EDM notch (PISC 
type A), tilt «-10 #, 
weld 

filled SHD 
simulating a lack of 
sidewall fusion 

fisessa testauksessa voitiin havaita kaikki koekap
paleen 20 viat Kuvaus tehtiin ulkopuolelta siten, 
että filmi oli sijoitettu putken sisälle (PISC III 
Report No. 20). 

8.2 Valu-valuliitokset 

Koekappaleita oli yhteensä kolme (kappaleet 41, 
42 ja 43) ja ne kaikki olivat lyhyitä putkia, joissa 
oli yksi tai useampi päittäishitsi. Kappaleet 41 ja 
42 olivat pääasiassa keskipakovalua 0 931. Lii
toksen toinen puoli oli A-tyyppistä valua ja toi
nen puoli B-tyyppistä. A-tyyppisen materiaalin 
pintakerros oli 20 - 30 mm:n syvyyteen asti 
pylväskiteistä. Syvemmällä materiaali oli tasa-
kiteistä. B-tyyppi oli kauttaaltaan tasakiteistä. A-
ja B-tyypin kidekoko oli suunnilleen sama 1 -10 
mm. Koekapf -essa 42 oli kaksi segmenttiä, jotka 
oli valmistettu staattisesta valusta. Materiaali oli 
tasakiteistä. Kidekoko oli 1 - 2 mm. Koekappale 
43 oli myös keskipakovalua 0 838. Materiaali 
oli tasakiteistä. Kidekoko oli 1 - 2 mm. Materi
aalin paksuudet olivat vastaavasti 69, 68 ja 68 
mm. Koekappaleiden keinoviat on esitetty tau
lukoissa V, VI ja VII. Taulukoissa "X" kuvaa 

putken pituussuuntaa, "Y" kehän suuntaaja "Z" 
syvyyttä testauspinnalta lukien. Hitsin keskilin
jan X-koordinaatit olivat 305, 298 ja 756 mm 
(PISC m, Report 34). 

Testaukseen osallistui kymmenen ryhmää. Yksi 
ryhmistä käytti testaukseen radiografiaa. Muut 
käyttivät ultraäänimenetelmää. Yleisin oli SEL-
tekniikka, jossa taajuudet olivat välillä 03 MHz 
- 2 MHz. Luotauskulmat olivat välillä 35° - 70°. 
Eräs ryhmä käytti myös kontaktitonta ultraääni-
menetelmää (SH-tekniikkaa) (PISC III, Report 
34). 

8.2.1 Tulokset 

Tulosten tarkastelussa oli mukana kaikkiaan 22 
vikaa, joista hylättäviä oli 15 kpl. Hylättäviksi 
vioiksi luettiin ASME:n mukaisesti viat, joiden 
korkeus oli vähintään 10 % seinämän paksuudes
ta. Taulukossa VII esitetyt koekappaleen 43 viat 
4 ja 5 samoin kuin viat 6 ja 7 luettiin yhdeksi 
viaksi. Kuvassa 22 on esitetty ryhmäkohtaiset 
tulokset kaikista koekappaleista. Parhaan tulok
sen sai ryhmä EI, joka määritti hylättäviksi 100 % 
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Taulukko VI. Koekappaleen 
= kipinätyöstö, type A notch 

42 keinoviat. Huomaa, että 1" 
= teräväkärkinen ura, SDH = 

vastaa 8 mm:ä kehän suunnassa. (EDM 
sivuttaisporaus)) (PISC III, Report 34). 
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Taulukko VII. Koekappaleen 43 keinoviat. Huomaa, että 1" vastaa 8 mm:ä kehän suunnassa. (EDM 
rectangular = kipinätyöstetty tasapohjainen ura) (PISC UI, Report 34). 
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Kuva 22. Ryhmäkohtaiset tulokset valu-valuliitosten testauksessa (PISC III, Report 34). 
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hylättävistä vioista. Lisäksi he määrittivät 
hyväksyttäviksi kaikki hyväksyttävät viat. Ryh
mä ci myöskään määrittänyt hylättäväksi ainutta
kaan valcnäyttämää (kuva 23). Kuvassa 24 on 
esitetty erityyppisten vikojen havaitsemistoden-
näköisyydet. Kontaktittomalla ultraäänitekniikalla 
(SH-tekniikka) ei pystytty parantamaan vikojen 
löydettävyyttä (PISC HI, Report 34). 

8.3 Tae-valuliitokset 

Koekappaleita oli yhteensä kaksi (kappaleet 43 
ja 51). Kappale 43 oli putki ( 0 838 x 68 mm2), 
jossa oli kaksi päittäishitsiä. Nyt tarkasteltavana 
olevassa hitsissä oli liitetty yhteen tae ja keskipa-

ko. alu. Valu oli tasakiteinen. Kiteiden koko oli 1 
- 2 mm. Kappale 51 muodostui suuresta auste-
niittisesta (AISI 316 L) taotusta putkesta (0 937 
mm), jonka molempiin päihin oli liitetty valukap
pale (keskipakovalu. liitos A ja staattinen valu, 
liitos B). Hitsien A ja B maksimipaksuudet olivat 
72 mm ja 82 mm. Keskipakovalu oli tyyppiä A 
(ulkopinta 20 - 40 mm pylväskiteistä ja loput tasa-
kiteistä). Kidekokooli 1 -10 mm. Staattisen valun 
kiic"t olivat muodoltaan epäsäännöllisiä. Kideko-
ko saunoi olla jopa 20 mm. Koekappaleen 43 ja 
51 viator "sitetty taulukoissa VIII, IX ja X. Taulu
koissa "X" kuvaa putken pituussuuntaa, "Y" ke
hän suuntaaja "Z" syvyyttä pinnalta lukien. Hitsin 
keskilinjan X-koordinaatit olivat 305,298 ja 756 
mm. 
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Kuva 23. Valenäyltämien määrä ryhmäkohtaisesti (PISC III, Report 34). 
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Kuva 24. Hylättävien vikojen hylkäy.stodennäköisyydet vian korkeuden funktiona (PISC III, Report 34). 
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Taulukko VW. Koekappalein 43 A-hitsin keinoviat. Huomaa, että 1° vastaa 8 mm:ä kehän suun
nassa. (CCSS = keskipakovalu, HAZ = muutosvyöhyke) (PISC HI, Report 35). 
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fusion ine with CCSS. 
not considered 

porosities, unintended flaw, 
HAZ CCSS 

Taulukko IX. Koekappaleen 51 A-hitsin keinoviat. Huomaa, että 1' vastaa 8 mm:ä kehän suunnas
sa. (CCSS = keskipakovalu, EDM = kipinätyöstö, type A notch = teräväkärkinen ura, SDH = sivut-
taisporaus, HAZ = muutosvyöhyke) (PISC III, Report 35). 
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Taulukko X. Koekappaleen 51 B-hitsin keinoviat. Huomaat, että 1° vastaa 8 mm:ä kehän suunnas
sa. (SCSS - staattinen valu, EDM rectangular = kipinätyöstetty tasapohjainen ura) (PISCIII, Re
port 35). 
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Lopulliseen tulosten analysointiin otettiin kahdek
san ryhmän tulokset. Testauksessa käytettiin ultra-
äänimenetelmää. Yleisin oli SEL-tekniikka, jossa 
taajuudet olivat välillä 0,5 MHz - 2 MHz. Luo-
tauskulmat olivat välillä 33° - 70". Kolme ryh
mää käytti fokusoituja luotaimia. Eräs ryhmä 
käytti myös kontaktitonta ultraäänimenctelmaä 
(SH-tekniikkaa) (PISC III, Report 35). 

8.3.1 Tulokset 

Tulosten tarkastelussa oli mukana kaikkiaan 17 
vikaa, joista seitsemän oli hylättäviä. Hylättävik
si vioiksi luettiin ASME:n mukaisesti viat, joiden 
korkeus oli yli 10% seinämän paksuudesta. 
Taulukossa IX esitetyt koekappaleen 51 viat 5 ja 
6 luettiin yhdeksi viaksi. Kuvassa 25 on esitetty 
ryhmäkohtaiset tulokset kaikista koekappaleista 
(tae-valuliitoksista). Parhaat tulokset saivat ryh
mät DH(VTT) ja EI (AIB-Vincotte). VTT:n 

testausryhmä määritti oikein kaikki hylättävät viat 
koekappaleesta 51. Toisaalta ryhmä määritti 
hylättäviksi kaksi hyväksyttävää vikaa. AIB-Vin-
cotten ryhmä määritti oikein kaikki hyväksyttävät 
ja hylättävät viat koekappaleesta 51. Toisaalta 
AIB-Vincotten ryhmä testasi myös koekappaleen 
43 ja määritti hyväksyttäväksi siinä olleen hylät
tävän vian. Kumpikaan parhaista ryhmistä ei 
määrittänyt ainuttakaan valenäyttämää hylättä
väksi viaksi (kuva 26). Ryhmä YC sai myös kor
kean CRF-luvun. Ryhmä testasi vain yhden hitsin 
ja määritti kaikki näyttämät hylättäviksi vioiksi. 
Lisäksi hylättäviksi vioiksi määritettyjen vale-
näyttämien määrä oli poikkeavan korkea. Kuvas
sa 27 on esitetty eri syvyisten hylättävien vikojen 
hylkäystodennäköisyyksiä. Kontaktittomalla 
ultraäänitekniikalla (SH-tekniikka) ei pystytty 
parantamaan vikojen löydettävyyttä (PISC III, 
Report 35). 
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Kuva 25. Ryhmäkohtaiset tulokset valu-valuliitosten testauksessa (PISC III, Report 35). 
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Kuva 26. Tae-valuliitosten valenäyttämien määrä ryhmäkohtaisesti (PISCIII, Report 35). 
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9 TULOSTEN TARKASTELU 

Kaksimctalliliitosten ja austeniittisten valujen 
kunnonvalvonta on ongelmallista. Mitään selväs
ti hallitsevaa testaustekniikkaa ei näytä löytyneen. 
Selityksenä on yksinkertaisesti se, että niin valut 
kuin kaksimetalliliitoksct eroavat toisistaan oleel
lisesti sekä materiaalien akustisten ominaisuuk
sien että materiaalin paksuuden osalta. On aivan 
eri asia testata noin 30 mm paksu kaksimetallilii-
tos (PISC III) kuin ranskalaisen PWR-laitoksen 
114 mm paksu liitos. Esimerkiksi Ranskassa 
kaksimctalliliitosten ja austeniittisten valujen 
testauksessa käytetään pääsääntöisesti radiografi-
aa ja pintatestausta (tunkeumanestemenetelmä). 
Radiografian käyttöä ja saavutettavaa herkkyyt
tä rajoittavat erityisesti valujen suuret aincpak-
suudct. Lisäksi joidenkin kaksimetalliliitoksissa 
käytettävien materiaalien tiheysero estää vikojen 
havaitsemista. Kaksimctalliliitosten testauksessa 
käytetäänkin useissa tapauksissa pääsääntöisesti 
sisäpuolista ultraäänitestausta (USA). Erityisesti 
kaksimctalliliitosten ja austeniittisten valujen 
ulkopuolisen ultraäänitarkastuksen yhteisenä piir
teenä voidaan pitää sitä, että edustavat koekap
paleet ovat välttämättömiä erityisesti, jos testauk
sessa on etsittävä luotauspinnan vastakkaisella 
puolella olevia säröjä (vikoja). 

Erilaisilla signaalinkäsittelytekniikoilla voidaan 
joissakin tapauksissa parantaa ultraäänitestauk
sessa saavutettavaa signaalikohinasuhdetta ja erot
telukykyä. Toistaiseksi ko. tekniikoiden käyttö on 
rajoittunut pääasiassa jo löydettyjen näyttämien 
analysointiin ja vikojen koonmääritykseen. On 
kuitenkin odotettavissa, että tulevaisuudessa tul
laan esim. LSAFT-algoritmia käyttämään jo 
etsintävaihecssa varsinkin silloin, kun signaaliko-
hinasuhdc on alhainen. 

LSAFT-algoritmi näyttää olevan hallitseva 
menetelmä numeerisessa raakadatan käsittelyssä 
silloin, kun halutaan parantaa ultraäänitestauksen 
perusteella saatavan akustisen kartan (kuvan) erot

telukykyä. LSAFT-algoritmilla saavutetaan 
parempi signaalikohinasuhde silloin, kun signaa
likohinasuhdetta rajoittaa "oikea" satunnainen 
(epäkoherentti) kohina. Myös tavanomaisella ajas
sa suoritetulla keskiarvoistuksella saadaan paran
nettua tällaisissa tapauksissa signaalikohinasuh
detta. Koherentin "kohinan" tapauksessa LSAFT-
algoritmilla voidaan parantaa signaalikohina
suhdetta, mikäli koherentin "kohinan" aiheutta
vien kiderajojen yms. muodostamat heijastajat 
ovat oleellisesti pienempiä kuin etsittävät säröt. 
Valitettavasti ongelmatapauksissa kiteet ovat kool
taan usein samaa suuruusluokkaa kuin etsittävät 
viat. Tällöin etsittävät viat ja em. kiderajat 
"näkyvät " luotaussuunnasta riippumatta usein 
niin samanlaisina, että toivottua signaaliko-
hinasuhteen parannusta ei saavuteta. On myös 
huomattava, että esim. LSAFT-algoritmissa ole
tetaan, että äänitie on suora. Mikäli tämä ei 
pidäkään paikkaansa, seurauksena on vähintään
kin kuvan vääristyminen. Heijastajat sijoittuvat 
akustisessa kartassa vääriin paikkoihin. Mikäli 
äänen suunta (nopeus) vaihtelee luodattavalla alu
eella voi seurauksena olla odotettua huonompi 
erottelukyky ja signaalikohinasuhde. 

9.1 Paksut austeniittiset valut 

Paksujen valujen kuten pääkiertopumppujen 
pesien perusaineen ja hitsien testaus on syytä teh
dä valmistus- ja asennusvaiheessa mahdollisim
man perusteellisesti. Pienetkin sisäpinnan viat 
kannattaa korjata. Tällä voidaan välttää turhat 
koonmääritykset ja lisätyöt (sisäpuoliset testauk
set) kunnonvalvonnan yhteydessä. Esimerkiksi 
Sizewell B:n tapauksessa sekä sisä- että ulkopinta 
testattiin tunkeumanestemenctelmillä. Lisäksi sisä-
ja ulkopinta testattiin SEL-tekniikalla (70", 2 
MHz, fokusetäisyys 18 mm) 25 mm:n syvyydelle 
asti. Materiaalin keskiosien testauksessa käytet
tiin 100 %:sta radiografiaa. 
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Paksujen austeniittisten valujen kunnonvalvontaa 
arvioitaessa on huomattava, että paksut valut on 
yleensä mitoitettu reilusti ja käytetyt materiaalit 
ovat sitkeitä. Lisäksi käytössä syntyvä! viat 
lähtevät yleisen käsityksen mukaan aina kappa
leen pinnasta. Suuret valmistuksen aikana synty
neet viat voisivat mahdollisesti myös toimia 
tällaisina "pintoina". ASME edellyttää pää
sääntöisesti, että tällaisten kohteiden kunnon
valvonnassa on käytettävä volumetrisia menetel
miä. Kuitenkin ASME tarjoaa tapauskohtaisesti 
mahdollisuuden luopua pääkiertopumppujen 
pesien volumetrisista testauksista, mikäli tietyt 
murtumamckaaniset yms. ehdot täyttyvät. Tällöin 
testaukseksi riittäisivät sisä- ja ulkopuoliset 
silmämääräiset tarkastukset. Osa silmämääräisistä 
tarkastuksista on suoritettava painekokeen aika
na. Volumetrisesta testauksesta luopuminen 
edellyttänee myös, että valmistuksen aikaiset 
testaukset (ja korjaukset) ovat olleet riittävän 
perusteelliset. Mikäli rakenteeseen on jätetty mer
kittäviä vikoja, niiden mahdollista kehittymistä on 
syytä seurata säännöllisesti. On huomattava, että 
Ranskassa viranomaiset eivät vaatineet ainaVaan 
vielä vuonna 1990 primääripiirin austeniittisten 
valujen volumctrista testausta. Testaukseksi riit
tää painekokeen aikainen silmämääräinen tarkas
tus. Volumetrisesta testauksesta luopuminen ei ole 
kuitenkaan saanut täyttä hyväksyntää Euroopas
sa (Verspee It ym. 1992). 

Kunnonvalvonnassa Belgialainen Vincottc käyt
tää pumpun pesän (austeniittinen valu) hitsien 
uloimman osan testaukseen SEL-tekniikkaa ja 
kontaktimenetelmää. Muut osat hitsistä testataan 
fokusoiduilla antureilla (ainepaksuus noin 210 
mm). Testaus suoritetaan ulkopinnalta upotus-
tekniikalla. Anturit ovat suuria ja niitä tarvitaan 
useita kappaleita (0,5 MHz, 0" ja 30"). Testauk
sessa käytetään pitkittäisaaltoja. Yhden pumpun 
hitsien testaus kestää noin kaksi viikkoa, kun työ 
tehdään kolmessa vuorossa. Materiaalin vai
mennus vaihtelun mahdollisesta huomioinnista ei 
ole raporteissa mainintaa. Kuvassa 11 nähtävän 
pohjakaiun vaihtelun perusteella voidaan arvioi
da, että kaikkia sisäpinnan vaurioita ei tällä 
menetelmällä välttämättä havaittaisi. 

Austcniittisct valut jaetaan kiderakenteen mukaan 
A- ja B-tyyppisiin valuihin. Ranskalaisen Bo-

veyronin A-tyyppisissä koekappaleissa keski
määräinen akustinen vaimennus oli 60 - 85 dB/ 
m. A-tyyppisissä koekappaleessa akustisen 
vaimennuksen vaihtelu (keskihajonta) oli ±10 dB/ 
m ja B-tyyppisissä a:30 dB/m. Suuren vaimennus-
vaihtelun takia ultraäänimenetelmää voidaan 
soveltaa vain valun pintakerroksiin tarkastuspm-
nan puolelle, mikäli valu on tyyppiä B. Mikäli 
valu on tyyppiä A ultraäänitestauksella voidaan 
hallita suurempi tilavuus. On huomattava, että 
vaimennuksen vaihtelu ±10 dB/m tarkoittaa sitä, 
että 66 %:ssa mittauspisteistä vaimennus poikkeaa 
keskimääräisestä vaimennuksesta alle 10 dB/m ja 
95 %:ssa alle 20 dB/m. Joka kahdennessakym-
mcnennessä mittauspisteessä vaimennuksen poik
keama keskimääräisestä on siis yli 20 dB/m. 
Vaihtelu voi olla em. 20 dB/m kumpaan suuntaan 
tahansa. Tämä edellyttää, että vaimennus on 
normaalijakautunut. 

Akustinen vaimennus ja sen vaihtelu määräytyy 
testattavan materiaalin paksuudesta. Jos materi
aalin paksuus on 200 mm ja jos käytetään 45":een 
kulmaluotausta, äänitien pituus on noin 560 mm. 
Vastaava keskimääräinen vaimennus edellä kuva
tulle A-tyyppiselle valulle on 33 - 47 dB. 
Vaimennuksen vaihtelun keskihajonta on ±6 dB. 
Joka kahdennessakymmenennessä mittaus
pisteessä vaimennus poikkeaa noin 12 dB kum
paan suuntaan tahansa keskimääräisestä vaimen
nuksesta. 

Austeniittisten valujen ultraäänitestauksen edel
lytyksenä ovat vastaavasta materiaalista val
mistetut riittävän suuret koekappaleet. Jotta voitai
siin arvioida mahdollisesti saatavien näyttämien 
merkityt ja testauksen herkkyys, on selvitettävä 
koekappaleen ja testattavan kappaleen materiaa
lin vaimennus. Tähän ei riitä keskimääräinen 
vaimennus, mikäli vaimennuksen paikkariippu-
vuus on niin voimakas kuin edellä kuvattiin. 
Tarkastettavan alueen vaimennus on kokonaisuu
dessaan kartoitettava, jotta ko tietoa voidaan käyt
tää hyväksi tarkastusta suoritettaessa.Tes
tauksessa tai tulosten analysoinnissa käytettävää 
herkkyyttä (raportointirajaa) on tarvittaessa ky
ettävä säätämään kyseisen kohdan vaimennuksen 
mukaan. On tietysti mahdollista, että kohteessa 
on alueita, joissa ei kyetä saavuttamaan haluttua 
herkkyyttä. Vahvistuksen lisäyksellähän ci voida 
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parantaa signaaiikohinasuhdetta. Tällaiset alueet 
on testattava radiograafisesii ja pintamenetclmillä. 

9.2 Valetut putkistot 

Valetut austeniittiset putkistot voivat olla joko 
kcskipakovalua tai staattista valua. Materiaalin 
paksuus on tyypillisesti välillä 50 - 100 mm. 
Kiderakenne voi olla hyvin vaihteleva. Keskipako-
valj voi olla rakenteeltaan tasakiteistä tai kiteet 
voivat olla pylväsmäisiä. PISC M:n tutkimuksessa 
japanilainen kcskipakovalu oli tasakiteistä (kide-
koko 1 - 2 mm). Toinen ranskalainen valu oli myös 
tasakiteistä. Toisessa kiderakenne oli pinnassa 
pylväsmäinen ja muuttui sitten syvemmällä 
tasakiteiseksi. Staattisen valun kiderakenne oli 
vaihteleva ja kiteet olivat kaikista suurimpia. 

USA:n PWR-laitoksissa on käytetty runsaasti 
kcskipakovalcttuja putkia. Siellä valujen testauk
sessa käytetään ultraäänitekniikkaa, radiografiaa 
ja tunkcumancstcmenctclmää. Paksuja valuja 
kuvattaessa on huomattava, että lähteenpuoleistcn 
tasomaisten vikojen erottuminen alkaa heiketä, 
kun materiaalin paksuus on esim. 100 mm. Mikäli 
kuvaus voitaisiin tehdä molempiin suuntiin, 
saataisiin erottelukykyä parannettua. Valitettavasti 
kunnonvalvonnan yhteydessä tämä ei usein ole 
mahdollista. Kuvaus joudutaan suorittamaan use
immiten kahden seinämän läpi. USA:ssa ulko
puolista ultraäänitestausta ci pidetä riittävän 
herkkänä valettujen putkien kunnonvalvonta
menetelmänä. EPRI:n tutkimusten mukaan ulko
puolisella testauksella löydetään keskipakovalet-
tujen austeniittisten putkien hitsimatcriaalista viat, 
joiden syvyys on yli 20 % seinämänpaksuudesta. 
Southwest Research Instituten mukaan kcskipa-
kovalcttujcn putkistojen ulkopuolisessa ultraääni
testauksessa saadut testaustulokset ovat olleet 
vaihtelevia (SEL 0,5 MHz). Tämän takia USA:-
ssa ultraäänitestaus suoritctaankin mieluiten 
sisäpuolelta. Testissä käytetään usein ns. 
monikcilaluotaimia (50"/70", SvvRI). Sisäpuolis
ten ultraäänitestausten suorittaminen lienee 
käytännössä harvinaista, koska ne edellyttävät 
pääsyn primääripiirin sisäll<\ Poikkeuksena ovat 
mm. BWR-laitosten syöttövcsiyhtciden sisäpuo
liset testaukset, joita on tehty niin USA.ssa kuin 
Euroopassa. Paineastiasta voidaan kuitenkin 
tarkastaa vain yhteen lähellä oleva osa primääri-
putkistosta. Erilaisten putkiston sisällä kulkevien 

ryömijöiden käyttö tullee kasvamaan. Tästä on 
osoituksena ruotsalaisten ja Sicmens-KWU:n 
meneillään oleva projekti tällaisen ryömijän 
rakentamiseksi. Ryömijää kokeillaan ilmeisesti 
vuonna 19%. 

PISC III:n osaprojektissa.austeniittiset valut, tut
kittiin pääasiassa ulkopuolisella ultraäänitestauk
sella saavutettavaa herkkyyttä. Koekappaleissa oli 
vaiettujen putkien välisiä päittäisliitoksia (valu-
valuliitos). Koekappaleiden seinämän paksuus oli 
68 mm. Paras ryhmä havaitsi kaikki ASME.n 
mukaan hylättävät viat (syvyys 10 % tai enem
män seinämän paksuudesta). Sama ryhmä määritti 
hylättäviksi 85 % hylättävistä vioista. Tulosta 
voidaan pitää hyvänä varsinkin, jos otetaan huo
mioon, että rnurtumamekaanisin perustein lasket
tu sallittu vikakoko (ympäröivä särö) tyypilliselle 
USA:ssa käytettävälle putkimateriaalille, lienee 
noin 38 % seinämän paksuudesta. Tässä tutki
muksessa viat olivat lyhyitä ja syvimmillään 30% 
seinämän paksuudesta. Parhaat tulokset saatiin 
45":n SEL- antureilla (0,5 MHz) ja fokusoivilla 
antureilla ( 45°, 1 MHz). Koska säröjen kärki 
kaikuja ei pystytty havaitsemaan voimakkaan 
"kohinan" takia, koon määritys saattoi perustua 
vain näyttämien korkeuteen ja kaikudyna-
miikkaan. Koonmääritystavasta johtuen vikojen 
korkeuden arviointi on ollut melko epävarmaa. 
Kontaktittomalla ultraäänitekniikalla (SH-tekniik-
ka) ei pystytty parantamaan vikojen löydettävyyttä 
(löytymistodennäköisyys alle 50 %). Radiograa-
fisessa testauksessa havaittiin 92 % hylättävistä 
vioista. Vikojen korkeutta ei luonnollisestikaan 
kyetty määrittämään. Radiograafiscssa testauk
sessa saatiin runsaasti valcnäyttämiä. Testaus 
suoritettiin kahden seinämän läpi. Ultraäänites
tauksessa oli vaikeinta löytää hitsissä olevat 
väsytyssäröt, syvyydeltään alle 10 % seinä
mänpaksuudesta olevat kipinätyöstctyt terävät 
urat ja täytetty sivuttaisporaus (löytymistodennä
köisyys alle 50%). Belgialaisen valu-valuliitos-
ten ulkopuolista ultraäänitestausta koskevan 
tutkimuksen mukaan SEL-tekniikka olisi paras 
etsittäessä valu-valuliitoksisia sisäpinnan vikoja. 
Fokusoidulla anturilla saatiin parhaat tulokset 
koonmääritykscssä. 

Valu-tachitsicn ultraäänitestaus joudutaan usein 
suorittamaan vain hitsin toiselta puolen. Vaarana 
on, että hitsin takana olevia merkittäviä vikoja jää 
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havaitsematta. Tällaisissa tapauksissa koekappa 
leiden vertailuviat on sijoitettava siten, että 
saadaan selville testauksen kattama alue hiisin 
takana. PISC Uin kokemusten mukaan ulkopuo
lisella ultraäänitestauksella voidaan saada hyviä 
tuloksia. Paras PISC:n tutkimukseen osallistuneis
ta ryhmistä määritti oikein kaikki hylättävät viat 
Paras tekniikka määräytyi vikojen tyypistä ja si
jainnista. Ulkopinnan läheisyydessä käytettiin 
SEL- tekniikkaa (45". 60" ja 70". fokusetäisyys 
alle 30 mm). Sisäpintaan aukeavien vikojen osal
ta parhaat tuloiset saavutettiin 45":n SEL-
anturcilla (0.5 MHz) ja fokusoivilla antureilla (I 
MHz). Fokusoivilla antureilla saatiin paras tulos 
koon määrityksessä, koska niillä voitiin eräiden 
vikojen tapauksessa erottaa kärkikaiku. Konlak-
tittomalla ultraäänitekniikalla (SH-tekniikka) ei 
pystytty parantamaan vikojen löydettävyyttä. 
Valun puolelta suoritettu testaus ei parantanut 
kokonaissuoritusta. Staattisen valun puolella ei 
saatu edes pohjakaikua 1 MHz:n non naali-
luotaimella. Ultraäänitestauksessa oli vaiken.^ 
löytää staattisen valun muutosvyöhykkeessä ole
vat kipinätyöstctyt terävät urat ja täytetyt sivut-
taisporauksct (löytymistodcnnäköisyys alle 50 %). 

93 Kaksimetalliliitokset 

Erityisesti Ranskassa radiografia on ollut per
inteisesti käytetty volumctrinen testausmenetelmä 
kaksimetalliliitosten testauksessa. Pintatcstauk-
scen on käytetty tunkeumanestcmcnctclmää. 
Sittemmin ranskalaiset ovat kokeilleet Inconcll-
matcriaalicn käyttöä kaksimctalliliitoksissa. Ma
teriaalin paksuus oli liitosalueella 114 mm. Näistä 
liitoksista ci radiografialla pystytä havaitsemaan 
tasomaisia vikoja materiaalien tihcyscron takia. 
Kaksimetalliliitosten tarkastuksessa on tämän 
takia jouduttu käyttämään ultraäänitekniikkaa. 
Ultraäänitestauksessa saavutettavaa herkkyyttä 
koskevan tutkimusten perusteella Ranskassa In
conell- hiisien käyttö on rajoitettu kohteisiin, joissa 
ultraäänitestaus voidaan tehdä sekä sisä- että 
ulkopinnalta. Rajoituksen syynä on se, että 
tutkimukset osoittivat, että ranskalaisten käyttä
mällä ultraäänitekniikalla kaikkia merkittäviä 
vikoja ci löydetä pelkästään yhdeltä puolelta teh
dyissä testauksissa. Ranskalaisten kokeissa ci 
käytetty SH-tckniikkaa. Ranskalaiset käyttävät 
primääripiirin sisäpuolisessa ultraäänitestauksessa 
fokusoituja upotusanturcita. Menetelmällä on 

havaittu myös kaksimctalliliiioksen ulkopinnalla 
olevia matalia säröjä. Uutta komposiittimateriaa
lia käynävillä fokusoiduilla antureilla on saatu 
paras äänitien suuntainen erottelukyky. 

Ranskalaisen Eicctricitc dc Francen kaksimctai-
liliitoLsilla suorittamissa radiograafisis-sa kokeis
sa panoraamakuvauksella löydettiin sisäpuoliset 
tasomaiset vertailuviat (liitos viat), joiden korkeus 
oli vähintään 8 mm. Keskiosassa ja ulkopinnalla 
(filmin puolella)olevat vertailuviat havaittiin kaik
ki. Materiaalin paksuus oli 114 mm. 

Ruotsalaiset asiantuntijat ovat päätyneet siihen, 
että BWR-laitostcn kicrrätyspiiri on testattava 
ultraäänimenetelmällä sisäpuolelta, mikäli mie
litään saada riittävä herkkyys. Ruotsalaiset ovat 
saaneet parhaat tulokset ADEPT-antureilla. Sisä
puolisena pintatarkastusmcnetelmänä käytetään 
pyörrevirtamenetelmää. Pyörrevirtamcnctclmän 
käyttöön on päätynyt myös saksalainen Siemcns-
KWU. Ruotsalaiset ovat päätyneet tällaiseen rat
kaisuun siitä huolimatta, että he ovat kokeilleet 
yhdessä Sicmens-KWU:n kanssa menestykselli
sesti SH-tckniikan käyttöä kaksimetalliliitosten ul-
kopuol seen testaukseen. On tosin huomattava, 
että SF -tckmikaHa näytetään saatavan etua vain 
pitkittäisten vikojen (hitsin suuntaisten) etsinnässä. 
SH-tckniikalla ci pystytä määrittämään mahdollis
ten säröjen kokoa. Sisäpintaan aukeavien sälöjen 
korkeuden sisäpuolelta suoritettavaan määrityk
seen soveltuu hyvin esim TOFD-tckniikkaa. Ulko
puoliseen korkeuden määritykseen soveltuu esim 
SEL-tekniikka tai SAFT. 

Yhdysvaltalainen Southwest Research Institute 
testaa PWR-laitosten kaksimetallihitsit sisäpuolel
ta käyttäen pyörrevirta- ja ultraäänimcnctclmiä 
(50/70" monikcilaluotain). Ulkopuolista ultra
äänitestausta ci haluta käyttää, koska saavutetta
va herkkyys ci ole riittävä. Alhainen herkkyys 
aiheutuu suurehkosta aincpaksuudcsta ja primää
ripiirin putkimatcriaalcista (austeniittinen kcski-
pakovalu). 

PISC III:n kak.simctalliiiitoksia koskevan tut
kimuksen tuloksia tarkasteltaessa (kuva 20) näh
dään, että hylättävät viat oli mahdollista havaita 
ja määrittää oikein (CRR=1 cli kaikki hylättävät 
viat hylättiin). Toisaalta tähän kykenevät ryhmät 
ovat poikkeuksia. Paraskin proseduuri johti myös 
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turhiin hylkäyksiin (CAP= 0,75 eli osa hyväksyt
tävistä vioista määritettiin hylättäviksi). On syytä 
huomioida, että tämän ryhmän turhat hylkäykset 
aiheutuivat todellisista valmistusvirheistä. On il
meistä, että laitosten valmistusvaiheessa kannat
taa pienetkin viat korjata, jotta ne eivät jatkossa 
turhaan vaikeuta käytönaikaista kunnonvalvontaa. 
Vikojen korkeuden määrityksessä epätarkkuus oli 
tyypillisesti ±6 mm. Epätarkkuuden syy ei ole 
varmuudella tiedossa. Yksi mahdollisuus voisi olla 
materiaaliominaisuuksien vaihtelun aiheuttama 
äänikeilan suunnan ennalta-arvaamaton vaihtelu. 
Pitkittäisaaltotekniikka ja erityisesti SEL-anturit 
(TRL) osoittautuivat edullisiksi ( 1 - 2 MHz). 
Koonmääritykscssä käytettiin kärkikaikua, mikäli 
sellainen oli näkyvissä. Muuten koonmääritys 
pciustui näyttämien korkeuteen ja kaiku-
dynamiikkoihin perustuviin tekniikoihin. Testiin 
osallistuvat ryhmät eivät raportin mukaan ole 
käyttäneet SH-tekniikkaa. SH-tekniikan suosio on 
selvästi kasvanut vasta parin viime vuoden aika
na. 

Valitettavasti PISC III:n kaksimetalliliitoksia kos
kevaan tutkimukseen osallistuneet ryhmät eivät 
raportoineet yksittäisillä tekniikoilla saatuja tulok 
sia. Niinpä vertailut joudutaan tekemään eri 

laboratorioiden käyttämien proseduurien välillä 
eikä yksittäisten tekniikoiden välillä. Proseduurilla 
tarkoitetaan tässä eri tekniikoiden yhdistelmää, 
jonka lopputuloksena saadaan arvio mahdollisten 
vikojen tyypistä ja koosta. PJSC-projektin 
tarkoituksena oli seuloa esiin kullekin kohteelle 
hyvät ja tarpeelliset tarkastustekniikat, joita yh
distämällä voitaisiin luoda optimaalinen testaus-
proseduuri. Koska projektiin osallistuneet ryhmät 
eivät ohjeista huolimatta raportoineet yksittäisten 
tekniikoiden tuloksia, jäi tämä PISC:n oleellinen 
tavoite saavuttamatta. Vertailemalla eri ryhmien 
tuloksia voitaisiin periaatteessa seuloa esille par
haat proseduurit. Otos on kuitenkin tähän liian 
pieni ja otoksen hajonta liian suuri, jotta voitai
siin ottaa kantaa siihen, ovatko tulosten erot 
tilastollisesti merkittäviä vai onko kyseessä sat
tuma. Tuloksista ei voi päätellä edes automaat
tisen ja käsivaraisen testauksen keskinäistä parem
muutta. Vaikka keskimäärin automaateilla saa
vutettiin parempi tulos, tuloksen keskihajonta on 
niin suuri, että saavutettua eroa ei voida pitää 
tilastollisesti merkittävänä. Lisäksi ylivoimaises
ti paras tulos saavutettiin käsivaraisesti. Sama 
proseduuri johti eri käyttäjillä eri tuloksiin, joten 
parasta proseduuria ei senkään takia voida saada 
selville 
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10 YHTEENVETO 

Rakenteiden suunnittelussa on otettava kunnon
valvonta huomioon jo ennakkoon. On vältettävä 
valu-valuliitoksia sekä materiaaleja, joiden 
metallurgiset ominaisuudet estävät testauksen. 
Suositaan tekniikoita, joilla voidaan saada tila
vuudeltaan pieniä hitsejä. Kunnonvalvonnassa 
testattaviksi tulevista liitoksista kannattaa poistaa 
hitsikuvut. Mahdolliset sovitukset on suunnitel
tava niin, että ne eivät häiritse myöhemmin teh
tävää ultraäänitestausta. Rakenteet on syytä testa
ta rakennusvaiheessa ennen laitoksen käyttöönot
toa mahdollisimman perusteellisesti. Hyväksyttä
viäkin vikoja kannattaa korjata, jotta niistä saa
tavat näyttämät eivät myöhemmin häiritse testauk
sen suoritusta. Mitään selvästi parasta kaksime-
talliliitosten ja austeniittisten valujen testaus-
proseduuria ei näytä löytyneen. Testausmene
telmän valinta määräytyy siitä, onko kyseessä 
valmistuksen vai käytönaikainen testaus. Samoin 
menetelmän valintaan vaikuttaa kohteen muotoja 
materiaalin paksuus. Testausmenetelmiä valittaes
sa on ensin selvitettävä, mitä vikoja etsitään, mis
tä vikoja etsitään ja minkä kokoiset viat on löy
dettävä. 

Ultraäänitestauksen luotettavuuden ja testauksen 
rajoituksien selvittämiseksi on ensiarvoisen 
tärkeää, että koekappaleet ovat varmasti samasta 
materiaalista ja muodoltaan kohdetta vastaavia. 
Jos koekappale on riittävän suuri, voidaan määrit
tää akustisen vaimennuksen vaihtelu ja äänitien 
mahdollinen taipuminen. Tämä on erityisen 
tärkeää silloin, kun sisäpuolisia vikoja pyritään 
havaitsemaan ja määrittämään ulkopuolisella 
ultraäänitestauksella. Hinkaiimmissa tapauksis
sa on mitattava, millainen äänikenttä voidaan syn
nyttää koekappaleen vastakkaiselle puolen ja 
miten ko. äänikenttä vaihtelee paikallisesti. Uusien 
komponenttien ollessa kyseessä vastaava kartoi
tus on syytä suorittaa it.se testattavalle komponen

tille. Vain tällaisilla mittauksilla voidaan hanka
limmissa tapauksissa varmistua siitä, että testaus 
todella kattaa sen alueen, mikä aiotaan testata. 

Testaushenkilöstön osaaminen on tällaisten kom
ponenttien osalta varmistettava erikoiskoulutuk
sella ja aika ajoin uusittavalla käytännön tes-
tauskokeella. Lisäksi on automaattitestauksissa 
varmistettava, että kaikilla antureilla on hyvä kon
takti testattavaan pintaan. Huono kontakti voi 
helposti alentaa todellista herkkyyttä 10 -20 dB. 
Esimerkiksi materiaalista saatavaa "kohinaa" 
voidaan käyttää kytkennän mittana. Valvonnan 
varmentamiseksi olisi testaus suoritettava siten, 
että kohinataso tulisi rekisteröityä koko ajan ja 
kaikilta käytettäviltä kana /ilta. Kytkennän valvon
nan tehokkuus on syytä varmistaa jo menetel-
mäkokeen yhteydessä. 

10.1 Paksut austeniittiset valut 

Paksujen valujen kuten pääkiertopumppujen 
pesien perusaineen ja hitsien testaus on syytä teh
dä valmistus ja asennusvaiheessa mahdollisim
man perusteellisesti. Esimerkiksi USA:ssa pääki
ertopumppujen pesät on testattu kauttaaltaan en
nen käyttöönottoa radiografiaa tunkeuma-
nestemenetelmää käyttäen. Sizewell B:n pumppu
jen pesien sisä- että ulkopinnat testattiin lisäksi 
SEL-tekniikalla. 

ASME edellyttää pääsääntöisesti, että pumpun 
pesien kunnonvalvonnassa on käytettävä volumet-
risia menetelmiä. Kuitenkin ASME tarjoaa tapaus
kohtaisesti mahdollisuuden luopua volumetrisista 
testauksista, mikäli tietyt murtumamekaaniset 
yms. ehdot täyttyvät. Tällöin testaukseksi riittäi
si silmämääräinen testaus. Mikäli rakenteeseen on 
jätetty merkittäviä vikoja niiden mahdollista 
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kehittymistä on syytä seurata säännöllisesti. Rans
kalaiset viranomaiset edellyttävät ko hitseille vain 
silmämääräisen testauksen (1990). Belgiassa pum
pun pesien hitsien kunnonvalvontaan kuuluu 100 
rk :ncn ulkopuolinen ultraäänitestaus, joka kattaa 
hitsin koko volyymin. Luotauksessa käytetään 
erittäin suurikokoisia fokusoituja upotusluotaimia. 

10.2 Valetut putkistot 

Valetut austeniittiset putkistot voivat olla joko 
kcskipakovalua tai staattista valua. Materiaalin 
paksuus on tyypillisesti välillä 5 0 - 1 0 0 mm. 
Kiderakenne voi olla hyvin vaihteleva. Keskipako-
valu voi olla rakenteeltaan tasakiteistä tai 
pylväskiteistä. PISC III:n koekappaleissa staat
tisen valun kiderakenne oli vaihteleva ja kiteet 
olivat suurempia kuin keskipakovaluissa. USA:n 
PWR-laitoksissa on käytetty runsaasti keskipa-
kovalettuja putkia. USA:ssa primääripiirin valu
jen testauksessa käytetään mm. radiografiaa, tun-
kcumancste- ja ultraäänimenctclmiä. Ultraää
nitestaus suoritetaan mieluiten sisäpuolelta, kos
ka ulkopuolinen ultraäänitestaus ei ole riittävän 
herkkä. SvvRI käyttää sisäpuolisessa ultraääni
testauksessa ns. monikeilaluotaimia. Sisäpuolinen 
testaus edellyttää pääsyä primääripiirin sisälle 
vaikkapa reaktoripaineastian kautta. Esimerkiksi 
BWR-laitosten syöttövesiyhteitä on testattu 
sisäpuolelta ultraääni- ja pyörrevirtamenetelmiä 
käyttäen niin USA:ssa kuin Euroopassa. Tällaisel
la testauksella voidaan kuitenkin kattaa vain 
reaktoripaineastian yhteen lähellä oleva osa 
primääriputkistosta. 

PISC III:n valu-valuliitoksia koskevassa tut
kimuksessa käytettiin ulkopuolista ultraäänites
tausta (seinämän paksuus 68 mm). Paras ryhmä 
havaitsi kaikki ASMEN mukaan hylättävät viat 
ja määritti hylättäviksi 85 % näistä vioista. Tu
losta voidaan pitää hyvänä. Parhaat tulokset saa
tiin 45":n SEL- antureilla (0,5 MHz) ja fokusoivil
la antureilla (45", 1 MHz). Vikojen korkeuden 
määritys perustui näyttämien amplitudiin ja kaiku-
dynamiikkaan. Koonmääritystavasta johtuen 
vikojen korkeuden arviointi oli melko epävarmaa. 
Kontaktittomalla ultraäänitekniikalla (SH-tekniik-
ka) ei pystytty parantamaan vikojen löydettä-
vyyttä. Radiograafiscssa testauksessa havaittiin 

92 Vt hylättävistä vioista. Radiograafiscssa 
testauksessa saatiin runsaasti valcnäyttämiä. 

Valu-taehitsien ultraäänitestaus joudutaan usein 
suorittamaan vain hitsin toiselta puolen. PISC IH:n 
tutkimusten mukaan ulkopuolisella ultraäänites
tauksella voidaan tässäkin tapauksessa saada 
hyviä tuloksia. Paras tutkimukseen osallistuneista 
ryhmistä ja määritti oikein kaikki hylättävät viat. 
Ulkopinnan läheisyydessä käytettiin SEL- tekniik
kaa (45°, 60° ja 70°, fokusetäisyys alle 30 mm). 
Sisäpintaan aukeavien vikojen osalta parhaat tu
lokset saavutettiin 45":n SEL- antureilla (0,5 
MHz) ja fokusoivilla antureilla (1 MHz). Fo
kusoivilla antureilla saatiin paras tulos koon 
määrityksessä, koska niiden avulla voitiin eräiden 
vikojen tapauksessa erottaa kärkikaiku. Kontak
tittomalla ultraäänitekniikalla (SH-tekniikka) ei 
pystytty parantamaan vikojen löydettävyyttä. 

10.3 Kaksimetalliliitokset 

Yhdistetyllä sisä- ja ulkopuolisella ultraääni- ja 
pintatestauksella päästään parhaaseen luotetta
vuuteen kaksimetalliliitosten kunnonvalvonnassa. 
Lähes yhtä hyvään tulokseen vikojen havaitta
vuuden osalta päästäneen pintatestaukseen lii
tetyllä radiografialla, mikäli kohteessa ci ole 
käytetty Inconell-materiaaleja. Jos materiaali on 
erityisen paksua, kuvaus olisi syytä suorittaa sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Kaksimetalliliitosten ulko
puoliseen ultraäänitestaukseen on menestyksck-
käimmin sovellettu pitkittäisaaltotekniikkaa 
(SEL). Uutena tekniikkana on tulossa vaakapo-
larisoitujen poikittaisaaltojen (SH-tekniikka) käyt
tö hitsin suuntaisten vikojen etsintään. SH-teknii-
kasta saadaan etua, mikäli metallurgiset näyttämät 
ja aaltomuodonmuutokset häiritsevät SEL-teknii-
kan käyttöä aiheuttamalla ylimääräisiä näyttämiä. 
Poikittaisten säröjen etsintään soveltuu parhaiten 
SEL-tekniikka. 

Ranskassa kaksimetalliliitosten valmistuksen ja 
käytön aikaiseen kunnonvalvontaa käytetään pää
sääntöisesti radiografiaa ja pintatestausta (tun-
keumanestemenetelmä). Mikäli kaksimetalliliitok-
scssa on käytetty Inconell-materiaaleja, materi
aalien tiheysero estää tasomaisten vikojen 
havaitsemisen radiograafisilla menetelmillä. Täl-

42 



STUK YTO TR 78 SÄTEILYTURVAKESKUS 

laisille liitoksille käytetään valmistuksen aikana 
sisä- ja ulkopuolelta suoritettavaa ultraäänites
tausta (1 MHz. 0" ja SEL 45", 2 MHz). Kunnon
valvonnassa käytetään sisäpuolista ultraäänites
tausta. Testauksessa käytetään pitkittäisaaltoja. 
fokusoituja luotaimia ja upotustekniikkaa (2 -1,5 
MHz, fokusetäisyydet 8 - 6 5 mm). Kyseisissä 
liitoksissa materiaalin paksuus on 114 mm. 
USA:ssa kaksimetalliliitosten kunnonvalvontaa 
käytetään sisäpuolista ultraäänitestausta (50"/70° 
monikeilaluotain). Ulkopuolisessa testauksessa 
käytetään SEL-tekniikkaa (0,5 MHz - 1 MHz). 
Saavutettava herkkyys on vaatimaton silloin, kun 
putkimateriali on keskipakovalua. Lisäksi käyte
tään radiografiaaja tunkeumanestemenetelmää. 

PISC III:n kaksimetalliliitosten ulkopuolista ultra
äänitestausta koskevassa tutkimuksessa suurin osa 
testaukseen osallistuneista ryhmistä löysi vain 
pienen osan hylättävistä vioista. Tulosta voidaan 
pitää huonona. Toisaalta kuitenkin paras ryhmä 
(VTT/VAL) löysi ja määritti oikein kaikki hylättä
vät viat. Paraskin ryhmä määritti kuitenkin usei
ta hyväksyttäviä vikoja hylättäviksi. Eri ryhmien 
käyttämät proseduurit sisälsivät niin paljon samoja 
tekniikoita, että suurimmaksi selittäjäksi näyttäi
si nousevan useiden ryhmien vähäinen kokemus 
käytännön testaustyöstä. Parhaat tulokset saatiin 
SEL-tekniikalla. Tutkimuksessa ei käytetty SH-
tekniikkaaeikä radiografiaa. Testattavan materi
aalin paksuus oli 29 - 34 mm. Niin kaksimetalli
liitosten kuin valuliitostenkin testauksessa 
sisäpuolisten vikojen syvyyden määrittäminen 
osoittautui epävarmaksi. Tämän takia mahdollis
ten näyttämien syvyys on syytä varmistaa sisäpuo

lisen testauksen avulla. Sisäpuolelta suoritetussa 
koon määrityksessä on esim Ruotsissa käytetty 
TOFD-tekniikkaa (10 MHz) ja pyörrevirtame-
netelmää.. 

Valujen ja kaksimetalliliitosten testauksessa on
gelmana on se, että kunnonvalvonnassa sisäpuo
lisella testauksella saadaan paras herkkyys. Sisä
puolisessa testauksessa voidaan käyttää pyörre
virta-, tunkeumaneste- ja ultraäänimenetelmiä 
sekä radiografiaa. Valitettavasti sisäpuolinen tes
taus on hankala toteuttaa. Radiografian osalta on 
muistettava, että menetelmä on epäherkin lähteen 
puoleisille vioille. Tämän takia panoraamaku-
vauksella ei saavuteta parasta mahdollista 
herkkyyttä sisäpuolisten vikojen suhteen. Mikäli 
volumetrinen testaus suoritetaan ulkopinnalta 
käsin, kyseeseen tulevat radiografia ja ultraääni-
menetelmä. Radiografiaa käytettäessä joudutaan 
usein kuvaamaan kahden seinämän läpi eikä 
välttämättä havaita kaikkia merkittäviä vikoja. 
Radiograafisen testauksen perusteella ei myöskään 
pystytä määrittämään mahdollisten vikojen kor
keutta. Tämä on erittäin vakava puute, koska 
mahdollisten vikojen hylkääminen tai 1 yväksy-
minen perustuu vian korkeudesta saatavaan 
arvioon. Ulkopuolisen ultraäänitestauksen 
luotettavuus määräytyy käytettävistä menetelmis
tä, testauksen suorittajista ja heidän kokemuk
sestaan. Austeniittisten valujen ja kaksimetallilii
tosten vikojen korkeuden määrityksessä päästään 
hyväksyttävään tulokseen vain, jos mahdollisesta 
viasta saadaan kärkikaiku. Koon määritys on 
epävarmaa silloin, kun se perustuu kaikukor-
keuteen. 
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