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Sammanfattning 
 

Läcksökning med vacuumlåda är på grund av åtkomlighetsproblem inte alltid möjligt och 

därför används läcksökning med penetrant som en alternativ metod. DEKRA Industrial har 

identifierat ett behov av att kvalitetssäkra metoden samt ta fram riktlinjer eller ett dokument 

som ska verka för ett enhetligt arbetssätt och metodik vid provning. Målsättningen är också att 

ta fram en procedur där denna metodik dokumenteras 

En litteraturstudie gjordes för att få en generell överblick av oförstörande provning (OFP) och 

för att se om det fanns information om läcksökning med penetrant tillgängligt. Inom detta 

arbete studerades europeiska och amerikanska standarder. Analytiska och numeriska 

lösningar med flödessimuleringar bedömdes som extremt svåra och därför löstes problemen 

experimentellt. Intervjuer med provningspersonal med erfarenhet från läcksökning, utfördes 

också. 

Intervjuerna visade att utförandena skiljer sig väldigt mycket och att en procedur behöver 

utvecklas. Några standarder som specifikt behandlar läcksökning med penetrant finns inte, 

men delar av generella OFP- och PT-standarder bedömdes relevanta att användas. Metoden är 

sämre än läcksökning med vacuumlåda men ändå tillförlitlig vilket experimenten visade. 

Begränsningarna är dock många och beror på bland annat väderförhållanden. Någon rimlig 

penetreringstid kunde inte fås fram. 

  



  

 
Abstract 
 

Vacuum box leak testing is, because of geometrical problems, not always possible and 

therefore an alternate test method with dye penetrant is used. DEKRA Industrial has identified 

a need for quality assurance of the method and development of a written procedure with 

guidelines that lead to more uniform ways of testing. 

A literature study was done to get a general overview of nondestructive testing (NDT) and to 

see how the method is used in different applications. European and American standards were 

studied. Analytical and numerical solutions, involving flow simulation, were deemed to be 

rather difficult and beyond the scoop of this project. Thus the problems had to be solved by 

using experimental methods. Interviews with personnel involved in leak testing were also 

done. 

The results of the interviews showed that how the method was applied varied very much and 

development of a procedure is therefore necessary. Standards that specifically deal with leak 

testing with dye penetrant do not exists but parts of general NDT and PT standards have been 

deemed as relevant. The results of the experiments showed that the method, although not as 

good as leak testing with vacuum boxes, is reliable within its limitations. The limitations are 

mainly coupled to geometrical and weather conditions. No adequate penetration times could 

be determined. 
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Beteckningar 
 

Falska indikationer – Indikationer som uppstår pga. av fel i provningsutförandet. 

 

Icke-relevanta indikationer – Orsakas av verkliga förhållanden på provobjektet som inte är fel. 

T.ex. gängor. 

 

Kapillärkraft – Kraft som uppstår i tunna behållare och verkar på vätskan. 

 

Kontaktlinje – En linje där fast yta, vätska och gas möts. 

 

Kontaktvinkel, θ – Vinkeln mellan den fasta ytan och vätskans utböjning i kontaktlinjen. 

 

OFP - Oförstörande provning. 

 

PT – Penetrantprovning. 

 

Relevanta indikationer – Verkliga fel. 

 

Viskositet – En vätskas interna motstånd mot rörelse. 

 

Vätning – En vätskas förmåga att behålla kontakt med en fast yta. 

 

Ytjämnhet – Ytans vertikala avvikelser. 

 

Ytspänning, γ – Krafter i en vätska riktade från ytan inåt. 

 

Öppen cistern – Icke trycksatt cistern.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Läckage i cisterner kan leda till föroreningar i både mark och grundvatten och därför har 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satt krav på täthetskontroll av de cisterner 

som används för hantering av brandfarliga vätskor. Kontroll måste utföras efter nytillverkning, 

reparation, avställning eller liknande. Förutom kraven kan läcksökningen även motiveras 

ekonomiskt då en eventuell saneringskostnad kan bli väldigt hög och kostnaden för att förhindra 

läckage eller upptäcka läckage tidigt är i jämförelse väldigt liten (Moore, Jackson & Sherlock 

1998). 

Det säkraste sättet att utföra läcksökningen är att helt enkelt fylla behållaren med vätska eller någon 

färgad gas eftersom det ger förhållanden som är väldigt lika de man får i drift. Dessutom minimeras 

risken för oupptäckta defekter. Provning med tryck är dock inte alltid möjligt eftersom många 

cisterner inte kan trycksättas över vätskeytan och provning genom fyllning innebär stora praktiska 

problem. Stora mängder av vatten krävs, rostrisken ökar för behållare byggda av kolstål och vattnet 

kan bli förorenat då det är svårt att rengöra redan använda cisterner. Provning genom fyllning 

bedöms därför i många fall som olämplig och andra metoder används. För provning av enskilda 

svetsar används vacuumlåda eller färgad penetrant. 

DEKRA Industrial är ett företag som arbetar med teknisk kontroll, vilket innefattar provning, 

besiktningar och certifieringar. Läcksökning på cisterner/tankar är en egenkontroll, dvs. inte 

föreskriven av någon myndighet, och idag utför företaget provningen med vacuumlåda och färgad 

penetrant. Företaget har identifierat ett behov av att underbygga den teknik som används och 

utveckla specifika procedurer för läcksökning med penetrant. Målsättningen med detta projekt är att 

underbygga och ta fram sådan dokumentation. 

1.2 Syfte 
Ett viktigt mål med detta projekt är att ta fram en procedur för läcksökning med penetrant av 

cisterner och tankar samt redogöra för lämpliga acceptansnivåer. I arbetet ingår att göra en 

litteratursökning för att se hur andra länder arbetar med metoden samt att genomföra praktiska prov 

med avseende på att verifiera metoden. Den framtagna proceduren ska följa de eventuella 

standarder som går att identifiera vid litteratursökningen. Projektet kommer även innefatta en 

undersökning av andra provningsmetoders lämplighet. 

1.3 Avgränsningar 
Den framtagna proceduren ska endast användas för läcksökning vid svetsning av cisterner och 

tankar. Eftersom läcksökningen idag utförs antingen med vacuumprovning eller penetrant, och det 

för den förstnämnda redan finns en procedur kommer fokus ligga på provning med penetrant. 

Begränsningar och problem kommer endast kartläggas för fogen mellan mantelyta och golv, detta 

på grund av att de flesta andra fogar kan testas med vacuumprovning. Fluorescerande penetranter 

kommer inte utvärderas då de, på grund av miljön i vilken provningen utförs, i de flesta fall är 

olämpliga. 
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1.4 Precisering av frågeställningen 
Innan en ny procedur tas fram ska följande frågor besvaras: 

 Vad finns det för standarder och krav vid läcksökning i Sverige och utomlands? 

 Vilka fogtyper används vid svetsning av cisterner och vilka problem medför de? 

 Hur utförs provningen av DEKRA och provningsbranschen i dagsläget? 

 Upplever provningspersonalen några problem med provningen idag? 

 Utförs provningen likadant av olika provningsingenjörer? 

 Hur kompletterar penetrant- och vakuumprovning varandra vid läcksökning? 

 Följer nuvarande provning de standarder och föreskrifter som finns? 

 Vad har nuvarande provningsmetod för begränsningar och hur kvalitetssäker är den? 

För att den framtagna provningsproceduren ska kvalitetssäkras måste följande kartläggas: 

 Hur resultatet påverkas av olika fogtyper. 

 Hur resultatet påverkas av olika material. 

 Eventuella begränsningar. 

 Hur den fungerar i praktiken. 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Vätning 
En vätskas vätförmåga, dvs. förmågan att hålla kontakt med fasta ytor, beror på de intermolekylära 

krafterna mellan de olika materialen. Krafterna leder till ytspänningar i kontaktytan och förklarar en 

vätskas rörelse på t.ex. plana ytor eller i tunna rör. Vätskor med bra vätförmåga tenderar att sprida 

sig i ett jämnt skikt över ytor och vätskor med dålig vätförmåga bildar droppar. 

En vätska på en fast yta kommer utöver kontakten med den fasta ytan också ha kontakt med ett 

tredje material som ofta är en gas. Om vätskan inte täcker hela ytan kommer gasen också ha kontakt 

med den fast ytan vilket leder till tre olika kontaktytor med olika ytspänningar (Panton 2005, s. 

635). 

 γ = Ytspänning i kontaktytan mellan vätska och gas 

 γsl = Ytspänning i kontaktytan mellan vätska och fast yta 

 γsg = Ytspänning i kontaktytan mellan gas och fast yta 

Vätskan, den fasta ytan och gasen möts i den s.k. kontaktlinjen enligt figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 En droppe på en fast yta med ytspänningarna 

Två förenklingar har gjorts, ingen hänsyn tas till ytjämnheten och ytspänningen γ antas vara 

oförändrad trots att de intermolekylära krafterna i kontaktlinjen är annorlunda. Kontaktvinkeln θ 

definieras enligt figur 2.1. Kraftjämvikt i den fasta ytans vertikala riktning ger Youngs ekvation 

(ekv. 1). 

γ𝑠𝑔 − γ𝑠𝑙 − γ cos θ = 0    (ekv. 1) 

Den vertikala kraften balanseras upp av adhesionen, dvs. intermolekylära krafter mellan vätskan 

och den fasta ytan. 

Youngs ekvation visar att kontaktvinkeln θ beror på vätskans, gasens och den fasta ytans 

materialegenskaper (påverkas också av temperatur). Kontaktvinkeln θ används som ett mått på 

vätförmåga trots att Youngs ekvation bygger på en idealiserad modell. Förutom de två nämnda 

förenklingarna tas ingen hänsyn till föroreningar. Små omätbara mängder av förorening kan leda till 

att kontaktvinklen θ ändras med flera grader (Panton 2005, s. 636). 
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Vätningen delas upp i fyra fall: 

θ = 0° Total vätning av ytan. Ingen kontakt mellan gas och fast yta. 

0° < θ < 90° Vätskan sprider sig över ytan. 

90°< θ < 180° Vätskan tenderar att kontrahera och samlas i droppar på ytan. 

θ = 180° Total kontraktion. 

(Shull 2002, s. 26) 

Vätning sker då kontaktvinkeln är mindre än 90°. 

Under vätning eller kontraktion kommer kontaktlinjen att flyttas framåt respektive bakåt längs den 

fasta ytan. Fysiken för kontaktlinjer i rörelse, s.k. dynamiska kontaktlinjer, är inte helt förstådd och 

ett simpelt och vanligt exempel som en droppes spridning på en ideal yta har flera olika modeller.  

Kontaktvinkeln θ varierar när kontaktlinjen är i rörelse. Vid vätning gäller att kontaktvinkeln ökar 

när hastigheten ökar, vilket kan resultera i retardation. Det är detta beteende som är förklaringen till 

att vätskor som rör sig med väldigt små hastigheter tenderar att röra sig ryckigt genom sporadiska 

hopp istället för i en jämn hastighet. Vid kontraktion minskar kontaktvinkeln när hastigheten ökar 

(Panton 2005, s. 648). 

Typen av vätning kan också bedömas genom en jämförelse av ytenergin för torr yta med ytenergin 

för våt yta, se ekv. 2 (de Gennes, Brochard-Wyart & Quéré 2004, s. 16). 

𝑆 = γ𝑠𝑔 − (γ𝑠𝑙 + γ)    (ekv. 2) 

Om: 

S > 0: Total vätning. Vid jämvikt gäller att kontaktvinkeln θeq = 0. 

S < 0: Ej total vätning. Vid jämvikt θeq > 0 

Utbrytning Youngs ekvation ger ekv. 3: 

𝑆 = γ(cos θ𝑒𝑞 − 1)    (ekv. 3)  

𝜃𝑒𝑞 =  𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑛ä𝑟 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛 𝑛å𝑟 𝑗ä𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡. 

 

Vid fall då ytan har oxidbeläggningar är ytenergin γ𝑠𝑔den ytenergi som finns mellan oxiden och 

den omringande gasen. Oxidbeläggningar har högre ytenergi än metall vilket gör att penetrantens 

vätförmåga ökar (McMaster 1982). 

Med hjälp av Newtons andra lag fås Navier-Stokes ekvationen för inkompressibla vätskor: 

𝑓 = 𝜌
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
     (ekv. 4) 

Där 𝑓 är drivkraften minus den bromsande kraften som beror på viskositeten. Ekvationen ger ett 

samband mellan krafterna och vätskans hastighet men är vanligtvis extremt svår att lösa (de 

Gennes, Brochard-Wyart & Quéré 2004, s. 107). 
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Ett annat sätt att beräkna hasigheten är att studera kontaktvinkeln när vätskan är i rörelse (dynamisk 

kontaktvinkel = θD). Enligt de Gennes, et al. (2004) kan hastigheten V för små kontaktvinklar på en 

ideal yta uppskattas till: 

𝑉 =
𝑉∗

6𝑙
𝜃𝐷(𝜃𝐷

2 − 𝜃𝑒𝑞
2 )    (ekv. 5) 

där 𝑉∗ ≡
𝛾

𝜂
  och l är en koefficient mellan 15 och 20. Ekvationen visar att hastigheten är en funktion 

av kontaktvinkeln θ. Som väntat är hastigheten V = 0 då θD = θeq. 

Adhesion och ytspänningar leder till att vätande vätskor tenderar att klättra även på vertikala ytor. 

Vätskans yta blir inåtbuktad (utåtbuktad för vätskor med stora kontaktvinklar) och en så kallad 

menisk bildas. Vätningen i vertikal led bromsas upp av gravitationen. Höjden h på menisken vid 

den vertikala, plana och fasta ytan beräknas enligt: 

ℎ = √
2𝛾

𝜌𝑔
(1 − sin 𝜃)     (ekv. 6) 

𝑔 = 𝑎𝑙𝑙𝑚ä𝑛𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 

𝜌 = 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

(Panton 2005, s. 636-637) 

2.1.1 Kapillärkraften 
Kapillärkraften är den drivande kraften vid inträngning i små diskontinuiteter. Precis som vid andra 

vertikala ytor bildas en menisk som beroende på kontaktvinkeln är konkav eller konvex. Detta är 

orsaken till att vätskenivån i kapillärer, som är behållare vars diameter är mindre än meniskens 

dubbla radie, antingen höjs eller faller. Vätande kontaktvinklar, dvs. θ < 90°, ger en konkav menisk 

och vätskan klättrar, det omvända gäller för stora kontaktvinklar. Vätsketillgången måste hela tiden 

vara obruten (Shull 2002). 

Den drivande kraften beror på hålets radie, vätskans ytspänning och de adhesiva krafterna och 

beräknas för tunna rör enligt: 

𝐹 = (2𝜋𝑟)𝛾 cos 𝜃    (ekv. 7)  

𝑟 = 𝑟ö𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 

I vertikala rör balanseras den drivande kraften upp av vätskans tyngd. Vätskans höjd i behållare 

öppna mot atmosfären beräknas då enligt: 

ℎ =
2𝛾 cos 𝜃

𝑟𝜌𝑔
    (ekv. 8) 

I diskontinuiteter som inte är öppna mot atmosfären kommer luft att stängas in vilket leder till tryck 

som motverkar vätskans rörelse. I genomgående horisontella diskontinuiteter kommer en vätande 

vätska att röra sig så länge den inte avdunstar eller vätskenivån bryts. 

Verkliga diskontinuiteter skiljer sig från runda behållare eftersom de inte är perfekt cirkulära och 

diametern varierar, men penetrationen är fortfarande proportionell mot vätskans ytspänning och 

omvänt proportionell mot diskontinuitetens bredd och vätskans densitet. 
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Ekvationerna visar att viskositeten inte påverkar en vätskas förmåga att tränga in i diskontinuiteter, 

motståndet påverkar bara tiden (Shull 2002, s. 27). 

2.2 Provning med penetrant 
Provning med penetrant (PT) har länge varit en av de vanligaste metoderna för oförstörande 

provning av ytor och eventuella ytsprickor. Med oförstörande provning (OFP) menas provning som 

inte påverkar provobjektet. OFP kan därför användas både vid nytillverkning och reparationer. 

Fördelarna med PT-provning är många, metoden är billig, portabel och kan användas för att testa 

ytor på objekt med alla möjliga former. Eftersom den drivande kraften vid inträngningen i små 

diskontinuiteter är kapillärkraften är det möjligt för penetranten att tränga in i dem oavsett åt vilket 

håll de är orienterade. 

Provningen kan utföras på de flesta oporösa material där sprickor eller andra defekter i ytan mindre 

än en nanometer kan upptäckas (McMaster 1982). Provningen måste dock utföras före 

ytbehandlingar som t.ex. oljning, hening eller blästring. Provytan får inte vara färgad, smutsig eller 

rostig och alla ytor måste vara torra. 

Själva grundprincipen är enkel. Vid provning av en yta påförs en vätska, kallad penetrant, som 

sedan tränger in i eventuella defekter. Penetranten kan appliceras genom pensling, sprayning eller 

doppning. Efter den s.k. penetreringstiden avlägsnas överskottet från provytan med hjälp av en 

borttagare och en framkallare appliceras. Penetreringstiden avläses i tabellform som levereras av 

tillverkaren och beror på själva penetranten, temperatur, storleken på de sökta defekterna och 

provytan. Vid borttagningen av överskottspenetrant är det viktigt att penetranten som fyllt 

defekterna inte påverkas. En framkallare som suger upp penetranten ur defekterna och gör dem 

tydliga för inspektion (s.k. syning) appliceras. Framkallaren är oftast vit vilket ger en kontrasterande 

effekt som underlättar vid syningen. Den stora nackdelen med metoden är att endast defekter öppna 

mot ytan kan upptäckas. 

Trots metodens enkla grundprincip krävs det vid utförandet stor noggrannhet vilket lett till 

standardiseringskrav och krav på utbildning hos provningspersonal. Många av de indikationer man 

får är icke relevanta eller falska då de inte orsakas av någon defekt. Det är upp till 

provningspersonalen att bedöma rimligheten i resultatet. Människofaktorn är med andra ord stor. 

Inte bara vid analysen av resultatet utan också i utförandet eftersom provytans renhet påverkar 

provningsresultatet (McMaster 1982). 

Den beskrivna metoden gäller för provning av ytor vilket är det vanligaste användningsområdet. 

Vid läcksökning med penetrant skiljer sig utförandet. Penetranten appliceras på en sida och tränger 

igenom eventuella genomgående defekter, se figur 2.2. Kapillärkraften leder penetranten till den 

andra sidan där framkallare som suger ut penetranten är applicerad. Till skillnad från provningen av 

ytor behövs här ingen borttagare. Alla indikationer är relevanta, vilket underlättar syningen då 

någon klassificering av icke relevanta och falska indikationer inte behöver göras. 

 

Figur 2.2 Läcksökning med penetrant (Callington Haven) 
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Internationella atomenergiorganet, IAEA, (2000, s. 127) och penetranttillverkaren Callington Haven 

(n.d.) rekommenderar en maximal tjocklek på ca 6 mm för det provade materialet. För dessa 6 mm 

rekommenderar tillverkaren en penetreringstid på 30 min (n.d.). 

Idag finns många olika typer av penetrant från många olika tillverkare. De har alla sina för- och 

nackdelar och väljs beroende på bl.a. provningsmiljö och krav på noggrannhet. Det är viktigt att 

borttagare och framkallare är kompatibla med den valda penetranten och dessutom är det krav på att 

alla tre komponenter ska komma från samma tillverkare. 

En uppdelning av penetrantmetoderna enligt SS EN ISO 3452-1 visas nedan 

Tabell 2.1: Indelningen av penetrantmetoder (SIS) 

 

Penetranter indelas i huvudgrupper I, II och III. De två första, fluorescerande och färgade, är de 

vanligaste. Huvudgrupperna indelas sedan efter hur överskottet tas bort. 

Färgad penetrant är oftast röd och syning sker i vanligt vitt ljus. För provning med fluorescerande 

penetrant måste syning ske i UV-ljus med en speciell våglängd vilket kräver mörkläggning.  

Förutom uppdelningen enligt SS EN ISO 3452-1 finns penetranter med olika egenskaper som kan 

väljas beroende på förutsättningar. T.ex. finns penetranter för temperaturer långt under 0 °C.  

En penetrant måste kunna: 

 Sprida sig över provningsytan 

 Tränga in i defekter 

 Vara kvar i defekterna när överskottet rengörs från ytan 

 Vara lätt att upptäcka när den blir uppdragen till ytan av framkallaren 

Penetrantens förmåga att klara de ovan nämnda punkterna beror främst på dess vätförmåga, 

viskositet och ytspänning men ett exakt samband är svårt att bestämma. T.ex. är det inte alls säkert 

att en vätska med låg viskositet tränger in i små diskontinuiteter snabbare än en med en högre 

viskositet (McMaster 1982, s. 34). Förutom penetrantens egenskaper påverkas provningen också av 

faktorer som ytans tillstånd, provmaterial, väntade diskontinuiteter, provytans temperatur, ljus etc. 

Viskositet: Ett mått på vätskans motstånd mot flöden. Den påverkar inte vätskans förmåga att 

tränga in i defekter nämnvärt, däremot påverkar den tiden. Tiden är direkt proportionell mot 
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viskositeten. En låg viskositet ger oftast snabbare penetreringstider men nackdelen är att risken för 

ursköljning vid borttagning av överskottspenetrant ökar. 

Ytspänning γ: Det är fördelaktigt med en ytspänning som innebär en så liten kontaktvinkel som 

möjligt eftersom det ökar vätförmågan. För penetranter är kontaktvinkeln vanligtvis under 10°. 

Ytspänningen påverkas av föroreningar. T.ex. kommer penetrantens ytspänning att bli större om 

den kommer i kontakt med vatten, dammpartiklar eller liknande (McMaster 1982, s. 283-287). 

Penetrantens benägenhet att dunsta bör vara så liten som möjligt. Avdunstningen är en funktion 

av vätskans inre krafter, trycket i luften och temperaturen. Högre temperatur eller lägre tryck ökar 

avdunstningen (McMaster 1982). 

Andra egenskaper som är viktiga är flampunkt och kemisk inaktivitet med provmaterialet.  

2.3 Svetsning och svetsdiskontinuiteter 
Svetsning är en fogningsteknik som kan utföras både med och utan tillsamtsmaterial. Det som 

skiljer svetsning från lödning är att den alltid sker över grundmaterialets smältpunkt. 

Grundmaterialets materialegenskaper kommer att påverkas i den värmepåverkande zonen som 

omfattar området kring svetsen.  

Svetsdiskontinuiteter, dvs. oregelbundenheter eller avvikelser som kan ha negativ inverkan, kan 

finnas i hela den värmepåverkande zonen (Avesta 2010). Diskontinuiteterna kan vara öppna mot 

ytan, inneslutna eller genomgående och upptäcks med hjälp av olika OFP-metoder. 

Acceptansnivåer för olika typer av svetsdiskontinuiteter finns i standarden ISO 5817 där de delas in 

i kvalitetsnivåerna B, C och D, där B ställer de högsta kraven följt av C och D. Nedan följer en kort 

beskrivning av olika svetsdiskontinuiteter. 

Vinkelavvikelse: Volymen i den värmepåverkande zonen minskar vid stelning vilket kan leda till 

att materialen vinklas mot varandra. Eftersom temperaturen inte är lika hög överallt i den 

värmepåverkande zonen kommer också minskningen av volym att vara olika stor. Risken för 

vinkelavvikelse kan minskas genom att använda X-fogar och växla sida efter varje sträng (Kou 

2003). 

Porer: Uppstår på grund av bland annat kemiska reaktioner som bildar gaser. Gaserna stängs in 

vilket leder till inneslutna porer eller s.k. maskgångar. Ett exempel på en gas är CO som kan bildas 

vid stelning då syre reagerar med kol. CO är vanligt eftersom syre ofta är önskat i processen då den 

hjälper till i bildningen av segare ferrit. Andra exempel är väte som kan stängas in på grund av fukt 

och kväve som kommer in från luften om gasskyddet är dåligt. Risken för genomgående maskhål 

blir visserligen mindre vid flersträngssvetsning men porerna kan fortfarande bilda en linje. 

Dessutom kan inneslutna porer vid höga spänningar leda till sprickor (Kou 2003). 

Bindfel: Ett allvarligt fel som uppstår vid för liten fogvinkel, då grundmaterialet inte värmts upp 

tillräckligt eller vid för låg svetshastighet. Svetsgodset smälts inte samman med grundmaterialet 

eller underliggande strängar. Diskontinuiteten är vanligast vid MIG- eller MAG-svetsning i trånga 

fogar. Bindfel kan vara synliga vid ytan men också osynliga om de ligger djupare (Avesta 2010). 

Kratersprickor: Vid brist på smälta vid felaktigt avslutad svetsning finns risken för en kavitet. Vid 

stelningen uppstår en spänningskoncentration runt kaviteten vilket kan leda till att en spricka bildas. 

Risken får kratersprickor är större om grundmaterialet är tjockt och fastspänt eftersom den då inte 

kan röra sig. De är lätta att detektera eftersom de sitter vid ytan (Avesta 2010).  
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Rotfel: Ofullständig genomsvetsning som uppstår på grund av felaktiga svetsparametrar eller för 

liten rotspalt eller fogvinkel. Rotfel kan finnas mellan svets och grundmaterial eller mellan olika 

strängar. Rotfel är vid svetsning från en sida i allmänhet synliga men dolda i t.ex. X-fogar (ESAB 

2013). 

Smältdiken: Orsakas av för hög svetshastighet eller svetsström eller vid användning av för lång 

ljusbåge (ESAB 2013).  

Slagginneslutningar: Orsakas av t.ex. slagg som finns kvar från föregående sträng och inte smälts 

upp vid efterföljande strängar eller delar av elektronhöljet som osmält faller ner i smältan. Eftersom 

inneslutningarna ofta ligger under ytan måste röntgen eller ultraljud användas för detektering 

(ESAB 2013). 

Stelningssprickor: Sprickor i svetsen som bildas vid stelningen eftersom svetsen tenderar att dra 

ihop sig mer än grundmaterialet som inte är lika varmt. Sprickorna går oftast längs korngränserna. 

Metallen i svetsen hindras från att kontrahera av grundmaterialet och spänningar uppstår. Höga 

halter av föroreningsämnen, för snabb framföringshastighet eller för stor rotspalt ökar riskerna för 

stelningssprickor. Uppstår oftast i centrum av svetsgodset (Kou 2003). 

2.4 Standarder 
Svensk standard utarbetas av den ideella föreningen Swedish Standards Institute (SIS) och dess 

medlemmar. Standarderna betecknas med SS. Standarder som betecknas med EN har tagits fram av 

EU:s officiella standardiseringsorgan European Committee for Standardization (CEN) i ett 

samarbete mellan 33 europeiska länders nationella standardiseringsorgan. EN-standarderna gäller i 

alla EU- och EFTA-länder. Nationella standarder som inte stämmer överens med EN-standarderna 

blir ogiltiga och dras tillbaka. När EN-standarderna översätts till svenska standarder får de 

beteckningen SS-EN. 

Den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har ett samarbete med CEN med målet att 

ta fram gemensamma standarder för hela världen. Dessa betecknas EN ISO och efter officiell 

översättning till svenska SS-EN ISO. 

Nedan följer en kort sammanfattning av relevanta standarder för läcksökning med färgad penetrant. 

2.4.1 SS-EN ISO 17635:2010 
Standarden ”Oförstörande provning av svetsar – Allmänna regler för metalliska material” ger 

generella regler för användning av olika OFP-metoder på svetsar i ämnen som stål, aluminium, 

koppar, nickel och titan och dess legeringar och blandningar. Standarden sätter krav på att 

provningen utförs efter framtagna procedurer för de olika metoderna. Riktlinjer för val av OFP-

metod ges också, både för diskontinuiteter öppna mot ytan och instängda defekter. 

Provningen bör utföras efter alla behandlingar som innebär värme. Tillräckligt med tid bör gå 

mellan svetsning och provning för att defekterna ska hinna bildas, t.ex. uppkommer sprickor på 

grund av diffusion av bundet väte efter en viss tid. 

Avsnitten för indikationer är vid läcksökning inte tillämpliga då alla indikationer vid läcksökning är 

relevanta och skall rapporteras. 
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2.4.2 SS-EN ISO 3452-1:2013 
Allmänna principer för penetrantprovning, ersätter SS EN 571-1. Standarden beskriver en metod för 

penetrantprovning som används för att indikera diskontinuiteter som är öppna mot ytan. Standarden 

kan användas för provning av oporösa material som inte reagerar med den använda penetranten. 

Provningen ska utföras av utbildad och kvalificerad personal enligt överenskommelse mellan de 

kontraktsslutande parterna. Certifiering av personalen enligt ISO 9712, EN 473 eller liknande 

formellt system rekommenderas. 

Den beskrivna metoden är inte avsedd för läcksökning och därför kan stora delar av standarden 

bedömas som irrelevanta i denna applikation. Det viktiga sammanfattas nedan. 

 Penetrantprovningen skall utföras före eventuell provning med andra metoder om annat inte 

överenskommits. 

 Ytan måste vara ren och torr innan provning. 

Standarden ställer krav på att provningen måste utföras efter en godkänd och skriftlig procedur. 

Innan provning måste provföremålet vara torrt så att inget vatten kvarstår i diskontinuiteterna. 

Temperaturen på provningsföremålet och omgivningen ska vara mellan 10 °C och 50 °C. Snabba 

temperaturändringar bör undvikas eftersom det kan orsaka kondensation i diskontinuiteterna. 

Penetreringstider nämns men dessa kan inte tillämpas vid läcksökning. Allmänt beror 

penetreringstiden på penetrantens egenskaper, temperaturen, materialet på provningsföremålet och 

de sökta diskontinuiteterna. 

Enligt standarden ska framkallaren påföras i ett jämnt skikt så snart som möjligt efter borttagning av 

överflödig penetrant. Detta väcker frågan, när framkallaren ska påföras vid läcksökning då någon 

borttagning aldrig sker. Framkallningstiden ska vara mellan 10 och 30 min, men längre tider kan 

användas vid överenskommelse mellan parterna. 

Syning av provytan sker i vitt ljus med en luminans av minst 500 lux på provytan. 

2.4.3 SS-EN 473:2008 
Standarden fastställer ett system för kvalificering och certifiering av personal som utför industriell 

oförstörande provning. Personer certifierade enligt standarden erhåller behörigheter beroende på 

erfarenhet och utbildning.  

Behörigheterna delas upp i tre nivåer. 

Nivå 1 Får utföra provningarna, föra protokoll, rapportera och klassificera 

resultaten efter skriftliga kriterier. Ej ansvarig för valet av 

provningsmetod. 

Nivå 2 Får välja OFP-teknik för provningsmetoden, definiera begränsningarna, 

överföra OFP-standarder och instruktioner till OFP-instruktioner. 

Personen verifierar utrustningens inställningar, övervakar provningar, 

tolkar och utvärdera resultaten enligt tillämpliga standarder, föreskrifter 

eller specifikationer. Kan sammanställa och rapportera resultat.  
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Nivå 3 Får åta sig fullt ansvar för en provningsverksamhet och dess personal. 

Kan fastställa och godkänna provningsprocedurer och tolka standarder, 

föreskrifter, specifikationer och procedurer. 

2.5 Cisterner och krav på kontroll 
Cisterner definieras antingen som öppna eller slutna behållare beroende på det maximala trycket. 

Enligt Naturvårdsverket (NFS 2003:24) får trycket ovanför vätskan i en öppen cistern inte över- 

eller understiga atmosfärstrycket med 0,5 respektive 0,0065 bar. Cisterner som klarar större 

tryckskillnader räknas som slutna. Cisterner klassas efter korrosionsbeständighet (NFS 2003:24). 

S-cistern: Cistern med dålig korrosionsbeständighet, t.ex. 

stållegeringar. 

Skyddad S- cistern S-cistern försedd med inre korrosionsskydd och utvändig 

målning 

K-cistern Cistern med god korrosionsbeständighet, t.ex. plastbelagt 

stål eller plast 

En vanlig reparationsåtgärd är byte av golv eftersom mantelns livslängd är längre än golvets. Detta 

beror dels fukten från marken och dels på av att vattnet i vätskan som förvaras tenderar att sjunka på 

grund av dess tyngd vilket leder till att korrosionen är större i de nedre delarna av cisternen. Golvet 

och en bit mantel sågas av och ett nytt golv skjuts in underifrån. Reparationen kan leda till en ojämn 

kontaktyta mellan cistern och golv. 

2.5.1 SS-EN 14015:2005 
Denna europeiska standard ger anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, 

vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid 

omgivningstemperatur eller högre temperatur. 

Standarden har, som namnet antyder, antagits som svensk standard men den är dock inte 

harmoniserad vilket innebär att den inte stämmer överens med nationella regelverk (SIS). SIS har 

därför publicerat ett komplement, Cisternanvisningar I – 2012, som belyser avvikelserna mellan 

standarden och svenska krav och regelverk. Kraven kommer från bland annat Arbetsmiljöverket, 

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

De två vanligaste konstruktionerna för golvet visas i figurerna 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6. 
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Figur 2.3 Golvkonstruktion för mindre cisterner 

(SIS) 
Figur 2.4 Mantelns (1) 

placering på golvplattorna 

(3) (SIS). 

Figur 2.5 Golvkonstruktion för större 

cisterner (SIS). 

 

Figur 2.6 Mantelns (1) placering på de 

omringande plattorna (2) (SIS). 
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I cisterner med diameter över 12,5 m måste omringande bottenplattor enligt figur 2.5 användas. 

Även andra konstruktioner finns, t.ex. cisterner med dubbla golv finns men dessa är ovanliga i 

Sverige eftersom de inte rekommenderas i kalla klimat. 

Manteln fästs i antingen bottenplattorna eller de omringande bottenplattorna med kälsvets från båda 

sidor. För manteltjocklekar över 5 mm ska a-måttet på kälsvetsen vara 6 mm. De omringande 

bottenplattorna måste vara färdigsvetsade och kontrollerade innan manteln monteras och glipan 

mellan golv och mantel får inte vara mer än 3 mm. Material för golv och mantel är vanligtvis 

kolstål eller rostfritt stål. 
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Provningen ska utföras av personal certifierad enligt EN 473 och utföras enligt dokumenterade 

procedurer. 

Provningsmetod väljs enligt tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Val av OFP-metod (SIS). 

Part of tank Type of 

assembly 
Visual 

examination 

Dye 

penetrant 

test 

Magnetic 

particle 

examination 

Vacuum box 
Test 

Soap bubble 

examination 

Radiography 
(19.9) or 
Ultrasonic 

examination 

  (19.4) (19.6) (19.7) (19.5) (19.8) (19.10) 

  % % % % % % 

Bottom plates 

Butt weld 100 100 100a       or       100a 
  

Fillet weldb 100 100 100a       or       100a   

Bottom annular 

plates Radial joint 

butt weld 100 100        or         100         or       100 
 

c  and d 

Bottom to shell 
Fillet weld 100 e 100 f         or        100 e       or        100 e      or        100 g 

 

Shell Butt weld 100 
    

Tables 30 and 

31 

Roof to shell 

 

Fillet weld 100  100 h      or        100 h      or        100 h  

Butt weld 100  100 h      or        100 h      or        100 h  

Roof 

 

b 

Fillet weld 
100  100 h      or        100 h      or        100 h  

Butt weld 100  100 h      or        100 h      or        100 h  

a Done when vacuum box test impractical. 

b Fillet weld includes welds connecting lapped plates. 

c Radiographic examination with one 400 mm full length film from the outer edge of the annular plate, or ultrasonic examination over the 

full length, one joint in four. 

d For steel with yield strength ≥ 355 N/mm2 and thickness > 10 mm, radiographic examination with one 400 mm full length film from the 

outer edge of the annular plate, or ultrasonic examination over the full length, one joint in two. 

e On both sides. 

f For steel with yields strength < 355 N/mm2  and thickness ≤ 30 mm, on inside only. g For steel with yields strength < 355 

N/mm2  and thickness ≤ 30 mm, on inside only. 

h One side. 
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2.5.2 MSBFS 2011:8 
En författning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om krav på cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Föreskrifterna gäller 

endast för öppna cisterner. De allmänna råden är inte juridiskt bindande och fungerar som 

rekommendationer till föreskrifterna. En sammanfattning av relevanta föreskrifter och kommentarer 

på dessa: 

Kap. 2 Krav på cisterner, rörledningar och annan utrustning 

2 § Cisterner ska vara täta. 

Kap. 4 Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll 

4 § oförstörande provning av svetsförbanden och tryck- och täthetsprovning. Om tryck- 

eller täthetsprovning av enstaka svetsförband medför stora praktiska olägenheter får dessa 

kontrolleras på annat godtagbart sätt. Tryck- och täthetsprovningen utförs innan 

svetsförbanden isoleras, korrosionsskyddas eller på annat sätt behandlas. Allt svetsarbete 

görs färdigt innan provningen. Provning med PT nämns som ett godtagbart sätt att 

täthetsprova. 

6 § Resultatet ska redovisas i en kontrollrapport. 

Kap 5. Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll 

2 § Kravet på Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll gäller 

cisterner större än 1 m3. 

3 § En cistern med anslutna rör- och slangledningar ska installationskontrolleras efter 

installation. 

4 § Vid installationskontroll ska anordningen täthetsprovas. 

6 § Cisternen ska revisionskontrolleras när den undergått omfattande reparation eller 

ändring, kan ha tagit skada, varit avställd mer än ett år, ska användas efter väsentligt 

ändrade driftförhållanden eller har flyttats (gäller inte för flyttbara cisterner 10 m3 eller 

mindre). Revisionskontrollen ska omfatta de moment som fordras för att bedöma om 

anordningen är betryggande. 

7 § Den återkommande kontrollen innefattar täthetsprov. För cisterner utomhus, större än 

100 m3, får täthetsprovningen ersättas av in- och utvändig visuell kontroll. 

9 § Återkommande kontroll ska för skyddade S-cisterner större än 1 m3 utföras minst var 

tolfte år. 

10 § Återkommande kontroll ska för S-cisterner större än 1 m3 utföras minst var sjätte år. 

14 § Kontrollorganet ska redovisa resultaten i en kontrollrapport där det också framgår om 

cisternen är en S- eller K-cistern. 
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Kap. 6 Kontrollorgan och certifieringsorgan 

1 § Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat organ. 

3 § Kontrollorganen ska vara av typ A eller B. 

 

3 Metod 
 

Arbetet är uppdelat i tre delar där den första är litteraturstudier. Krav, riktlinjer och 

rekommendationer för läcksökning i allmänhet och med penetrant i synnerhet undersöks. Eftersom 

den framtagna proceduren måste följa de regelverk som finns är det viktigt att alla de standarder och 

föreskrifter som finns för OFP, arbetsmiljö, tankar och cisterner och gäller i Sverige följs. Även 

amerikanska och andra europeiska standarder kommer att studeras för att se hur provningen utförs i 

andra länder. Information som penetranttillverkarna ger är också viktigt. Cisternernas konstruktion 

studeras, främst vid områdena där provningen kommer utföras. Målet är att hitta alla områden som 

kan innebära begränsningar, hinder och problem för provningen och få svar på frågeställningarna. 

Den andra delen består av en undersökning av hur provningen går till i dagsläget och görs med 

hjälp av bland annat intervjuer med provningspersonal. Intervjuerna ska ge svar på vissa frågor ur 

frågeställningen och målet är att få en tydlig bild av hur läcksökningen utförs idag. 

Provningspersonalen har erfarenhet av hur metoden fungerar i praktiken och ska ges chansen att 

beskriva de problem och begränsningar de själva upplever. Intervjuerna utförs på olika DEKRA-

kontor för att se om det finns några skillnader i provningsutförandet mellan olika städer. 

Den sista delen består av experiment där kartlagda problemområden testas. Målet är att få en bild av 

penetrantens rörelse mellan mantel och golv för att kunna dra en slutsats om hur glödskal och 

liknande föroreningar påverkar, se om framkallaren kan påverka provningen negativt och hur 

golvplattornas svets, som går under manteln, påverkar penetrantens rörelse. Experiment för att få 

fram en rimlig penetreringstid görs också. 

De flesta experiment bestod av två ytor, motsvarande mantel och golv, som trycktes mot varandra. 

Någon svets testades inte då källor på att penetranten klarar genomgående defekter på 6 mm finns. 

Fokus låg på hur penetranten rörde sig genom området mellan mantel och golv, ett område som på 

många sätt är olikt de defekter penetrant används vid vanligtvis. För att metoden ska fungera i 

praktiken måste penetranten väta svetsen längs med hela längden. Om svetsen får kontakt med 

penetranten på alla ställen kommer kapillärkraften i eventuella svetsdefekter suga upp penetranten. 

De använda ytornas ytjämnhet mättes upp med en ytjämnhetsmätare. Ra-värdet, ett genomsnittligt 

värde för alla avvikelser, mättes upp tio gånger med olika riktning vid mätningen och snittet 

beräknades. En cut-off längd på 0,6 mm användes. 

Resultatet användes för framtagning av procedur. 
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Figur 4.1 Framkallare och penetrant appliceras på varsin sida 

I experimenten användes följande produkter: 

 Röd penetrant – Bycotest RP20. 

 Framkallare – Bycotest D30plus. 

 Rengörare/borttagare – Bycotest C10 (för rengöring mellan försöken). 

 

4 Intervjuer 
 

En enkät med åtta frågor skickades via mail ut till personal med erfarenhet från provning i cisterner. 

De intervjuade jobbar på tre olika DEKRA-kontor. Kontoren som valdes var Göteborg, Stockholm 

och Malmö och valet motiveras med att detta är de största kontoren och att provningspersonalen 

från de olika städerna aldrig eller väldigt sällan jobbar tillsammans. Följande frågor ställdes: 

1. Utför ni läcksökning med penetrant om det visar sig att fogen mellan mantel och golv redan 

är svetsad från båda håll? 

2. Om du svarade Nej på föregående fråga, utför ni provningen med en annan metod istället? I 

så fall vilken? 

3. Applicerar ni penetranten flera gånger? Om Ja, hur lång tid går det mellan appliceringarna? 

4. Hur lång tid går det efter första appliceringen av penetrant innan framkallaren appliceras? 

5. Vilken är den lägsta temperatur ni utför läcksökningen i? 

6. Hur bedömer ni metodens tillförlitlighet i jämförelse med provning med vacuumlåda? 

7. Varför utför ni inte läcksökningen med vacuumlåda istället? 

8. Upplever ni några andra problem eller begränsningar med metoden? 

Svaren redovisas anonymt, för alla svar se Bilaga 1. 

Enkäten visade att skillnaderna i utföringsätt var mycket större än förväntat. Den absolut största 

skillnaden är att man i Malmö, till skillnad från de andra kontoren, utför provningen även om 

cisternen är svetsad på både in- och utsida. 

Figur 4.2 Svar på fråga 1 i Malmö t.v. och Göteborg och Stockholm t.h. 
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Alla fem i Malmö svarade Ja på fråga 1, något ingen annan av de intervjuade på andra kontor 

gjorde. I de fall läcksökningen inte utfördes med penetrant på grund av svetsen användes 

vacuumlåda istället. 

Metodens tillförlitlighet i jämförelse med läcksökning med vacuumlåda ansågs av majoriteten vara 

sämre, se figur 4.3. 

Figur 4.3 Svar på fråga 6. 

 

På frågan om varför de inte utförde provningen med vacuumlåda istället var svaret oftast förknippat 

med åtkomlighetsproblem. 

Svaren på fråga 3 varierade också men de flesta var medvetna om att penetranten måste påföras 

rikligt och att ytan måste hållas fuktig. Tiderna som nämns är mellan 5 och 15 minuter. 

De lägsta temperaturer personalen utförde provningen i varierade också. Många utförde provningen 

endast i temperaturer över 5 °C eller 10 °C men svar som visade att provningen utfördes i 

minusgrader var också vanliga. Svaren hänvisade då till lågtemperaturspenetrant. 

Tiden mellan applicering av penetrant och framkallare varierade också stort, allt från så fort som 

möjligt till 4-5 timmar. Noterbart med dessa svar är att stora skillnader finns också inom kontoren. 

Svaren på den sista frågan om begränsningar och problem med metoden varierade också. Av de åtta 

som hade svarat på frågan hade bara en svarat Nej. Begränsningar och problem enligt personalen: 

 Torr väderlek krävs 

 Ingen tydlig procedur 

 Tar längre tid än läcksökning med vacuumlåda 

 Defekterna måste sitta nära varandra 

Den sista punkten kommer från Malmö, där provningen utförs även när cisternen är svetsad från två 

håll, visar att problemet med rotfel är känt. 

Problemen med metoden diskuterades ofta med provningspersonal på Göteborgskontoret under hela 

projekttiden, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

5 Penetrantens rörelse mellan mantel och golv 
 

Om man antar att det inte finns något över- eller undertryck i cisternen, att penetranten har 

hastigheten 0 vid start, att alla ytor är horisontella och att skillnaden i temperatur är obefintlig 

kommer den enda drivkraften för penetrantens rörelse vara vätningen.  
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Figur 5.2 5 min efter applicering 

Mantelns och takets (ej vid flytande tak) tyngd ligger på golvet. Varken golv eller mantelns nedre 

kant är helt plana (avstånd på max. 3 mm är tillåtet mellan ytorna) och därför kommer trycket 

mellan mantel och golv att variera. Kontaktlinjens rörelse påverkas alltså av två ytor där avståndet 

mellan dem varierar från oändligt litet till 3 mm.  

De ekvationer man kanske skulle kunna härleda från Navier-Stokes skulle ändå inte kunna beskriva 

rörelsen på ett bra sätt då de varken tog hänsyn till ytojämnheter eller föroreningar, något som det 

finns mycket av i den här sortens provning.  

Att mäta den dynamiska kontaktvinkeln för att göra en bedömning av penetrantens rörelse är också 

väldigt svårt. Att komma åt penetranten mellan ytorna med något mätinstrument är omöjligt och att 

mäta kontaktvinkeln på en yta kommer inte ge så mycket. För att få en bild av penetrantens rörelse 

gjordes därför experiment där målet var att efterlikna verkliga förhållanden i den mån det gick.  

5.1 Plexiglas 
Plexiglas trycktes mot en yta av stål enligt 3.1.  

 Raplexi = 0,052 µm 

 Rastål = 3,98 µm 

 Plexiglasets mått = 90 x 17 mm 

I de två första försöken tätades endast kortsidorna. Penetrant applicerades med spray i ett försök och 

kontinuerligt med pensel i det andra. Kontaklinjens vandring var som väntat ojämn och 

oförutsägbar. Nedan visas bilder från försöket med pensel som appliceringsmetod. 

 

 

Figur 5.1 30 s efter applicering 

 

Kortsidorna och en av långsidorna tätades med transparent silikon. En ca 2 mm lång öppning 

lämnades i mitten enligt figur. Långsidans ska motsvara silikonfog verklighetens svets. Penetrant 

applicerades i mitten på den otätade sidan och kontaktlinjens rörelse studerades. Framkallare 

applicerades innan start. 

Det noterades att penetranten rör sig ojämnt över ytan och att den gärna kryper längs kanterna, i 

detta fall silikonfogarna. Se Figur 5.3. Faktumet att silikonet inte utgjorde något problem var viktigt 

för experimenten då det fanns misstankar om att silikonet skulle vara hydrofobt. 
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Figur 5.3 Penetrantens rörelse längs kanterna.  

Förklaringen till att penetranten tenderade att vandra längs kanterna är att de adhesiva krafterna är 

större i områden där vätskan får kontakt med fast yta på tre ställen.  

I 4 av 5 försök nådde penetranten silikonfogen på andra sidan innan den nådde själva öppningen, 

den började då röra sig åt båda håll längs silikonfogen tills den kom till öppningen och läckte ut. 

En annan viktig notering är att luft stängs in vilket leder till instängda bubblor. Luftbubblorna rör 

sig inte på grund av ytspänningarna vilket resulterar i torra ytor mellan stålet och plexiglaset. 

Bubblor kommer dock inte utgöra något problem vid läcksökning eftersom de inte kan täcka över 

genomgående defekter utan att tryckas ut av penetranten.  

Slutsatsen man kan dra av försöken är att penetranten kommer täcka hela fogen, även då den av 

olika anledningar inte kan täcka hela området mellan mantel och golv. Små mängder av glödskal, 

ytojämnheter och liknande kommer inte vara ett problem, så länge de inte är längsgående. De kan 

dock leda till längre penetreringstider om penetranten tvingas ta en omväg. 

Eftersom ett av materialen var plexiglas med en ytjämnhet tiotals gånger finare än i verkliga 

förhållanden bör några stora slutsatser om penetreringstid inte dras. En väldigt stor (och förväntad) 

skillnad i tider mellan appliceringsmetoderna spray och pensel kunde dock noteras. 

Två försök gjordes med pensel som appliceringsmetod, i båda försök applicerades penetrant en 

andra gång efter 90 min. Det tog 92 och 100 minuter för penetranten att nå andra sidan. Ytterligare 

tre försök gjordes med spray som appliceringsmetod och i alla försök tog det mindre än 10 s för 

penetranten att läcka ut på andra sidan. Skillnaden är stor och beror helt enkelt på att penetranten 

glider in mellan ytorna med hög fart vid sprayning till skillnad från pensling där hastigheten vid 

start är 0. För att få effekten måste sprayen vara riktad mot glipan. En annan orsak är att spray oftast 

leder till större mängder penetrant. 

5.2 Stål 
Ett försök med mer verkliga förhållanden. En kloss placerades på en referensplatta för golvet. 

Kortsidorna och en av långsidorna tätades med silikon. 

 Klossens mått 275x33 mm 
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 Rikliga mängder penetrant med spray som appliceringsmetod. En andra applicering efter 30 

min. 

 Framkallare appliceras innan start 

 Rakloss=3,98 µm 

 Ragolv = 4,37 µm 

Referensplattan var svagt konvex läng klossens långsida vilket gjorde att den största delen av 

tyngden var koncentrerat mot mitten. Två försök gjordes. I båda försök fick klossen stå på 

bottenplattan i över 60 h innan den försiktigt lyftes av.  

 

 

Figur 5.4 Ojämn fördelning av penetrant på konvex yta. 

I båda fall var penetranten koncentrerad till mitten vilket förklaras av adhesion från två ytor. 

Penetranten har dock i båda fall täckt hela ytan förutom ett hörn där luft förmodligen stängts in. 

Eftersom penetranten inte hade torkat när klossen lyftes av har dess läge förmodligen påverkats av 

dragningskrafterna.  

 

 

6 Framkallarens påverkan 
 

Framkallarens uppgift är att suga upp penetranten ur defekterna med hjälp av sin sugningskraft. En 

vätska som når toppen av ett vertikalt och tunt rör kommer inte vandra vidare om det inte finns 

någon annan kraft som för rörelsen framåt. På samma sätt kommer penetranten att stanna då den 

nått den andra sidan i en defekt om man bortser från tyngden och över- och undertryck i cisternen, 

om framkallaren inte är applicerad. Minimeras tiden då penetranten står still i detta läge genom att 

applicera framkallaren så fort som möjligt kommer den totala penetreringstiden att minska. Frågan 

är dock om framkallarens sugningskraft kan påverka provningen negativt. Experimenten i 5.2 
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visade att penetranten rör sig ojämnt mellan två ytor vilket resulterar i att den når andra sidan vid 

olika tidpunkter. I verkligheten kommer tidsskillnaden vara ännu större på grund av ytornas 

ojämnhet, avståndet mellan dessa, defekternas olika längd, glödskal, smuts etc. 

När penetranten når framkallaren genom en genomgående defekt förändras kraftekvationerna. 

Framkallarens sugningskraft kommer verka negativt i andra defekter som penetranten inte trängt 

igenom än. 

Ett test utformades för att illustrera framkallarens påverkan. Två ytor trycktes ihop och penetrant 

applicerades på en sida. För att minska på påverkbara faktorer användes rena ytor av rostfritt stål. 

 Mått: 98 x 19 mm 

 Ra = 0,357 µm 

 Pensling som appliceringsmetod. 

 

Figur 6.1 Efter applicering med pensel. 

Sida med penetrant. Pensling endast i mitten för att undvika påverkan från kanterna. 

Totalt gjordes åtta försök. I hälften av försöken sprayades framkallaren på innan start av försöket 

och i resten 30 min efter applicering av penetrant. 
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Figur 6.2 Tidig applicering av framkallare. 

 

Figur 6.3 Applicering av framkallare efter penetreringstiden. 

I försök 1-4 kom penetranten ut längs hela glipan vilket inte var fallet i försök 5-8 där penetranten 

var koncentrerad till en sida. Förklaringen till detta är att framkallarens sugningskraft helt enkelt är 

större än de adhesiva krafterna mellan rostfritt stål och penetrant. Framkallaren drar till sig all 

penetrant vid den första kontaktpunkten och en stor del av kontaktytan och förblir torr. Som man ser 

på bilderna var koncentrationen av penetrant störst vid kanterna, detta trots att penslingen utfördes i 

mitten. Förklaringen till detta kan vara att ytorna kan ha varit lite ojämna vid kanterna. Detta 

påverkar dock inte slutsatsen som kan dras av detta experiment eftersom penetranten kommer röra 

sig ojämnt i verkligheten också. Resultatet kan ha påverkats negativt av för stora mängder 

framkallare. 

I verkligheten kommer det istället för en längsgående öppning finnas en svets med eventuella 

defekter i. Skillnaden kommer inte bli lika extrem som i detta försök eftersom kapillärkraften i de 

små defekterna är relativt stor. Öppningen mot ytan kommer i de flesta fall också vara mindre vilket 

minskar kontaktarean med framkallaren. Risken finns dock fortfarande och måste tas hänsyn till. 

 

7 Golvplattornas svets under manteln 
 

Manteln ligger på golvplattorna och dess svetsar. Defekter i svetsen mellan golvplattorna under 

manteln, genomgående eller inte, gör läcksökningen med penetrant osäker. En defekt i svetsen 

mellan golvplattorna kan leda till att penetranten inte når kälsvetsen mellan mantel och golv. T.ex. 

är det omöjligt att se om det finns en genomgående diskontinuitet som suger upp penetranten och 

leder ner mot marken 
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Penetranten kommer istället för att göra sin uppgift fylla defekterna, de genomgående defekterna 

kommer inte ens att synas eftersom de med största sannolikhet leder till cisternens undersida. 

Eftersom det är krav på att dessa provas innan manteln monteras antas de vara täta. 

Ett annat problem är att svetsen sällan är i nivå med övriga ytan och dessutom finns risken att 

golvplattorna vinklas mot varandra när svetsen stelnar. 

 

 

Figur 7.1 Golvets svets under manteln för de två vanliga konstruktionerna (SS-

EN 14015:2005) 

1. Mantel 

2. Bottenplatta/omringande plattor 

3. Underlag 

Experimentet utformades för att undersöka om svetsen kan utgöra något problem vid läcksökning. 

En svetsad referensplatta för golvet användes och en kloss, som skulle motsvara manteln, 

placerades tvärs över svetsen. Klossens kortsidor och en av långsidorna tätades med genomskinlig 

silikon. En öppning på ca 2 mm lämnades på svetsen. 

 Klossens mått: 98x19 mm 

 Klossens material: Rostfritt stål 

 Klossens Ra = 0,357 µm 

 Referensplattans Ra = 4,37 µm 

 Appliceringsmetod för penetrant: spray 

 Applicering en andra gång efter 30 min 

 Framkallare påförs före start 
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Figur 7.2 Öppningen på bottenplattornas svets 

 

Totalt gjordes 12 försök, 6 försök på en svets vars vinkelavvikelse gav en konvex utböjning och 

ytterligare 6 med en konkav utböjning. Följande resultat noterades. 

Tabell 7.1 Tider för indikation, konv.      Tabell 7.2 Tider för indikation, konk. 

Konvex Ind. (min)  Konkav Tid (min) 

1 30  1 16 

2 16  2 44 

3 19  3 30 

4 4  4 2 

5 2  5 12 

6 15  6 13 

 

 

8 Penetreringstid 
 

Att beräkna den krävda penetreringstiden analytiskt och numeriskt är extremt svårt. För att simulera 

flödet i ett CFD-program måste en variant av Navier-Stokes anpassad för flöden mellan två ytor 

med oändligt litet avstånd, Hele-Shaw, lösas med randvillkor. Dessutom måste problemet med No-

Slip-paradoxen lösas då både Navier-Stokes- och Hele-Shaw-ekvationerna antar att en vätskas 

hastighet är 0 nära fasta ytor. Modellerna är trots de komplicerade lösningarna grova förenklingar 

av verkligheten då någon hänsyn till ytojämnheter eller föroreningar inte tas. Därför valdes andra 

metoder än analytiska.  

Ett experiment utformades där förhållandena var sämre än verklighetens. En kloss som skulle 

motsvara manteln trycktes mot en platta som motsvarade golvet. Klossens tjocklek var 33 mm, dvs. 

tjockare än de flesta mantlar.  
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Referensplattor för golvet med Ra-värdet 4,37 µm och två olika klossar med Ra-värdena 3,98 µm 

och 0,567 µm användes. Silikon användes för att täta kortsidorna och en av långsidorna. Två små 

öppningar lämnades, en i mitten och en nära kanten. Tidigare försök visade att golvplattan var svagt 

konvex vilket var ännu en faktor som påverkade penetrantens rörelse. Ett större utrymme mellan 

mantel och golvplatta gör det visserligen lättare för penetranten att glida in i början när den har hög 

hastighet på grund av trycket i sprayburken, men de adhesiva krafterna är mindre vilket leder till att 

penetranten samlas i mitten. 

För alla försök: 

 Klossarnas mått 275x33 mm 

 Rikliga mängder penetrant med spray som appliceringsmetod. En andra applicering efter 30 

min. 

 Framkallare appliceras innan start 

Syning gjordes kontinuerligt de första 30 min, därefter ca 2 ggr/h. 

Tabell 8.1: Tider för indikation                    Tabell 8.2 Tider för indikation 

Ra   

0,567 µm 

PT2 

(min) 

Ind. 

mitt 

(min) 

Ind. 

sida 

(min) 

 Ra 

3,98 µm 

PT2 

(min) 

Ind. 

mitt 

(min) 

Ind. 

sida 

(min) 

1 31 30 89  1 X 30 30 

2 33 182 182  2 31 30 239 

3 32 150 127  3 32 127 150 

4 31 61 92  4 31 30 213 

5 30 5 56  5 30 10 100 

6 31 11 61  6 31 5 60 

7 30 3 31  7 30 180 35 

 

Tiderna varierade stort och inga samband mellan placering av öppning eller ytfinhet och tid kunde 

göras. En notering är de stora skillnaderna mellan uppkomst av första och andra indikation. 

Förklaringen till detta är att penetranten rör sig längs fogarna tills den når den första öppningen 

(vilket var tydligt i försöken med plexiglas). I detta fall läcker penetranten ut i den första öppningen 

den når istället för att vandra vidare längs fogen. Den längsta tiden som noterades för första 

indikation var ca 3 h.  
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9 Framtagning av procedur 
 

Den framtagna proceduren måste vara tydlig och följa Dekras mall. I detta fall användes 

provningsprocedurerna Penetrantprovning enligt SS-EN 571-1 (PT-101) och Läcksökning med 

vakuumlåda (VAK-201) som mallar samtidigt som relevanta delar kopierades. Proceduren bifogas 

som Bilaga 2 och nedan följer en förklaring och diskussion kring de olika punkterna. 

9.1 Omfattning, objekt och personal 
PT-101 kräver att en särskild överenskommelse görs med uppdragsgivaren om provningen sker 

utanför temperaturintervallet +10 °C till +50 °C och det är på grund av penetrantens 

temperaturberoende egenskaper ett rimligt krav även i denna metod.  

Detta är en objektanpassad procedur som endast kan användas för läcksökning med penetrant av 

svets mellan mantel och golv i cisterner och tankar, vilket förtydligas under rubrik 2.  

Kraven på provningspersonalen är något som kan diskuteras. I PT-101 är kravet på att all 

provningspersonal skall vara examinerade och certifierade EN 473:2008  nivå 2, men frågan är om 

så stora krav behöver sättas i denna metod. Någon borttagning eller klassificering görs aldrig vilket 

leder till att människofaktorn är mindre och utförandet relativt enkelt.  

9.2 Provningsprodukter och krav på objektet 
Provningen skall utföras med färgad penetrant, i övrigt gäller övriga allmänna krav på 

penetrantvätskor.  

Lågtemperaturspenetrant har lägre viskositet än vanlig penetrant vilket leder till kortare 

penetreringstider. Eftersom någon borttagning inte sker bör det inte finnas några nackdelar. En 

rekommendation för användning av lågtemperaturspenetrant även i högre temperaturer kan därför 

läggas till i proceduren. 

Punkt 7.1, gällande cisterner med dubbla golv, kan kanske tas bort. Provningen fungerar visserligen 

inte i cisterner med dubbla golv om manteln vilar på det understa golvet, men frågan är om denna 

konstruktion ens finns i Sverige. De är enligt SS-EN 14015:2005 inte lämpade för kalla klimat. 

Punkt 7.2 är väldigt viktig på grund av risken för rotfel. Rengöringen behöver inte vara lika 

noggrann som vid vanlig ytprovning men det är viktigt att damm och liknande smuts som kan suga 

upp penetranten sopas bort. Blästring och andra bearbetningar som innebär plastisk deformation kan 

leda till att diskontinuiteterna blir maskerade och därför bör läcksökningen utföras före. 

Punkt 7.6 är också viktig och handlar om temperatur.  Provningen får inte utföras i temperaturer 

under fryspunkten. Eftersom de ämnen som vanligtvis är lagrade i cisterner har en mycket lägre 

fryspunkt än vatten är det vattnets fryspunkt, 0 °C, som är den lägsta temperatur som provningen får 

utföras i. Penetranter som löser upp is finns men detta leder till flytande vatten mellan mantel och 

golv.  

9.3 Provningsgenomförande och framkallning 
Det är viktigt att rikligt med penetrant appliceras och att man siktar sprayen mot glipan mellan 

mantel och golv. Penetranten bör appliceras minst två gånger men ju fler gånger desto bättre. Tiden 

mellan appliceringarna är satt till 30 min men det är något som kan ändras, i alla fall uppåt, så att 

provningsgenomförandet blir så praktiskt som möjligt.  
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Framkallaren appliceras på utsidan. När den appliceras är inte så viktigt, nackdelarna med för tidig 

applicering kan enkelt undvikas genom att sätta krav på att områden nära en läcka måste testas en 

andra gång. Eftersom appliceringen sker utomhus är vädret något som man måste ta hänsyn till. 

Precis som vid vanlig ytprovning påförs framkallaren i ett jämnt och tunt skikt. 

9.4 Syning och utvärdering 
Avsyningen görs efter penetreringstiden. Framkallare bör ha applicerats minst 10-20 min före 

avsyning. Någon penetreringstid kunde inte fås fram, men det är dock fortfarande viktigt att man får 

in en tid i proceduren ändå så att alla gör likadant.  

Klassificering av indikationer görs ej då alla indikationer är relevanta. På grund av den långa vägen 

penetranten måste ta och alla de hinder och faktorer som påverkar är det omöjligt att bedöma 

läckans storlek genom att titta på indikationens storlek. Detta är dock inget problem eftersom alla 

genomgående diskontinuiteter måste repareras. 

9.5 Reparationer och redovisning 
Alla läckor är oacceptabla och måste repareras. Provningen måste utföras en gång till efter 

reparation och det är viktigt att överlapp av redan provad svets görs.  

Redovisning är något som måste undersökas närmare. Frågan är om samma typ av redovisning som 

i VAK-201 kan användas.  
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10 Slutsats 
 

Att dagens metod skulle skilja sig från kontor till kontor och person till person var på grund av 

avsaknaden av en specifik objektsanpassad procedur väntat, dock inte så mycket som intervjuerna 

visade. Utförandet skiljde sig i allt från tider till temperatur, men det mest oroande är att man i 

Malmö faktiskt utför läcksökningen med penetrant även då manteln är svetsad från båda sidor. 

Risken för rotfel är stor vilket kombinerat med cisternernas relativt stora omkrets leder till att 

läcksökning med penetrant inte fungerar om cisternen också är svetsad från insidan. Intervjuerna 

visade också att personalen ansåg att metoden hade stora begränsningar och att osäkerheten var stor 

vilket är förståeligt. 

Någon analytisk eller numerisk lösning på penetrantens rörelse mellan mantel och golv och i 

svetsens diskontinuiteter kunde på grund av de komplicerade förhållandena inte göras. Faktorerna 

är allt för många och det är t.ex. omöjligt att ta hänsyn till föroreningar, trots att de påverkar 

kontaktvinkeln mycket. En grov uppskattning på penetreringstid kan kanske fås genom numeriska 

metoder, t.ex. VOF (Volume Of Fluid) som är en metod som används i CFD-analyser 

(Computational fluid dynamics) och ger kontaktytornas (och därmed kontaktlinjens) rörelse. 

Navier-Stokes ekvationerna som beskriver rörelsen måste dock fortfarande lösas vilket är extremt 

svårt, speciellt i detta fall där vätningen påverkas av två ytor. Hele-Shaw-flöde, som är Naviers-

Stokes mellan två ytor med oändligt litet avstånd, borde i så fall användas som förenkling. Ett annat 

problem med Navier-Stokes är att de i grunden antar no-slip. No-slip innebär att vätskans hastighet 

alltid är noll nära den fasta ytan. Denna paradox måste också lösas då det är kontaktlinjens rörelse 

på den fasta ytan som är intressant. En eventuell numerisk lösning är med andra ord väldigt 

komplicerad och det är förmodligen omöjligt att få med alla faktorer.  

Experimenten som gjordes i detta projekt visade att metoden fungerar och att golvets svets och små 

mängder av glödskal och smuts inte påverkar, men försöken för att få fram en rimlig penetreringstid 

kan ses som misslyckade. Experimenten var väldigt tidskrävande vilket förklarar varför så få 

gjordes och någon variation på faktorer som t.ex. temperatur inte fanns. Resultaten varierade 

dessutom stort och därför kan någon slutsats om just penetreringstid inte dras. Att sticka hål på 

silikonfogen längs hela långsidan med kanyler, istället för att lämna små öppningar, hade varit ett 

bättre sätt att utforma experimentet på. Genom att variera längden på kanylerna kan man dessutom 

simulera diskontinuiteter i svetsen.  

Det enklaste och bästa sättet att få fram en rimlig penetreringstid är dock att samla in data från 

provning i verkligheten. Om en framtagen procedur följs och tiderna för indikation antecknas kan 

man efter en tid då provningen utförts tillräckligt många gånger sänka penetreringstiden till en mer 

rimlig tid. Den ideala penetreringstiden är den minsta möjliga som garanterar att penetranten hinner 

vandra från en sida till den andra. 

Intervjuerna visade också att provningen inte sällan utfördes i minusgrader. Även om penetranter 

för låga temperaturer klarar minusgrader finns risken att vatten eller andra vätskor fryser fast i 

diskontinuiteterna fortfarande där. Provningen bör därför inte utföras i minusgrader. Generellt 

innebär lägre temperaturer längre penetreringstider. Penetranter för låga temperaturer kan med 

fördel användas även vid provning i högre temperaturer eftersom de ger kortare penetreringstider. 

Temperaturen får dock inte vara över penetrantens flampunkt. 
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Metoden är på många sätt sämre än läcksökning med vacuumlåda. Provningen tar längre tid, fukt 

påverkar negativt, läckor som inte leder till utsidans svets förblir oupptäckta och provningen kan 

inte göras om cisternen är färdigsvetsad. Skillnaden i tidsåtgång blir stor speciellt vid provning av 

mindre delar. Begränsningarna sammanfattas nedan: 

 Fuktigt väder. Regn sköljer framkallaren som appliceras på utsidan. 

 Låga temperaturer. Provningen får inte utföras under 0 °C. Lägre temperaturer innebär 

längre penetreringstider. 

 Stora temperaturförändringar före läcksökningen eftersom det kan leda till kondensation. 

 Cisterner svetsade från både in- och utsida. 

 Cisterner med dubbla golv (ovanliga i Sverige). 

Metoden garanterar dock fortfarande ett bra resultat så länge begränsningarna undviks. Penetranten 

måste täcka hela utsidans svets och det är inte säkert att den kommer göra det om det t.ex. finns is 

mellan mantel och golv. För att minimera penetreringstiden bör penetranten appliceras minst två 

gånger med spray som appliceringsmetod. Framkallaren kan appliceras när som helst men dess 

negativa påverkan bör kännas till. Vid en eventuell indikation måste närliggande områden provas en 

gång till.  Det enda frågetecknet som kvarstår är penetreringstiden. 
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          BILAGA 1 s. 1(1)  

Stad/Fråga 1 2  3 4 5 6  7 8 

Göteborg Nej Vakuum 
Ja, om omprovning krävs av 

någon anledning 
Ungefär 20 min innan 

rengörning, låt torka 5 min och 

för sedan på framkallaren 

+5 C. Går -15 C med en low 

temperatur penetrant Sämre - - 

Göteborg Nej Vakuumprovning Bara om det torkat. Max två 

gånger. 
Direkt efter. Några plusgrader Likvärdig Jobbigare - svårt att få tätt längs 

kanten.  

Göteborg Nej Vaccumprovning 10 till 15 minuter 4 till 5 timmar 10 grader Sämre 
Går inte att applicera på 

utsidan för det är den svetsen 

vi provar med penetrant 
fodrar torr väderlek 

Göteborg Nej Vaccum Nej, tar rejält en gång. Halvtimme Har arbetat vid ett par minus Sämre Svårt att få lådan tät mor 

mantel/botten. 
Osäkerheten och ingen tydlig 

procedur. 

Göteborg Nej Vaccumprovning 
Ja, beror på ytkonditionen. Om 

det skulle vara smuts, damm 

som suger åt sig penetranten 2-3tim RP20 +10    RP20LT  Under5+ Bättre Kan var svårt med källsvets på 

en tank att få vaccumlådan tät. 

Svårt att uppskatta 

penetranttiden. Vad för 

defekter man kan hitta 

beroende på PT-tiden 

Malmö Ja 
Ibland väljer man vanlig 

penetrant på både in och 

utsida, en sida i taget. Nej 
Lägger rött på en sida och 

nästan direkt efter vitt på 

andra. Får vänta minst 20 min 

innan resultat kan ges. 

Oftast över 10 grader, finns 

vätskor som klarar under 

minusstrecket. Likvärdig 
I dem få fallen jag använt 

läcksökning har kund 

efterfrågat penetrant. - 

Malmö Ja  ja. väntar ca 15 minuter till jag 

lägger på penetranten igen. 1-1,5 timmar ca 20c Sämre 
när det inte finns någon 

tillgänglig vacuumlåda. 
problemet är att det tar längre 

tid att utföra det med 

penetrant. 
Malmö Ja - ca 15 min 1 h ca 15 Sämre Om vacuumutrustning saknas 

för provning av kälfog etc. 
Nej 

Malmö Ja  Ja, ca 5min 10 min +5 celcius Likvärdig Kan vara svårt med 

vinklar,olika sorters lådor 
Mer känsligt för 

temperaturskillnader 

Malmö Ja 
Ibland kan det vara omöjligt 

att komma åt med en 

vaccumlåda och då kanske 

ända allternativet PT 
Ytan skall alltid hållas fuktig 

 
- 10 finns vätskor för vet jag vet  
om Mycket sämre Åtkomlighets problem 

Metoden ger begränsningar på 

att för att garantera att man 

hittar ett genomläckage bör 

defekterna sitta nära varandra 

om man skall hitta dessa. 

Stockholm Nej Vacuumlåda Ja men beroende av 

temperatur och tillverkare. 

detta styrs enligt vår procedur  
med minimum 10 min  
penetrantid + 5 min torktid sen 

appliceras framkallaren. 

+10 C om inget annat 

överenskommits. Sämre 
Det gör vi men 

begränsningarna är oftast 

geometriska i de fallen. 

Fngerar endast vid 

enkelsträngsförband så det 

finns många begränsningar. 
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1 OMFATTNING 

Detta dokument anger provningsprocedur och allmänna principer för läcksökning med penetrant i 

cisterner. Proceduren beskriver en metod som används för att detektera genomgående defekter i 

svets och intilliggande värmepåverkad zon. Denna procedur uppfyller föreskrifterna i MSBFS 

2011:8 och relevanta kraven för denna typ av provning i SS-EN ISO 3452-1:2013.  

 

Vid provning utanför temperaturintervallet +10° C till +50° C skall en särskild överenskommelse 

med uppdragsgivare göras före det att provningen påbörjas. 

 

2 OBJEKT 

Denna procedur är tillämpbar för läcksökning av svets mellan mantel och golv i cisterner och 

tankar.  

3 PERSONAL 

All provningspersonal som utför provning enligt denna procedur skall vara förtrogen med 

metoderna läcksökning och PT-provning.  

4 TERMINOLOGI 

Terminologi och definitioner i denna procedur följer SS-EN 1330-1 och SS-EN 1330-2. 

5 BINDANDE REFERENSER 

SS-EN 571-1  Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer 

MSBFS 2011:8  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner 

och rörledningar för brandfarliga vätskor. 

6 PROVNINGSPRODUKTER 

Provningen får endast utföras med godkända penetrantvätskor av fabrikat enligt gällande teknisk 

instruktion. Provningen skall utföras med färgad penetrant och vätskorna skall tillhöra samma 

produktfamilj. Med detta menas en kombination av penetrant och framkallare från samma 

tillverkare. Vätskorna skall även uppfylla kraven i Teknisk instruktion E-11.  

 

6.1 Användningsområde 

Vätskor enligt ovan får även användas på austenitiska rostfria stål, samt på titan- och 

nickellegeringar. Vätskorna har analyserats med avseende på innehåll av svavel och halogener samt 

är fria från korrosiva ämnen enligt ASME B&PV code och EN-ISO 3452-2. 
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6.2 Märkning och spårbarhet 

Varje förpackning skall vara märkt med chargenummer och vara spårbart till analysintyg. 

7 KRAV PÅ OBJEKTET 

7.1 Manteln måste vara monterad på det översta golvet 

Vid provning i cisterner med dubbla golv måste manteln ligga på det översta golvet. 

7.2 Endast svetsad från en sida 

Provning får ej utföras om cisternen redan är svetsad på både in- och utsida. 

7.3 Fogen ska vara färdigsvetsad 

Vid provning bör fogen som provas vara färdigsvetsad runt hela cisternen. I annat fall krävs 

överlapp på minst 50 cm av redan provad svets. 

7.4 Rengörning 

Både insida och utsida måste rengöras före applicering av penetrant och framkallare. Ytorna måste 

vara helt torra. 

7.5 Provytornas beskaffenhet 

Provytan får ej innehålla sådana oregelbundenheter som kan dölja en genomgående indikation. 

Förekomst av icke acceptabla oregelbundenheter skall avlägsnas innan provning utförs, blästring av 

ytan får ej ske.  

Svetsen skall vara fri från slagg och annat som kan inverka på provningsresultatet, samt i övrigt 

uppfylla de krav som ställs på svetsen i fråga för att anses vara acceptabel för provning.  

 

Ytorna måste vara torra. 

7.6 Temperatur på provytan 

Provningsytans temperatur bör helst vara mellan +10ºC till +50ºC. Provningen får inte utföras under 

0ºC. Vid lägre yttemperaturer kan, om möjligt, temperaturen på provytan justeras på lämpligt sätt.    

 

Vid andra temperaturer skall endast standardiserade produkter användas tillsammans med ett 

standardiserat förfarande. 

8 PROVNINGSGENOMFÖRANDE 

8.1 Applicering 

Penetranten påförs rikligt genom sprayning på insidan av cisternen, mellan mantel och golv. 

Vinkeln mellan sprayburk och golv bör vara så låg som möjligt och aldrig över 45°, detta för att 

penetranten i glipan. Applicering utförs en andra gång efter ca. 30 min. 
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9 FRAMKALLNING 

9.1 Tidpunkt 

Framkallaren skall påföras efter appliceringen av penetrant 

9.2 Omrörning 

Innan framkallaren påförs, skall den skakas kraftigt så att framkallningspulvret blandas med 

bärvätskan i sprayburken. 

9.3 Applicering 

Framkallaren skall påföras i ett tunt jämnt skikt på utsidans svets. Skiktet skall vara så att ytan kan 

skönjas bakom framkallaren, för tjocka och för tunna skikt försämrar provningens känslighet. 

10 SYNING OCH UTVÄRDERING 

10.1 Tidpunkt 

Avsyningen skall ske tidigast 20 min efter applicering av framkallare och x h (penetreringstiden) 

efter första applicering av penetrant. 

10.2 Belysning  

Vid syningen skall belysningen ha tillräcklig intensitet i enlighet med SS-EN571-1. Under 

avsyningen skall illuminansen vid provytan överstiga 500 Lux och vara så anordnad att bländande 

reflexer undvikes.  

10.3 Klassificering 

Alla erhållna indikationer klassificeras som relevanta och är tecken på läckage.  

10.4 Storlek 

Storleken på indikationen kan inte användas för bedömning av läckans storlek. 

11 REPARATIONER 

11.1 Bearbetning 

Vid en eventuell indikation måste reparationssvetsning utföras. 

11.2 Slutlig omprovning 

Efter reparation skall det reparerade området underkastas samma provning som ursprungligen 

krävdes. Överlapp av redan provad svets krävs. 
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12 REDOVISNING  

 


