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Sammanfattning 
Oförstörande provning (OFP) av gjutgods utförs idag främst i laboratioriemiljö. 
För att säkerställa att rätt kvalitet är uppnådd används dessutom en hel del 
förstörande provning. Vid både laboratoriekontroll och förstörande provning 
innebär det att resultatet erhålls sent i produktionskedjan och ofta på detaljer som 
inte levereras till kund. Kostnaden för produkter som kasseras sent i produktions-
kedjan är en viktig faktor både internt och ur kundens synvinkel och kraven 
framåt kommer med all sannolikhet att öka kraftigt. 
 
Syftet med projektet har varit att hitta OFP-metoder för detektering av defekter 
och grafitstruktur som kan byggas in i produktionskedjan så tidigt som möjligt 
och utföras automatiserat eller semiautomatiserat. Av den stora mängden OFP-
metoder som är inventerade finns en som bedömts ha potential att byggas in i en 
produktionslina och klara av att detektera efterfrågade defekter och strukturer, 
nämligen resonansprovning. Ett test av en resonansprovningsmetod har 
genomförts med intressant resultat. Slutsatsen är att det bedöms finnas stora 
möjligheter med att använda denna metod för detektering av defekter men för att 
mer detaljerat kunna definiera bland annat gränserna för vad den klarar krävs en 
fördjupad studie. 
 

Summary 
Non-destructive testing (NDT) of casted products is today mainly performed in 
laboratories. To ensure that the right quality is achieved is also a lot of destructive 
testing in use. In both laboratory inspection and destructive testing it means that 
the results is obtained late in the production chain, often on details that are not 
delivered to the customer. The cost of products discarded late in the production 
chain is an important factor, both internally and from the customer's point of view 
and demands ahead will in all probability rise sharply. 
 
The aim of the project was to find NDT methods for detecting of defects and 
graphite structure that can be built into the production process as early as possible 
and be performed automated or semi automated. From the big amount of NDT-
methods has been that is inventoried there is one that is judged to meet the 
requirements of manage to detect defects and structures and also to be possible to 
be built in the manufacturing line, namely resonance testing. A test of one 
resonance testing method has been carried out with interesting result. The 
conclusion is that are big possibilities to detect defects with these method but a 
more detailed study is necessary to determine the limits i.e. 
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1 Tillkomst  
Detta projekt har beslutats av forskningsgrupp Järn och har varit 
medlemsfinansierat  med en budget på 300 000 kr.  
Projektet G837J är ett fortsättningsprojekt till G830J, som också ingår i denna 
rapport, där aktuella oförstörande provningsmetoder inventerats och en första 
bedömning gjorts utifrån möjligheten att automatisera. 
Följande företag/deltagare har ingått i projektet:  
 

 Volvo Powertrain AB, Hannah Palm  

 SKF Mekan AB, Martin Espinosa Perea 

 Scania AB, John Moré  

 Hägglund Drives AB, Fredrik Bäck/Daniel Kajhager  

2 Inledning 
Oförstörande provning (OFP) är rätt använt det optimala sättet att utföra 
kontroller av gjutgods. Traditionella OFP-metoder är fortfarande ofta 
tidskrävande och eller beroende av utförarens erfarenhet samt i vissa fall förenade 
med säkerhetsrisker. Därför utförs de ofta i laboratoriemiljö och endast på ett 
bestämt urval beroende på krav och bedömd avvikelserisk. Kontrollerna blir i 
dessa fall dessutom ofta  utförda med fördröjning vilket innebär osäkerhet i 
produktionsplaneringen och aktuell information över hur mycket godkända 
detaljer som finns i flödet.  
De avvikelser som omfattats i projektet är att i gjutjärn kontrollera/detektera inre 
renhet i håligheter och kanaler, grafitstruktur och inre defekter, t ex porositeter 
eller sprickor. Att tillverka gjutgods i CGI är relativt nytt i Sverige och innebär att 
man har ett smalt fönster för magnesiumbehandlingen, vilket på lite sikt bör öka 
behovet av att kunna säkra att korrekt grafitstruktur har uppnåtts med en 
kompletterande metod till de vanliga provkropparna för mikroskopkontroll.  
Svårigheterna med de flesta OFP-metoder vid automatiserad kontroll av gjutgods 
är flera. Tiden är är en viktig faktor. För att hinna med att se inre defekter krävs i 
de flesta fall en lång tid för att studera bilder från flera vyer, vrida gjutgodset för 
åtkomst etc. Nästa är detaljens geometri. Komplicerade gjutgods med många 
hålrum och godstjocklekar, t ex cylinderhuvuden, är svåra eller omöjliga att läsa 
av förutom den yttersta godset. En tredje är att lära sig tolka de bilder som erhålls 
vid kontrollen. Det tar för de flesta metoder lång eller mycket lång tid att med hög 
säkerhet kunna avgöra om eventuella defekter innebär godkänd eller ej godkänd 
detalj. 
Vi har därför i fortsättningsprojektet i första hand fokuserat på OFP-metoder som 
inte faller inom ovanstående kriterier. 

3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att beskriva de OFP-metoder som utvalts och 
sammanställa resultaten av de tester som genomförts. Huvudmålet har varit att få 
fram en eller flera metoder som detekterar detaljerna online i flödet utan manuell 
övervakning.  
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4 Metoder 

4.1 Litteraturstudier 
Ett av projektets mål var att den valda OFP-utrustningen skall vara möjlig att 
anpassa för automatisk avsökning av gjutgods. Detta medför att äldre utrustningar 
och metoder till stor del är av mindre intresse för projektet. En stor del av 
undersökningarna har därför genomförts på internet för att ta del av moderna 
rapporter och utrustningar. De olika metoderna redovisas här grovt indelade efter 
deras funktionsprincip exempelvis, -ultraljud, -joniserande strålning eller –
akustisk resosonans. 

4.2 Ultraljud 
Vid ultraljudsundersökningar sänds ultraljud in i materialet. Utformningen och 
placeringen av utraljudssändare och mottagare skiljer såg åt mellan de olika 
metoderna. Vid äldre ultraljudsundersökningar med ekometoden så presenteras 
resultatet på ett oscilloskop med så kallat A-scan, vilket gör att metoden kräver en 
van operatör.  
Resultatet av ultraljudsundersökningar brukar presenteras på en skärn enligt olika 
avbildningssätt. Dessa avbildningssätt brukar benämnas som –scan med ett 
bokstavsprefix först. exempelvis A-scan, B-scan, C-scan, D-scan eller S-scan, de 
olika scan bilderna visas antingen enskilt eller i olika kombinationer. 
A-scan visar signalstyrkan på ultraljudsekot på Y-axeln och felaktigheternas läge i 
djupled (tiden för ekot att studsa) på X-axeln. Detta är den traditonella 
precentationsmetoden för eko-ultraljud. Felaktigheter avläses som toppar eller 
störningar mellan startekot och bottenekot, se figur 1.   
B-scan presentationer visar djupet (ekotiden) på Y-axeln. På X-axeln visas 
sträckan som ultraljudssökaren passerat, se figur 1. Undersökningen  visas som ett 
tvärsnitt, genom den undersökta detaljen, med sidvyn 90° mot sökarens rörelse på 
ytan. 
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Figur 1. A-scan överst, och B-scan underst. 

 
 
C-scan presenterar en bild som byggts upp av ultraljudsresultatet koordinerat med 
ultraljudssökarens rörelse. Bilden visar både läget och utseendet på felaktigheten 
med vy ovanifrån. Presentationen kräver en dator för att skapa en bild i färg eller 
gråskala av detaljen, se figur 2. Metoden kan ge skarpa ultraljudsavbildningar av 
den undersökta detaljen, se figur 3. 

 
Figur 2. Ultraljuds C-scan, Överst visas detalj och sökarhuvud i sidvy. Mellerst 

så visassökarhuvudets rörelse. Underst visas resultatet i C-scan. 
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Figur 3. Ultraljuds C-scan av mynt, vänstra bilden visar endast översidan, högra 

bilden visar myntets över och undersida samtidigt. 
 
D-scan visas som ett tvärsnitt av den undersökta detaljen, vinkelrät mot den 
avsökta ytan och vinkelrät mot ultraljudssökarens rörelse se figur 4. Till skillnad 
från A-scan och B-scan som vanligtvis endast visar en ögonblicksbild från 
sökarhuvudet, visas vanligen hela eller stora delar av undersökningen på en 
datorskärm, se figur 5. 

 

 
Figur 4. D-scan principskiss, observera ultraljudssökaren vid övre högra hörnet. 

 
 

 

Figur 5. Fotografi av ultraljuds D-scan av svets. Defekter i svetsen är inramade. 
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S-scan skapas av en phased-array sökare som arbetar med en sned vinkel mot den 
undersökta detaljen. Ljudstrålarna styrs i olika vinklar vilket ger en god indikering 
för läge och form på detekterade fel, se i figur 6.[1], [2], [3], [4], [5]  

 
Figur 6. A-scan till vänster kombinerat med vinklat S-scan till höger. Tre porer 

visas tydligt i S-scan. 
 

4.2.1 Phased array och syntetisk appertur ultraljud. 
Phased array är en ultraljudsmedod som använder en speciell arraysökare. I 
sökaren finns ett flertal ultraljudskristaller ordnade i en grupp. Denna grupp kan 
vara utformad på olika sätt, ringformigt, rutformigt eller linjärt. 
Ultraljudskristallerna används både för att sända och ta emot ljudvågorna. Genom 
att styra tidsförskjutningen mellan ljudvågorna från de olika ultraljudskristallerna 
kan sökaren skapa ljudfält som fokuseras på olika djup men ljudstrålarna kan även 
styras i olika riktningar i sida se figur 7 och 8. En möjlighet som underlättar 
automatisering är således att även om sökaren ligger stilla på den avsökta detaljen, 
kan en rörlig avsökning göras genom att fokusera ultraljudstrålarna via apparatens 
mjukvara.  

 

 
Figur 7. Fokusering i sida och djup av ultraljudstrålen med phased array teknik, 
ultraljudskristallerna avbildas i orange och ultraljudssignalens tidsförskjutning 

ovanför i grönt. 
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Figur 8. Avsökning i sidled genom gruppvis aktivering av 

ultraljudkristallerna med Phased Array teknik. 
 
Med rätt utrustning går det att sända med en i taget av arraysökarens 
ultraljudkristaller, samtidigt som man lyssnar med alla ultraljudkristallerna 
samtidigt. Den nödvändiga signalbehandlingen som sätter ihop resultatet till en 
bild med förbättrad upplösning kallas syntetisk appertur.  
Resultatet av phased array och syntetisk appertur visas ofta med en kombination 
av C-scan och B-scan, se figur 9. 

 

 
Porer   IDmärkning    Geometrisk vinkel (kälsvets)   ID-Märkn Porer 

Figur 9. Kombination av C-scan nedersta och B-scan överst som visar en 
kälsvets. 

 
Vid phased array undersökning av svetsar, kan det smälta området i en svets 
skiljas från osmält grundmaterioal på grund av områdenas olika kornstorlekar. 
Om det går att skilja olika grafitformer från varandra framgår inte av tillgänglig 
litteratur. [4], [6], [7], [8], [9] 
 

4.2.2 TOFD (Time of Flight Diffraction Technique) 
Vid TOFD-ultraljudssökning använd olika sändare och mottagare på ett fast 
avstånd från varandra. Systemet bygger på att i en fullgod detalj når ultraljudet 
mottagaren på endera av två olika vägar. Den närmsta vägen går via detaljens yta. 
Nästa längre väg, går via reflektion mot detaljens botten, se figur 10. Om det 
förekommer en spricka i detaljen så uppstår diffraktion av ljudvågen vid sprickans 
ändpunkter så att två nya ljudpulser når mottagaren, från sprickans vardera över 
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och undersida. Sprickans storlek kan på så vis bestämmas med trigonometri. 
Resultatet av undersökningen presenteras på en datorskärm efter signalbehandling 
i D-scan, se figur 11.  
I litteraturen nämns en trolig framtida utveckling med phased array sökare med 
Syntetisk Apertur signalbehandling monterade i TOFD-konfiguration. TOFD 
tekniken är främst utvecklad för att söka efter sprickor i svetsar. Vid svetsning 
finns möjliga sprickor i ett känt och smalt område. Detta är sällan fallet i gjutgods.     
[11], [12], [13], [14], [15], [16]    
 

The following main principles describe TOFD:  

 
Figur10. Funktionsprincip för TOFD undersökning. OBS spricka i bildens 

centrum. 
 

 
Figur 11. Resultat av TOFD undersökning. Rådata till vänster och 

signalbehandlad D-scan bild till höger. 

 

4.2.3 Ultraljudssimulering 
Det är möjligt att simulera ultraljudsundersökningar. Vanliga frågor vid 
simulering är: 

 Hur ytterkonturerna på den undersökta detaljen påverkar ljudstrålens 
riktning. 

 Undersöka vilken effekt olika antal ultraljudskristaller har på fokusering 
av phased array sökare. 

 Undersöka effekten av defekta arrayer har på ljudfältet. 
 Undersöka effekten av dynamisk fokusering.    

[4] 
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4.2.4 Automatiseringsbefrämjande utrustning  
I litteraturen nämns ultraljudsutrustningar som arbetar med den undersökta 
detaljen nedsänkt i ett vattenbad enligt figur 12. Denna teknik underlättar 
väsentligt avsökningen av en ojämn detalj. [17] En annan teknik som nämns är att 
skapa ultraljudet beröringsfritt med en laserstråle, emellertid så kräver 
ultraljudsmottagaren kontakt med materialet.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Anordning för att underlätta automatisering av ultraljudsundersökning. 

Ultraljudssökaren behöver inte vara i direkt kontakt med testdetaljen. 
 

4.2.5 Pulseko 
En ultraljudsmetod för att undersöka rörsystem i längdriktningen för att hitta 
korrosionsskador. Inga indikationer har hittats för att metoden skulle vara lämplig 
för att undersöka gjutgods. 
 

4.3 Digital radiografering (röntgen- och gammastrålning) 
Digital radiografering är olika tekniker som skapar röntgenbilder digitalt jämfört 
med äldre teknik som genererar röntgenbilderna genom svärtning av film. Jämför 
vanlig optisk fotografering med fotografering med digitalkameror. Digitala 
radiografier kan framställas med flera olika tekniker, Imaging Plates, Flat Panel 
Detectors och Line Cameras (linjärdetektor).  
Fördelarna med digital radiografering är flera jämfört med filmradiografi, 
exempelvis:  

 Exponeringstiden är väsentligt kortare. Detta medför kortare 
undersökningstider och ökad undersöknings kapacitet för en strålkälla.  

 Bildbedömningen kan ske i nära realtid på en datorskärm. 
 En strålkälla kan användas för att ge bilder genom tjockare material, pga. 

detektorernas höga känslighet.  
 Inget filmbyte behöver ske mellan exponeringarna. Vid behov kan en 

robot eller manipulator användas för att positionera strålkällan och 
detektorn. 

 Ett bildbehandlingsprogram kan användas för att söka efter anomalier i 
radiografierna och ge felsignal när avvikelse hittas i en bild. 

 Utrustningen kan kalibreras för att ge granskningsbara bilder på 
undersökta detaljer med olika tjocka partier. 

 Miljövänligt och enkelt, inga framkallningsvätskor, ingen röntgenfilm med 
miljöbelastande metallfolier.           

[3], [18] 
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4.4 Akustisk resonansundersökning 
Vid undersökning med akustisk resonans fås testdetaljen att vibrera, antingen med 
hjälp av ett slag eller någon form av vibrationsöverföring. Det som studeras är ett 
diagram som visar testdetaljens egenfrekvens, se figurer nedan. Egenfrekvensen 
är en funktion av testdetaljens geometri och materialegenskaper. Vid testet som 
normalt går på ett fåtal sekunder undersöks hela testdetaljen på en gång. 
Testdetaljens egenfrekvens jämförs med ett bibliotek som erfarenhetsmässigt 
byggts upp med likadana fullgoda detaljer som testdetaljen. Resultatet av 
undersökningen är därför ett godkänt eller icke godkänt. Vill man veta 
anledningen av ett ”Icke godkänt” resultatet så måste andra 
undersökningsmetoder användas. Men i ett löpande produktionsflöde borde en väl 
fungerande akustisk resonansundersökning vara väl lämpad för att sortera bort 
detaljer som inte uppfyller fordringarna.  
Enligt uppgifter på internet och här framför allt på olika tillverkares hemsidor, så 
är akustisk resonansundersökning förträfflig för att detektera allt som påverkar 
styvheten på testdetaljen. Exempelvis hittas enligt dessa källor avvikande 
mikrostruktur, sjunkningar, porer och sprickor.  
En undersökning från KTH visar dock att ett försök med akustisk 
resonansundersökning på motorblock och cylinderhuvuden endast kunde ge 
tydliga resultat på om materialet bestod av gråjärn eller kompaktgrafitjärn. Den på 
KTH testade metoden gav ingen tydlig skillnad på den akustiska resonansen före 
och efter att hål hade borrats i cylinderhuvudena för att simulera gjutfel.  
En möjlig felkälla för metoden är variationer i vikt för testdetaljerna.[19], [20], 
[21], [22], [23]          
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Figur 13. Egenfrekvensen på tre detaljer. Lackerings skikt påverkar inte 
nämnvärt. Detaljen med spricka avviker kraftigt. 

  

 

 

Figur 14. Egenfrekvensen hos två godkända detaljer. Övervakningsprogramet 
läser frekvensspektrat, inte amplituden. 

 

Hel 
olackerad 
detalj. 

Hel 
lackerad 
detalj. 

Sprucken 
detalj. 
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4.5 Magnetiska metoder 
Magnetiska metoder använder elektrisk ström, antingen genom en spole eller ledd 
genom testdetaljen för att inducera ett magnetfält i testdetaljen. Detta magnetfält 
avläses på olika sätt för att kunna jämföras med kalibreringsvärden från ett 
referensobjekt. Metoderna är snabba och anges som lätta att automatisera. En 
nackdel som ofta nämns med samtliga metoder är att de huvudsakligen ger utslag 
på egenskaper i testdetaljens yta. Inträngningsdjupet ökas om frekvensen hos den 
använda växelsströmen minskas. De magnetiska metoderna är många. Värt att 
nämna är exempelvis: Eddy-current, Barkhausenbrus, virvelströmsprovning och 
magnetisk läckfältsmätning.  

4.5.1 MikroMach 
MikroMach är ett mätinstrument som mäter magnetiska egenskaper i 
ferromagnetiska material. Eftersom den magnetiska responsen speglar 
mikroskopiska tillstånd i materialet kan man med instrumentet mäta en mängd 
olika egenskaper t.ex. restspänningar, härddjup, sprickor etc. Sprickor behöver 
inte vara öppna mot ytan utan kan detekteras ned till cirka tre mmm djup. 

Mätningen är oförstörande men kräver fysisk kontakt med mätobjektet.  

Mätaren använder fyra olika magnetiska tekniker:  

"                           Harmonisk analys 

"                           Barkhausenbrus 

"                           Inkrementell permeabilitet 

"                           Multi-frekvensvirvelström 

Användandet av flera magnetiska tekniker samtidigt gör instrumentet flexibelt. En 
egenskap kan ge utslag i en av teknikerna och lämna en annan oberörd. 
Programvaran använder statistiska metoder för att koppla uppmätta värden till 
egenskaper.  

Mätaren kräver dock en kalibrering på kända provbitar för att kunna användas. 

[24], [25] 

 

4.6 IR-metoder 
För att på ett bra sätt använda IR-kameror för OFP undersökningar så behövs ett 
system uppbyggt kring fyra huvudkomponenter. 

o Detaljerna som skall undersökas och dess egenskaper.  
o Värmekamera (IR-kamera), okyld eller kyld.  
o Metod för att skapa temperaturvariation i testdetaljerna. 

o Analysdel. 
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4.6.1 Värmeledning (värmekonduktivitet) 
Generellt kan sägas att testdetaljer av metall inte är idealiska för OFP med IR-
kamera. Metaller leder värme bra, även om olika legeringar skiljer sig något åt. En 
stor del av funktionsprincipen för OFP-provningen bygger på att värme som skall 
tränga rakt igenom testdetaljen störs av porer eller sprickor, dessa störningar kan 
sedan urskiljas som en avvikelse i värmebilden. Problemet med goda värmeledare 
är att värmen även sprids bra i sidled och vilket jämnar ut skillnader i testdetaljens 
temperaturvariationer mycket snabbt. Sålunda suddas värme-avvikelserna från 
gjutdefekterna på kort tid ut av värmen från omgivande material. Tabell 1, visar 
några exempel på värmeledning vid +25° C. [26] 

Tabell 1. Denna tabell visar värmeledning [1 w/(m°C)] vid +25  °C, för några 
olika material. Högt värde visar på god värmeledningsförmåga. 

Material Värmeledning  

[1 w/(m°C)] 

Aluminium, rent 250 

Koppar, rent 401 

Mässing 109 

Järn, rent 80 

Gråjärn 55 

Kolstål med 1% C. 43 

Rostfritt stål av 18/8 typ 16 

Magnesium 156 

Silver (bäst värmeledare av metallerna) 429 

 
 

 
Figur 15. Principskiss för värmeledning. Från varmt till kallt. [27] 
 

4.6.2 Reflektion av IR-strålning (emissivitet). 
Metallytor reflekterar IR-strålning bra. Detta påverkar OFP med IR-kamera på 
flera sätt. Om värmestrålning används som energikälla för att skapa en värmevåg i 
testdetaljen, exempelvis med en blixtlampa, så reflekteras en stor del av ljuset 
iväg utan att värma testdetaljen.  
IR-kameran ser även spegelbilder reflekteras i testdetaljen. Detta stör och suddar 
ut sådan strålning som verkligen strålar ut från testdetaljen. Exempel på 
emissivitetsvärde för några olika material visas i tabell 2. 
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För att motverka reflextionen så kan testdetaljerna försees med en ytbelägning 
som minskar reflextionen.  Ofta är det lämpligt med en beläggning som är lätt att 
tvätta bort efteråt. Exmpelvis så finns pulver som är laddat med statisk elekticitet 
som spayas på detaljerna, kolpulver eller tunn lättlöslig färg, även tejp fungerar i 
många fall. 
Det finns möjlighet att programera IR-kamerorna och deras analysprogram med 
reflexionsvärdena för olika material.  
Pressgjutna detaljer har ofta ett matt oxidskikt som minskar den kraftiga 
refexionen hos blank metall.    

Tabell 2. Denna tabell visar exempel på emissivitetsvärden (spektrala 
absorptionsfaktor), en helt svart yta har emissivitet=1.  

Material Emissivitet 

Aluminium, polerad 0,05 

Aluminium, starkt oxiderad 0,25 

Mässing, polerad 0,03 

Mässing, matt överdragen 0,22 

Gråjärn, polerat 0,21 

Gråjärn grov gjutenyta 0,81 

Koppar, polerad 0,01 

Koppar, oxiderad 0,65 

Koppar svartoxiderad 0,88 

Stål, valsad plåt 0,56 

Lampsvart (från svärtning med sotande låga) 0,96 

Svart eltejp 0,95 

 
Låga värden innebär större svårigheter med reflektioner  vid  undersökningar med 
halogenlampor och blixtlampor. Tabellen är för synligt ljus, men värdena är 
likartade för IR-ljus.[28] 

4.6.3 Okylda IR-kameror. 
Okylda IR-kameror har sin främsta fördel i att de har ett i jämförelse lågt pris och 
är kompakt byggda. Typiska egenskaper är:  

o Långsam reaktionstid mellan bilderna (exponeringstid), normalt värde är 12 
millisekunder (tusendels sekund) mellan bilderna.  

o Låg kostnad. 
o Relativ låg känslighet för IR-strålning.  
o Jämn kurva för känslighet mellan olika IR-våglängder. 
o Ingen tid krävs för nedkylning av detektorn före användning. 
o Kan användas för att bestämma temperaturer på betraktade objekt. 

För användning för OFP ändamål på detaljer i metall så är den största nackdelen 
den långsamma reaktionstiden för de okylda IR-kamerorna. Reaktionstiden anger 
hur lång tid kameran minst tar på sig för att läsa av en bild (närmast jämförbart 
med exponeringstiden för vanliga kameror). Eftersom värmeledningen är hög i 
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metall så har denna typ av IR-kamera svårt att hinna studera störningar i 
värmevågens utbredning innan dessa suddas ut. [29], [30], [31] 

4.6.4 Kylda IR-kameror. 
Kylda IR-kameror funktionsprincip är helt annorlunda jämfört med de okylda 
kamerorna. Detektorn för IR-strålning måste vara kyld till låg temperatur på dessa 
kameror. För kylningen används ofta flytande kväve eller en kylmaskin. På den i 
försöken använda IR-kamera finns det en inbyggd sterlingmotor som kyler 
detektorn till -200 °C. Typiska egenskaper för kylda IR-kameror är: 

o Mycket snabb reaktionstid på cirka 1 mikrosekund (miljondels sekund) 
mellan de exponerade bilderna. 

o Dyra. 
o Hög känslighet för IR-strålning.  
o De kan ges maximal känslighet för IR-stålning från utvalda 

temperaturintervall.  
o  Behöver kylas till arbetstemperatur före användning, tid ca 10 minuter.  
o Kan användas för att bestämma temperatur på betraktade objekt. 
o Kan förses med filter för att kunna iaktta utbredningen av utvalda gaser, 

exempelvis kolväten. 
Kylda kameror är bäst lämpade för användning för OFP på metalldetaljer. Den 
korta reaktionstiden (jämförbart med exponeringstid) mellan bilderna gör att dessa 
kameror förmår uppfatta störningar i värmeutbredningen från porer och sprickor 
innan temperaturen jämnas ut. [29], [30], [31] 

4.6.5 Metoder för att skapa temperaturvariation i testdetaljen. 
För att IR-kameran skall kunna urskilja något annat än testdetaljens 
grundtemperatur, så behövs energi tillföras som skapar en temperaturkontrast 
mellan defekterna och grundmaterialet. Det finns flera principer och metoder att 
tillföra denna energi.  

4.6.6 Halogenlampa. 
En eller flera halogenlampor belyser testdetaljen under en tidsperiod som kan 
varieras från enstaka sekund till flera timmar. Testdetaljens yta värms av 
halogenlampan. Värmevågen tränger med tiden allt djupare in i testdetaljen. Desto 
längre tid från belysningens början som IR-fotografierna tas, från desto större djup 
hämtas informationen om eventuella defekter.  
IR-kameran kan vara placerad på samma sida som halogenlampan eller på den 
motsatta sidan av testdetaljen.   
Halogenlamporna har en inneboende tröghet i både tändning och släckning. Detta 
medför att de oftast används för att undersöka material med låg värmeledning. 
Halogenlamporna kan lysa under lång tid vilket gör att de kan användas för att 
OFP-undersöka mycket tjocka testdetaljer med låg värmeledning, exempelvis 
betongbroar och sandkärnor. Metoden påverkas av både värmeledning och 
reflexion hos detaljerna. 
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4.6.7 Blixtlampa 
Blixtlampan bygger på samma princip som halogenlampan i punkt 4.6.6. En 
blixtlampa belyser testdetaljen som studeras med IR-kamera under tiden som 
värmevågen tränger in i materialet.  
IR-kameran kan vara monterad på samma eller motsatta sidan av detaljen som 
blixtlampan. 
Blixtlampan ger en kraftig blixt på kort tid. Den blixtlampa som använts vid våra 
försök har haft en effekt på 6000 Joule (6000J = 6000Wattsekunder). Blixtlampan 
ger en värmevåg som är intensiv och kortvarig för att ge IR-kameran möjlighet att 
uppfånga störningar från defekter i värmevågen innan värmen utjämnas av 
värmeledningen sidledes i materialet. Detta medför att den är bättre lämpad för 
användning för OFP-försök med metaller än halogenlampan.   
Den detekterbara störning i värmevågen som uppkommer blir kraftigare desto 
större del av värmevågen som defekten skär av. Defekter som kan vara lämpliga 
för upptäckt är porer, sugningar och sprickor som löper tvärs värmevågens 
utbredningsriktning. Sprickor som löper längs med värmevågen (oftast sprickor i 
riktning från ytan) värms lika mycket på båda sidorna och blir svår att urskilja.   
Metoden påverkas av både värmeledning och reflexion hos detaljerna.  
En användningsmetod som utvecklats för att hitta öppna sprickor på svetsade 
detaljer bygger på att huvuddelen av blixtlampans sken reflekteras bort från 
metallytan, medan det ljus som letat sig ned i sprickan ger en lokal uppvärmning 
av sprickans väggar. Uppvärmningen sprider sig från sprickan vilket ger ett större 
synligt fel, vilket gör sprickan lättare att upptäcka med IR-kameran, se figur 2. 
[32] 

 
Figur 16. Spricka i ytan av en svets, sprickans bredd är 300 μm. Fotograferad 
med värmekamera och blixtlampa som värmt sprickan genom att sprickan ger 
lägre reflektion. Blå färg anger kallare område och röd färg varmare område.  

 

4.6.8 Uppvärmning med ultraljud. 
Ultraljudsvibrationer leds in i testdetaljen genom en ultraljudsvibrator som fästs 
vid testdetaljen. Ultraljudsvibrationerna gör att om det finns sprickor i testdetaljen 
kommer väggarna i sprickan att gnidas emot varandra. Friktionen som orsakas av 
gnidningen kommer att lokalt värma upp delar av sprickan. Denna värme kan 
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detekteras med IR-kamera. Metoden är endast användbar för sprickdetektering. 
Metoden kan göras okänslig för störningar orsakade av reflektion från andra IR-
källor. Ultraljudssändarnas kapacitet begränsar vikten på de undersökta detaljerna.       

4.6.9 Uppvärmning med laserpunkt. 
Med denna metod riktas en laserstråle mot testdetaljen. Laserstrålen ger en 
punktvis uppvärmning och värmevågen sprider sig radiellt ut från träffpunkten. 
Eventuella defekter hindrar värmevågen från att sprida sig. IR-kameran registrerar 
störningar på värmeutbredningens form. Denna metod är mest lämpad för att hitta 
ytnära sprickor.  

4.6.10 Uppvärmning med induktionsvärmare. 
Testdetaljen kan värmas med hjälp av induktionsspolar. I en felfri testdetalj går de 
inducerade strömmarna jämnt fördelade i materialet. Runt omkring eventuella 
defekter bildas förtätningar av induktionsströmarna. Förtätningarna medför att 
temperaturen stiger och lokala värmecentra bildas vid defekterna. Effekten är 
särskilt påtaglig när defekterna har skarpa hörn som ger en tydlig 
anvisningsverkan.     

 

5 Provmetoder och genomförande av test 

5.1 Val av provmetoder 
Urvalet av provmetoder att gå vidare med för fördjupade undersökningar är gjort 
av projektgruppen. Det första urvalet innehöll tre metoder, digital röntgen, IR-
värmekamera och resonansprovning. Dessa tre bedömdes ha störst potential att 
kunna detektera defekter och grafitstruktur i kombination med 
automatiseringskravet. 
Besök och mindre tester genomfördes för digital röntgen och IR-värmekamera. 
Digital röntgen har stora möjligheter att kunna automatiseras men de avvikelser 
som kan detekteras är begränsade jämfört med projektets mål och därför 
avslutades det spåret.  
För OFP med IR-värmekamera pågår en intensiv utveckling både i Sverige och 
utomlands. Metoden bedöms vara intressant men är fortfarande inte tillräckligt 
utvecklad för projektets målområde.  
Resonansprovning blev slutligen huvudspåret och resultaten från de genomförda 
testerna redovisas under avsnitt 6. 

5.2 TQM Itaca resonansprovning 
I denna metod skapas svängningarna genom att objektet slås till mekaniskt med 
hjälp av en hammare varefter ljudvågorna via en mikrofon tas in i ett 
analysprogram där de olika frekvenstopparna lagras. Defekter och variationer som 
kan detekteras är t ex variationer i grafitstruktur och sprickor. Metoden bygger på 
att testsystemet först lär sig vad som är en bra detalj genom att undersöka ett antal 
i förväg godkända referensdetaljer. Hela detaljen undersöks och svaret man får ut 
ur resonansprovningen blir om testdetaljen är godkänd eller inte. Något svar på 
var ett eventuellt fel sitter, ges inte.  
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5.3 Magnaflux Ouasar resonansprovning 
I denna metod både skapas och avlyssnas svängningarna på elektronisk väg 
genom de tre stödben med givare som testdetaljen vilar på. 

 
Figur 17. Testrigg för produktion. 

Quasar klarar av att undersöka testdetaljens resonans, vilket är ett mått på 
detaljens styvhet (hållfasthet), i ett brett frekvensband vilket möjliggör att många 
olika slags gjut- och materialfel kan hittas. Analysprogrammet kan ganska snävt 
gruppera in de testade detaljerna i godkända respektive avvikande områden och 
fånga komplexa defekter. Metoden bygger på att testsystemet först lär sig vad som 
är en bra detalj genom att undersöka ett större antal i förväg godkända 
referensdetaljer och dokumentera deras frekvensmönster. På detta sätt fångas även 
de naturliga variationerna i produktionen.  
Metoden kan helautomatiseras och själva undersökningen tar endast ett fåtal 
sekunder per detalj. Då undersöks hela detaljen och svaret man får ut ur 
resonansprovningen blir om testdetaljen är godkänd eller inte. Något svar på var 
ett eventuellt fel sitter, ges inte. 
Resultatet av genomförd ett test kan redovisas i ett VIPR-diagram (Vibrational 
Pattern Recognition), se figur 18. Den horisontala linjen är baserad på 
Mahalanobis Taguchi System (MTS) och den vertikala avgränsaren, BIAS, 
beräknas och läggs till av VIPR i Quasars system. De detaljer som godkänds är 
positionerade i den vänstra nedre kvadranten. [33] 
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Figur 18. VIPR-analys. 

 

5.4 Test av Magnaflux Quasar och TQM Itaca 
Detaljerna som användes var 135 prototypgjutna artiklar i CGI. Detaljerna var inte 
klassificerade i ”Godkänd” respektive ”Ej godkänd” i förväg. Efter genomförande 
av resonansprovningen sågades de därför itu vid en fastställd punkt där det av 
erfarenhet kunde finnas defekter i form av porer.  
Detaljerna klassificerades i fyra nivåer: 
0= inga porer (godkänd) 
1= mindre porer (ej godkänd) 
2= något större porer, porositetsnätverk (ej godkänd) 
3 = de största porerna, nätverk av porer (ej godkänd) 
 

 
Figur 19. Klass 1 mindre porer. 
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Figur 20. Klass 2 något större porer, porositetsnätverk. 

 

 
Figur 21. Klass 3 de största porerna, nätverk av porer. 

 
Testet med Magnaflux Quasar genomfördes hos Quasars representant i Tyskand, 
firma Hesselmann & Köhler Prozessautomation GmbH. 
Testet av TQM Itacas metod genomfördes hos Swerea SWECAST av egen 
personal med en manuell utrustning med parallell websupport från TQM Itaca 
som därefter analyserade den erhållna mätdatan. 
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Figur 22. Testrigg Quasar med provdetalj. 

 
 

6 Resultat 

6.1.1 Magnaflux Quasar 
Utkomsten av det genomförda testet visar att man med säkerhet har detekterat de 
detaljer som är godkända, klass 0, och de detaljer som har erhållit klass 3. För 
klass 1 och 2 är resultatet mer osäkert. Quasar menar att definitionen mellan 
Godkänd och Ej godkänd inte är tillräcklig exakt. En möjlig orsak enligt dem är 
att det kan finns dolda porer på annan plats i detaljen, en annan är att 
klassificeringen av funna porer endast är gjord genom en visuell bedömning. 
Samtliga detaljer finns med i figur 23 men klass 1 och 2 visas som stående 
fyrkanter och de har klassats som ej bedömda och har inte tagits med i 
beräkningen av avgränsningslinjerna. 
Quasar skriver också i sin rapport att en mer sofistikerad fixtur hade minskat 
osäkerheten i utfallet. 
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Figur 23. VIPR-analys för testdetaljerna. Den nedre vänstra kvadranten är det 
godkända  området. 
Grön prick är en klass1-detalj, rött kryss en klass3-detalj och stående fyrkant är 
klass 2- eller klass 3-detalj. 
 

6.1.2 TQM Itaca 
Testet genomfördes för att utvärdera en enklare resonansmetod parallellt med 
Quasar och leverantören informerade i förväg om sin tveksamhet att klara av att 
detektera porositeter av dessa storlekar på denna detalj. Svaret efter genomförd 
analys var också att man inte kan hitta frekvensmönster som separerar Godkända 
och Icke godkända detaljer. 
 

7 Slutsats 
Resonanstekniken från Magnaflux Quasar utlovar stora möjligheter att kunna 
detektera många olika defekter och strukturvariationer. Vi kan genom det utförda 
testet, där det detekterades mot porositeter inom ett bestämt område, konstatera att 
det finns bra möjligheter med metoden. Detaljer med den största mängden 
porositeter, klass 3, blev tydligt avgränsade likväl som de godkända, klass 0, 
hamnade i det ”godkända” området  
För att uppnå en bättre kunskap om hur små defekter av t ex porositeter som kan 
detekteras krävs ytterligare och mer förfinade tester, både gällande kunskap om 
huruvida detaljerna är godkända eller inte samt en mer sofistikerad mätfixtur. 
Med tanke på automatiseringsmöjligheten och det snabba testförfarandet får 
metoden ses som en potentiell lösning på OFP för detaljer som går i större serier. 
  

BIAS Axis 
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   Bilaga 1 

 

OFP-leverantörer, tillverkare och konsulter. 

Företag Metoder Hemsida Övrigt 

BIR (Bio-Imaging Research 
Inc 

Digital radiografering www.varian.com/us/xray/prod
ucts/digital_radiography/ 

Lev. till 
SKB 

Olympus Sverige AB 

 

Phased Array  

Eddy-undersökning 

www.olympus-
ims.com/en/ultrasonics/intro-
to-pa/ 

(R/D tech) 

TWI Ultraljud med mera. www.twi.co.uk/technologies/i
nspection/ 

 

AGR Eminem AB 
 

 Phased Array, Time-Of-
Flight-Diffraction (TOFD), 
Pulse Echo, Corrosion 
Mapping 

www.agr.com/Our-
Services/Field-
Operations/Ultrasonic-
Technologies/Our-
Products/TD-Focus-Scan/ 

Lev till 
SKB 

UiO Ultraljudsimulering 
signalbehandling & bildanalys 

www.mn.uio.no/ifi/english/res
earch/groups/dsb/resources/sof
tware/ultrasim/index.html 

Lev till 
SKB 

Termisk Systemteknik AB Värmekameror, Termografi www.termisksystemteknik.se/  

Physical Acoustics 
Scandinavia 

 

Akustisk resonansprovning www.pacndt.com  

Inspecta Sweden AB 
 
 

Avancerad RT; Digitalröntgen 

Avancerad UT; Phased array, 
TOFD, EMAT, IRIS, Long 
och Short Range UT 

Avancerad ET; MFL, 
SLOFEC, eddyMax, array ET 

 

www.inspecta.se  

Holger Andreasen AB 
 
 

Röntgenutrustningar www.holger.se  

GE Inspection Technologies 
 
 

Ultraljud. Radiografering. 
Virvelströmsprovning 

www.geinspectiontechnologie
s.com 

 

Exova AB 
Nils-Erik Adolfsson 
 

OFP-konsulter. www.exova.se  

DEKRA Industrial AB (f.d. 
ÅF-Kontroll)  
 
 

 www.dekra-industrial.se  

MA-Nordic Eddy current/magnetiska 
metoder 

http://www.manordic.com/ 

 

 

http://www.inspecta.se/
http://www.holger.se/
http://www.geinspectiontechnologies.com/
http://www.geinspectiontechnologies.com/
http://www.exova.se/
http://www.dekra-industrial.se/
http://www.manordic.com/


Swerea SWECAST AB  Rapport nr 2012-008_ 

 

25 

Magnaflux Quasar Akustisk resonans http://www.quasarintl.com/fer
rous-casting 

 

Swerea MEFOS MikroMach 

 

Annika.Nilsson@mefos.se  

Signaler och System vid 
Uppsala Universitet 

Ultraljudundersökningar   

FLIR Tillverkar värmekameror http://www.flir.com/thermogra
phy/eurasia/se/ 

 

Trinergi Återförsäljare värmekameror http://www.trinergi.se/Produkt
er/Varmekameror 

 

Leif Norman akustisk emission Håkan vet.  

Swerea KIMAB Ultraljudsundersökning i 
vätsketank 

Lennart Falkenström  

 
 


