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Abstract 

In the process of a boiling water reactor, high-levels of waste and radiation occur, where 

almost all the dose per person of the radiation in Forsmark are due to the radioactive iso-

tope cobalt-60. The reason is that the stable isotope cobalt-59 is converted to the radioac-

tive isotope cobalt-60 due to neutron irradiation in the reactor. Since 2012, unusually high 

levels of cobalt-60 have been observed at Forsmark 2 which occurs from the material Stel-

lite and is a very common sealant in valves. The major disadvantage of the material Stellite 

in nuclear power is the high concentration of cobalt-59. When grinding alloy surfaces con-

taining Stellite, cobalt-59 is released in the form of abrasive dust if the effectiveness of sub-

sequent Stellite alloys is poor. The consequences lead to increased radiation levels, which 

implies major financial costs and a difficult work environment in, for example, mainte-

nance work. 

 

Today, there is no mapping of valves containing Stellite, which may result in the decon-

tamination of Stellite not being requested and missing when a maintenance action in the 

form of, for example, grinding is performed. The completed mapping of valves containing 

Stellite is thus the first that has been carried out within Forsmarks Kraftgrupp AB for the 

priority systems 313, 321, 331 and 415. 

 

In this work, valves containing Stellite have been mapped along main lines in systems that 

come into contact with reactor water without passing ion exchange filters. Furthermore, 

the effects of how the grinding of valves alloy surfaces in the seat / cone affects the feeding 

of cobalt-59 into the reactor and the effectiveness of subsequent decontamination of Stel-

lite after grinding was investigated. 

 

The work has been divided into two main moments; Status analysis and Mapping, which in 

turn is divided into several sub-moments. The status analysis gathered the information re-

quired to perform the mapping. With the gathered information from the status analysis, 

mapping was then carried out and valves were inventoried in the priority systems. 

 

A total of 45 valves containing Stellite were found whose water flow is likely to end up in 

the reactor without passing ion exchange filters. A total of 13 valves containing Stellite 

were found, which are not detected by the chemical departments measurement points and 

whose waterflow did not pass ion exchange filters before the reactor for systems 321 and 

331. 

 

During a decontamination of Stellite in a valve, only alloy surfaces in the valves are con-

trolled and cleaned, which results in dust from grinding remaining in the other surfaces of 

the valve as well as in the pipe ends when the valve has been assembled prior to commis-

sioning. Of the 45 valves containing Stellite which have been inventoried, grinding in the 



 

 

seat/cone have occurred in eight of the valves, but only two of the valves have been de-

contaminated since 2010-01-01. Since no decontamination of Stellite has occured six of 

eight times after grinding, and only alloy surfaces are checked as well as decontaminated, 

the effectiveness of subsequent decontamination of Stellite after grinding is very low. 

 

Based on the results of the work, a number of improvement proposals have been present-

ed for continued work to reduce the feeding of cobalt 59 to the reactor water and eventu-

ally reduce the radiation levels at Forsmark's nuclear power plant. 
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Sammanfattning 

Vid processen i en kokvattenreaktor uppstår högaktivt avfall och höga strålningsnivåer, där 

nästan all persondos av strålning på Forsmark beror av den radioaktiva isotopen kobolt-60. 

Anledningen är att den stabila isotopen kobolt-59 omvandlas till den radioaktiva isotopen 

kobolt-60 vid neutronbestrålning i reaktorn. Man har sedan 2012 noterat ovanligt höga 

halter av kobolt-60 på Forsmark 2 vilket härrör till materialet Stellite, som är ett mycket 

vanligt tätningsmaterial i ventiler. Den stora nackdelen med Stellite i kärnkraftssamman-

hang är den höga koncentrationen av kobolt-59. Vid slipning av legeringsytor innehållande 

Stellite, riskeras kobolt-59 frigöras i form av slipdamm om effektiviteten av efterföljande 

Stellitesaneringar är dålig. Konsekvenserna leder till ökade strålningsnivåer vilket innebär 

stora ekonomiska kostnader och en försvårad arbetsmiljö vid till exempel underhållsar-

beten. 

 

Idag finns ingen kartläggning av ventiler innehållande Stellite, vilket kan resultera i att 

Stellitesaneringar inte begärs och uteblir då en underhållsåtgärd i form av till exempel 

slipning utförs. Den genomförda kartläggningen av ventiler innehållande Stellite är där-

med den första som har utförts inom Forsmarks Kraftgrupp AB för de prioriterade syste-

men 313, 321, 331 och 415. 

 

I detta arbete har ventiler innehållande Stellite kartlagts längs huvudledningar i system som 

kommer i kontakt med reaktorvatten utan att passera jonbytarfilter. Vidare har effekterna 

av hur slipning av ventilers legeringsytor i säte/kägla påverkar inmatningen av kobolt-59 

och effektiviteten av efterföljande Stellitesaneringar undersökts.  

 

Arbetet har delats upp i två huvudmoment; Nulägesanalys och Kartläggning, som i sin tur 

delats upp i flera delmoment. I nulägesanalysen samlades den information som krävdes för 

att utföra kartläggningen. Med den inhämtade informationen från nulägesanalysen, inven-

terades och kartlades sedan ventiler i de prioriterade systemen. 

 

Totalt hittades 45 stycken ventiler innehållande Stellite vars vattenflöde riskerar att hamna 

i reaktorn utan att passera jonbytarfilter. Sammanlagt hittades 13 stycken ventiler innehål-

lande Stellite som ej registreras av kemiavdelningens provtagningar och som inte passerar 

jonbytarfilter innan reaktorn för system 321 och 331. 

 

Vid en Stellitesanering kontrolleras och saneras endast legeringsytor i ventiler, vilket re-

sulterar i att slipdamm kan finns kvar i ventilens övriga ytor samt i rörändarna då ventilen 

har monterats ihop inför driftsättning. Av de 45 stycken ventiler innehållande Stellite som 

har inventerats, har åtta stycken slipats i säte/kägla men enbart två stycken Stellitesanerats 

efter slipning sedan 2010-01-01. Eftersom Stellitesaneringar efter slipning har uteblivit 



 

 

sex av åtta gånger och endast legeringsytor kontrolleras samt Stellitesaneras, är effektivite-

ten av efterföljande Stellitesaneringar vid slipning mycket låg. 

 

Baserat på resultaten av arbetet, har ett antal förbättringsförslag presenterats för fortsatt 

arbete att minska kobolt-59-inmatningen till reaktorvattnet och på sikt minska strål-

ningsnivåerna på Forsmarks kärnkraftverk. 

 

 

Nyckelord: Kokvattenreaktor, BWR, Stellite, Forsmark, kobolt, kobolt-59, kobolt-60, korrosion, dos-

rat, strålning 

 



 

 

  



 

 

Förord 
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mycket bra handledning, Ingvar Carlsson för den erfarenhet som jag fått tagit del av, And-

reas Persson för hjälpen under arbetets gång och Daniel Tepic som hjälpte mig att ro detta 
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1  Introduktion 

Forsmarks kärnkraftverk (Forsmarks Kraftgrupp AB) står idag för ungefär en sjättedel av 

Sveriges elproduktion och består av tre stycken kokvattenreaktorer; Forsmark ett, två och 

tre. Även om kärnkraft möjliggör en stabil elproduktion och har låga koldioxidutsläpp, 

finns det även nackdelar. Vid processen i en kokvattenreaktor uppstår högaktivt avfall och 

höga strålningsnivåer, där nästan all persondos av strålning på Forsmark beror av den radi-

oaktiva isotopen kobolt-60 [1]. Anledningen är att den stabila isotopen kobolt-59 omvand-

las till kobolt-60 vid neutronbestrålning i reaktorn.  Forsmark arbetar kontinuerligt för att 

minimera strålningsnivåerna inom anläggningen med hjälp av bland annat ett företagspro-

grammet som kallas ALARA (As Low as Reasonably Achievable) [2].  Syftet med pro-

grammet ALARA är att minska persondoserna av strålning på Forsmark. 

 

I ventiler används ofta materialet Stellite som tätningsytor. Stellite har mycket hög kobolt-

halt och får med få undantag, enligt Tekniska Bestämmelser för Mekaniska anordningar 

(TBM), inte användas i system som inte passerar jonbytarfilter [3]. Jonbytarfiltrets uppgift 

är att rena vattnet från föroreningar. Stellite anses idag vara det bästa tätningsmaterialet i 

ventiler ur tribologisk synpunkt, men är problematisk i kärnkraftssammanhang på grund 

av den höga koncentrationen av kobolt.  

 

Man har sedan 2012 noterat ovanligt höga halter av kobolt-60 på Forsmark 2, vilket härrör 

till materialet Stellite som nästan uteslutande finns i ventilers tätningsytor.  

 

I detta arbete undersöks vilka ventiler som innehåller Stellite längs huvudledningar i sy-

stem som kommer i kontakt med reaktorvatten utan att passera jonbytarfilter innan reak-

torn. Vidare undersöks hur slipning av ventilers legeringsytor i säte/kägla påverkar inmat-

ningen av kobolt-59 och efterföljande effektivitet av Stellitesaneringar.  

 

Idag finns ingen kartläggning av ventiler innehållande Stellite, vilket kan resultera i att 

Stellitesaneringar ej begärs och uteblir då en underhållsåtgärd i form av till exempel slip-

ning utförs. Den genomförda kartläggningen av ventiler innehållande Stellite är den första 

som har utförts inom Forsmarks Kraftgrupp AB för de prioriterade systemen 313, 321, 

331 och 415. 

 

Höga strålningsnivåer försvårar arbeten eftersom enbart en viss stråldos får erhållas per 

dag eller år. Resultatet av förhöjda strålningsnivåer innebär stora ekonomiska kostnader 

och en försvårad arbetsmiljö då till exempel personal måste bytas ut på grund av uppnådd 

stråldos eller vid doslarm. För att förhindra detta måste även aktiva ledningar och rör 

bland annat isoleras med blymattor, vilket innebär både tid, pengar samt en onödig per-

sondos för den personal som utför arbetet. 
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Följande system har undersökts i arbetet, där siffran 20 står för Forsmark 2. 

 

System 20-313: Huvudcirkulationssystem 

System 20-321: Kylsystem för avställd reaktor 

System 20-331: Reningssystem för reaktorvatten 

System 20-, 21-, 22-415: Matarvattensystem och framåtpumpning 

 

Om ett koboltfritt material kan ersätta Stellite i dessa kartlagda ventiler, eller om en me-

tod för att minska mängden kobolt-59-utsläpp till reaktorn kan implementeras, kan strål-

ningsnivåerna i systemen minskas betydligt. Detta skulle bidra till en bättre arbetsmiljö i 

anläggningen vilket ökar personsäkerheten och bidrar till minskade kostnader vid bland 

annat underhållsarbeten.  

 

 

1.1  Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att bidra till minskade strålningsnivåer på Forsmark 2 och 

tydliggöra vikten av kobolt-59-utsläpp till reaktorvattnet. 

 

Målet med projektet är att kartlägga ventiler innehållande Stellite, undersöka hur slipning 

av ventilsäten bidrar till ökade kobolthalter i systemen och ta reda på effektiviten av efter-

följande Stellitesaneringar. 

 

1.2  Frågeställningar 

Inför examensarbetet ställdes följande frågeställningar baserat på den problembeskrivning 

som gavs av uppdragsgivaren på Forsmark.  

 

 I vilka reaktornära vattensystem på Forsmark 2 avges de högsta mängderna kobolt? 

 Vilka ventiler, vars vattenflöde riskerar att hamna i reaktorn utan att passera jon-

bytarfilter, innehåller Stellite i de system som ska undersökas? 

 Hur påverkar underhållsåtgärder i form av slipning av ventilsäten ökad aktivitet i 

systemen? 

 Hur effektiv är Stellitesaneringen som utförs efter slipning av ventilsäten, inklusive 

efterkommande provtagningar? 
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1.3  Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till vattensystem på Forsmark 2 vars vatten kan komma in i 

reaktorn utan att först passera jonbytarfilter.  

 

Alternativa material till Stellite kommer inte att undersökas djupare eller föreslås i detta 

examensarbete.  

 

Flödesscheman ingår inte i rapporten på grund av sekretesskäl, men finns tillgängliga inom 

Forsmarks Kraftgrupp AB. 

1.4  Stellite i kärnkraftssammanhang 

Stellite, som är en sammansättning av kobolt (Co), krom (Cr) och Volfram (W), är det 

vanligaste tätningsmaterialet i ventiler som används kokvattenreaktorer [4]. Den stora 

nackdelen med Stellite är den höga koncentrationen av kobolt i kärnkraftssammanhang. 

Ventiler i kokvattenreaktorer utsätts för höga temperaturer och tryck vilket resulterar i att 

beläggningar samt legeringsytor i ventilerna slits och så småningom måste bytas ut.  

 

Trots att kobolt-60 bidrar till 70-80 procent av dosraten på systemytor i anläggningen 

samt har en halveringstid på cirka fem år [5], används fortfarande materialet Stellite på 

grund av dess utmärkta tribologiska samt korrosionsbeständiga egenskaper under höga 

tryck och över en stor variation av temperaturer [4], [6-8]. I en intern rapport från 2013 i 

Forsmark har i samband med en nybeställning av käglor ett alternativt beläggningsmaterial 

undersökts. Arbetet med att hitta ett ersättningsmaterial för Stellite sker kontinuerligt och 

alternativa material finns att tillgå, varav en del Stellite redan har ersatts på Forsmark. 

Dock anses ersättningsmaterialen ha sämre mekaniska samt tribologiska egenskaper än 

Stellite. 

 

 

1.5  Svetsmetoder av tätningsytor i ventiler 

Med avseende på underhållskostnader renoveras ofta komponenter istället för att bytas ut, 

där ytor som är extra utsatta för till exempel korrosion, erosion eller nötning kan ersättas 

eller förstärkas med påläggningssvetsning. Påläggssvetsning av tätningsytor innebär att le-

geringsmaterialet, till exempel Stellite, svetsas på plats med olika svetsmetoder. Efter en 

påläggningssvetsning slipas därefter ytorna till rätt dimension för att ventilerna ska vara 

täta. Problemet med de vanliga svetsmetoderna MIG/MAG, TIG eller metallbågsvets-

ning, som vanligtvis används vid renoveringar, är den höga värmeutvecklingen som kan 

förändra materialegenskaperna i materialet som bearbetas. Värmeutvecklingen vid svets-

ningen resulterar i mikrostrukturella förändringar, distorsion och kvarvarande spänningar i 
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materialet, vilket påverkar materialets mekaniska egenskaper och är kritiska faktorer som 

påverkar livstiden på delar i bland annat kärnkraftverk. Eftersom en förändring i material-

strukturen kan leda till högre slitage eller läckage, är det viktigt att kunna mäta eller för-

utse storleken av spänningarna i förebyggande underhållssyfte. [9-12] 

 

Som ett alternativ till de traditionella svetsmetoderna föreslås, i studien från Ångströmsla-

boratoriet, laserpulversvetsning (laser powder welding, LPW) där legeringen appliceras 

på ytan i form av pulver som sedan smälts med laser [4]. I avhandlingen beskriver författa-

ren hur lasersvetsning ofta överträffar de traditionella svetsmetoderna i de applicerade lag-

rens vidhäftningsförmåga. Det applicerade lagrets finfördelning över ytan bidrar till stabili-

teten i komponentens geometri [10]. Hårdheten på ytan som lasersvetsats i avhandlingen 

är enligt Vickersskalan 150 HV hårdare än för samma yta som svetsats med traditionella 

svetsmetoder se tabell hämtad ur rapporten från Ångströmslaboratoriet, bilaga 1. [4] 

 

De två svetsmetoderna TIG (Tungsten Inert Gas) och lasersvetsning (Laser Beam Wel-

ding, LBW) jämfördes i arbetet av F. Souza Neto et.al, på det låglegerade stålet AISI 

4130. Resultatet visade att tjockleken på svetsgodset (Fusion Zone, FZ) samt att den vär-

mepåverkade zonen (HAZ, heat affected zone) på materialet var tio gånger större för TIG-

svetsning än för lasersvetsning. [9] Med en större värmepåverkad zon riskeras större inre 

spänningar, vilket i värsta fall leder till sprickbildning och korrosion i materialet. Sprick-

bildningar i materialet ökar risken för korrosion vilket kan resultera i en reducerad hård-

het och eventuella läckage i ventilen, varav en underhållsåtgärd måste utföras.   

 

1.5.1  Problemet med lasersvetsning på Forsmark 

Enligt Hannes Löfgren på Forsmark används i regel inte lasersvetsning på Forsmark, främst 

på grund av att anläggningarna eller aggregaten, åtminstone tidigare, har varit mycket 

stora vilket gör lokal svetsning på plats av till exempel legeringsytor i ventiler omöjligt. 

Lasersvetsning kräver även höga säkerhetsåtgärder och utbildade svetsare inom ämnet. 

Om tillsatsmaterialet är i pulverform, är dessutom problemet att pulvret inte kan applice-

ras på legeringsytorna då ytorna inte alltid är horisontella. Enligt svetsansvarig Hannes 

Löfgren och kemispecialist Ingvar Carlsson framkommer det dock att sprickbildningar i 

legeringsmaterialen förekommer i ventiler och tros bero på inre spänningar i materialet. 

Om sprickbildningar kan minskas i kombination med en ökad hårdhet, kan livslängden för 

en ventil ökas och därmed krävs mindre underhållsåtgärder. Mindre svetsanläggningar el-

ler aggregat, främst munstycken, skulle kunna möjliggöra användningen av lasersvetsning 

om en annan form av tillsatsmaterial kan användas istället för pulver vid svåra geometrier. 

I takt med att tekniken utvecklas och lasersvetsningen blir smidigare att hantera, bör till-

lämpning av lasersvetsning övervägas med tanke på dess fördelar jämfört med traditionella 

metoder. 
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1.6  Kraftig ökning av kobolt-60 i reaktorvatten på Forsmark 2 

Halten av kobolt-60 har ökat kraftigt på Forsmark 2 sedan 2012. Konsekvenserna av detta 

har lett till att ytkontaminationen och stålningsnivåer, på insidan av rör i system 20-321, 

har skenat iväg med mycket höga dosrater som följd.  

 

I samband med de skenande kobolt-60-halterna, infördes något som kallas ”framåtpump-

ning av högtrycksdränage” för att höja den termiska effekten från 2928 till 3253 megawatt 

på Forsmark 2. [13]. Framåtpumpningen innebär att dränage från högtrycksturbinen i ång-

systemet pumpas direkt till reaktorns matarvatten utan att passera jonbytarfilter. Framåt-

pumpningen har granskats noga av kemiavdelningen på uppdrag av SSM med avseende på 

korrosionsprodukter i vattnet, men anledningen till den rekordhöga ökningen är fortfa-

rande oklar. Framåtpumpningen och höjningen av effekten ställer höga krav på ventilers 

funktion. Eftersom Stellite anses vara en stor orsak till kobolt-59-halter i systemen är det 

viktigt att kartlägga och undersöka påverkan av ventiler innehållande Stellite i de mest kri-

tiska systemen. 

 

1.7  Koboltinmatning  

Det är välkänt att korrosion i lättvattenreaktorer påverkas starkt av de driftförhållanden 

som råder. Flera parametrar såsom temperatur, tryck, mekaniska laster, material och 

miljö bidrar till både ökad korrosion och erosion, vilket med tiden leder till reparationer 

eller byten av komponenter i system [14]. Enligt TBM, som är ett av de styrande doku-

menten i Forsmark berörande konstruktionskrav, får kobolthalten inte överstiga 0,05 pro-

cent för ytor större än tio kvadratmeter och 0,2 procent för ytor mindre än tio kvadratme-

ter om vattnet inte först passerar genom ett jonbytarfilter [3]. 

 

I en statusrapport om kobolt på Forsmark uppges mängden korrosionsprodukter i matar-

vatten till reaktorn vara cirka 20 kilogram per år, varav den totala koboltinmatning är 50-

100 gram per år. De största bidragen av kobolt anses vara följande punkter nedan. [1] 

 Stellite i 313-, 321- och 331-system (cirka 75 procent)  

 Rostfritt stål i HTFV (högtrycksförvärmaren) samt interna delar (cirka 20 procent) 

 Inconel i spridare, cirka 5 procent 
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1.7.1  Jonbytarfilter 

För att rena vattnet i systemen används jonbytarfilter. Filtrena består av jonbytarmassa, 

vars uppgift är att bland annat sänka halterna av kobolt. Jonbytarfiltrena på Forsmark 1 och 

2 har en reningsgrad på cirka 60 procent jämfört med motsvarande filter på Forsmark 3, 

det är därför viktigt att begränsa koboltinmatningen även innan filtrena eftersom allt inte 

filtreras bort [15]. I system vars vatten inte passerar jonbytarfilter är det av extra stor vikt 

att kobolt, därför är det av stor vikt att material som sätts in i system erhåller rätt kobolt-

halt.  

 

1.7.2  Spridning av koboltpartiklar 

Koboltpartiklar från till exempel en defekt ventil eller efter en Stellitesanering kan färdas 

långa vägar och fastnar i form av legeringar i systemen. Ett exempel på detta beskrivs i en 

rapport av kemiavdelningen år 2011, där ett strykprov taget från en ventil i snabbstoppsy-

stemet 20-354 analyserades. Beläggningen, bestående av ett svart pulver med en korrode-

rad rödbrun yta under, visade bland annat höga halter av kobolt och resultaten pekade mot 

att beläggningen innehöll materialet Stellite. Vid en kontroll av ventilen som analyserats, 

visade det sig att ventilen inte hade Stellitesanerats sedan 1985. [16] De höga kobolthalter-

na berodde troligtvis på slipdamm från till exempel en Stellitesanering, men kom från 

331-systemvatten, det vill säga från ett annat system. Exemplet belyser problemet med att 

lokalisera orsakerna till kobolthalterna i systemen och varför det är viktigt att lokalisera 

Stellitekällorna.  
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2  Forskningsmetodik 

Arbetet har delats upp i två huvudmoment; Nulägesanalys och Kartläggning, som i sin tur 

delats upp i flera delmoment. I nulägesanalysen samlades den information som krävdes för 

att utföra kartläggningen. Med den inhämtade informationen från nulägesanalysen, kartla-

des samt inventerades sedan ventiler i de prioriterade systemen. 

 

Det första steget i arbetet var att samla och analysera information i form av en litteratur-

studie för att få en djup och bred förståelse av problemet. Rapporter och nödvändiga do-

kument inhämtas med hjälp av databaser såsom www.sciencedirect.com samt Forsmarks 

interna dokumentarkiv ARKEN. I Sverige ger strålskyddsmyndigheten (SSM) ut föreskrif-

ter som kärnkraftverken måste följa, all dokumentation som inhämtas från Forsmarks da-

tabaser uppfyller därmed redan dessa krav. För att nå målet baserades informationsin-

hämtningen främst på de interna rapporter i Forsmarks egna databaser som är relaterade 

till arbetet där informationen till stor del bestod av hur nuläget såg ut på Forsmark. Den 

interna informationen kompletterades med vetenskapliga rapporter för att få en bredare 

kunskap inom specifika ämnen samt ett bredare perspektiv på problemet.  

 

I inledningen av nulägesanalysen intervjuades personal från mekaniskt underhåll (NMM) 

kontinuerligt för underhållsrelaterade frågor, kemispecialist Ingvar Carlsson från kemiav-

delningen med 45 års erfarenhet i Forsmark för nuläget med kobolthalter på Forsmark 2, 

samt svetsansvarig Hannes Löfgren från avdelningen för mekanisk kvalitetsteknik (NEMQ) 

angående svetstekniker och materialfrågor. Resultatet av intervjuerna gav en tydlig bild på 

bland annat hur man arbetar, eventuella flaskhalsar samt problem i metodiken, hur Fors-

marks datasystem fungerar samt hur nuläget med avseende på kobolthalter ser ut.  

 

I kartläggningen hämtades flödesscheman in för de mest kritiska systemen baserat på resul-

tatet av intervjun med kemispecialist Ingvar Carlsson. Flödesscheman samlades in från 

Forsmarks dataarkiv ARKEN tidigt i arbetet och skrevs ut i A3-format där huvudstråk 

samt ventiler därefter markerades inför ventilinventeringen. Inventeringen samt kartlägg-

ningen av ventiler genomfördes med datainsamling i underhållssystemet FENIX, doku-

menthanteringssystemet ARKEN samt dokumentation i Forsmarks huvudarkiv där in-

formation om ventilerna inhämtas. Ventillistor för de system vars flödesscheman har sam-

lats in, hämtades från underhållsdatabasen FENIX. Ventillistorna överfördes sedan till Ex-

cel där informationen filtrerades. För att ta reda på de ventiler vars legeringar innehåller 

Stellite, samlades sammanställningsritningar med materiallistor in från pappersarkiven C-

dok och K-dok på FM-center (underhållsbyggnaden) samt från huvudarkivet. Materialko-

derna för legeringsmaterialen i ventilerna, som samlats in från materiallistorna, kontrolle-

rades med hjälp av materialtabeller för att ta reda på om den kemiska sammansättningen 

innehöll kobolt. Legeringsmaterialen för ventilerna antecknades därefter i ventillistorna i 

Excel och de ventiler som innehöll Stellite, sammanställdes i en egen ventillista. 

http://www.sciencedirect.com/
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3  Teoretisk referensram 

3.1 Ventiltyper 

I Forsmarks kärntekniska anläggningar finns flera olika typer av ventiler, nedan beskrivs de 

typer av ventiler som har inventerats från de system som berörts i arbetet. 

 

Sätesventil/kägelventil/bälgventil 

En sätesventil definieras av att ventilen har ett enkelt eller dubbelt ventilsäte som en 

kropp, vanligtvis en kägla, stänger mot. Kroppen är monterad på en höj- och sänkbar 

spindel som ofta styrs utifrån, varpå flödet kan varieras genom att reglera öppningen mot 

sätet. En kägelventil är en typ av sätesventil och är mycket vanlig i Forsmarks anläggning-

ar. Kägelventilen är en av de vanligaste ventiltyperna för avstängnings- och regleringssyfte, 

främst eftersom trycket verkar under öppningsytan vilket gör ventilen lätt att öppna.  

 

En bälgventil är en typ av kägelventil där en bälg, fastsvetsad på spindeln, mellan spindel 

och ventillock blockerar flödet i ventilhuset från att nå tätningsytor i ventilens övre del, se 

figur 1. 

 

 
 

Figur 1. 1. Ventilhus, 2. Bygellock, 3. Säte, 4. Kägla, 5. Veckbälg. Bild hämtad från www.kursnavet.se den 
17/5 2017. 

 

  

http://www.kursnavet.se/
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En kulventil, där en genomborrad kula som är fäst i spindeln reglerar flödet genom att ro-

teras 90 grader i ett sfäriskt ventilsäte, se figur 2. Flödet i fullt öppet läge har rak genom-

strömning och ventiltypen används vanligtvis som avstängningsventil.   

 

 

Figur 2. 1. Hus/svetsändar, 2. Kula, 3. Tätningar i genomlopp, 4. Spindel, 5. Spindeltätning. Bild hämtad 
från www.kursnavet.se den 17/5 2017. 

 

Kilslidventil/Parallellslidventil 

En kilslidventil har rak genomströmning vid öppnat läge och reglerar flödet med en kil-

formad slid som öppnas eller stängs med en spindeln, se figur 3. Kilsliden tätar mot tät-

ningsytor i form av cirkulära säten. Problemet med denna ventiltyp är de stora krafter som 

uppstår mot slidytan på grund av vätskeflödet vid öppning. I mellanläge uppstår lätt vibrat-

ioner och mycket höga tryck på tätningsytorna, varpå ventilen antingen bör vara helt öp-

pen eller stängd. Trycket på kilsliden vid höga flöden kan få sliden att luta där den största 

lutningen förekommer då ventilen nästan är stängd [11]. Parallellslidventil är en typ av kil-

slidventil där kägelytorna är parallella mot varandra istället för att vara vinklade. 

 

 

Figur 3. 1. Ventilhus/överdel, 2. Kägla, 3. Säte, 4. Spindel, 5. Packning. Bild hämtad från 
www.kursnavet.se den 17/5 2017. 

http://www.kursnavet.se/
http://www.kursnavet.se/
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Backventil/Klaffbackventil 

En backventil släpper bara förbi flöde i en riktning och stänger vid motsatt flödesriktning. I 

Forsmark och i detta arbete har främst klaffbackventiler inventerats, exempel på en klaff-

backventil och dess klaff syns i figur 4 och 5. En klaffbackventil kan antingen vara egenbe-

lastad eller fjäderbelastad, där fjädern monteras vid infästningen av klaffen (se figur 5). 

 

 

Figur 4. Figuren visar en genomskärning av en 
klaffbackventil där nummer tre är själva klaffen 
som illustreras i nästa figur nedan. 1. Ventilhus, 
2. Överdel, 3. Klaff, 4. Lockpackning. Figuren är 

hämtad från 
http://www.armatec.com/sv/produkter/ventiler
/backventiler/klaffbackventiler/klaffbackventil-
at-1149/#information-tab, den 17/5 2017. 

Figur 5. Klaffen på en klaffbackventil med 
tillhörande komponenter.  1. Ventilhus, 2. 

Spjällskiva, 3, 5 och 6. Spindel, 4. Plugg, 7 och 
8. Fjäder. Bild hämtad från www.kursnavet.se 

den 17/5 2017

 

 

http://www.armatec.com/sv/produkter/ventiler/backventiler/klaffbackventiler/klaffbackventil-at-1149/#information-tab
http://www.armatec.com/sv/produkter/ventiler/backventiler/klaffbackventiler/klaffbackventil-at-1149/#information-tab
http://www.armatec.com/sv/produkter/ventiler/backventiler/klaffbackventiler/klaffbackventil-at-1149/#information-tab
http://www.kursnavet.se/
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Reglerventil 

En reglerventils uppgift är att noggrant reglera ett flöde och styrs ofta elektriskt med 

reglerutrustning eller pneumatiskt med en lägesställare av ett manöverdon. Vanliga 

typer av reglerventiler är modifierade kägel- eller kulventiler, där kroppen som re-

glerar flödet är modifierade med flödeskanaler i bur och kägla. Detta för att nog-

grant kunna reglera flöden för speciella ändamål samt för att minska till exempel 

ljudnivåer, vibrationer eller turbulens i ventilen. Bur är den del som styr käglan, i 

figur 6 syns bur och kägla för en reglerventil av typen kägelventil som har granskats i 

arbetet. 

 
 

Figur 6. Figuren visar bur och kägla i ventilhuset på en reglerventil där flödesriktningen är från 
vänster till höger. I bur och kägla finns flödeskanaler som släpper förbi ett delflöde då ventilen öppnas. 
Käglan i figuren har även något som kallas pilotkägla, som öppnas innan huvudkäglan öppnas. Bild 

från sammanställningsritning i Forsmark. 

 

Trevägsventil 

En trevägsventil är en ventil med ett inlopp och två utlopp, eller tvärtom, vars upp-

gift är att blanda eller fördela två flöden, se figur 7. Det vanligaste användningsom-

rådet för trevägsventiler är för blandning, vilket utnyttjas bland annat då man vill re-

glera temperaturen i ett system.    

 

 

Figur 7. Figuren visar ventilhuset av en trevägsventil av typen sätesventil. Figuren är ett urklipp av en 
sammanställningsritning från Forsmarks arkiv 
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3.2  Tätnings/legerings- och slitageytor i ventiler 

Materialet i tätningsytorna är avgörande för ventilens funktion och livslängd. Hög 

friktion resulterar i en trögmanövrerad ventil och ett ökat slitage vilket innebär dyra 

och omfattande åtgärder då ventilen måste underhållas. I figur X nedan illustreras 

sätesytorna för en sätesventil, i arbetet är det främst dessa ytor som har granskats, 

eftersom det är dessa som löper störst risk för slitage på grund av erosion eller kor-

rosion. 

 

 
 

Figur 8. De inringade områdena visar sätesytorna i en sätesventil. Både legeringsmaterialet på sätet 
och käglan har granskats för de ventiler som har inventerats i rapporten. 
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3.3  Databaser 

Nedan beskrivs de interna databaserna ARKEN och FENIX där data har hämtats in 

för arbetet. 

 

3.3.1  ARKEN 

Arken är Forsmarks huvudsakliga dokumentationsdatabas och består av flera olika 

arkiv. De dokumenttyper i ARKEN som varit aktuella för detta arbete är något som 

kallas C-dok, där bland annat originalritningar och materialdata finns arkiverat, samt 

K-dok, där exempelvis tillverknings- och underhållsdokumentation finns arkiverat.  

 

3.3.2  Underhållsprogrammet FENIX 

Fenix är ett datorbaserat dokumentationssystem för underhåll och systemkompo-

nenter som används inom Forsmarks Kraftgrupp AB. I programmet, som är Win-

dowsbaserat, dokumenteras de arbeten som utförs. På så sätt finns information om 

genomförda samt planerade arbeten, vilket kan användas för erfarenhetsåterkoppling 

eller underlag för nya arbetsmoment.  

 

Vid till exempel en beställning av en reservdel, ska reservdelshandläggaren doku-

mentera information om den beställda komponenten i Fenix baserat på det underlag 

de fått av arbetsledare. Underlaget fås i form av en TUA – Tekniskt Underlag för 

Anskaffning, som kontrolleras av teknikavdelningarna mekanisk konstruktion 

(NEMK) och/eller mekanisk kvalitetsteknik (NEMQ). I programmet finns doku-

menterad information om komponenter i system. 

 

Problemet med underhållsprogrammet FENIX är att den inte uppdateras automa-

tiskt då en komponent beställs, informationen matas in manuellt av reservdelshand-

läggarna. Om information från TUA inte stämmer, eller om informationen inte 

uppdateras i FENIX, kan därför information i FENIX vara bristfällig vilket skapar en 

osäkerhet vid till exempel en beställning av reservdel eller information om en kom-

ponent. Om information saknas i FENIX, hämtas den saknade informationen från 

ritningen till komponenten som finns i pappersarkivet C-dok. Även här är proble-

met att informationen uppdateras manuellt mellan pappersarkiven, vilket skapar en 

osäkerhet om dokumenten är tillförlitliga eller inte. 
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4  Nulägesanalys  

Nulägesanalysen är baserad på personliga intervjuer och praktik med personal på 

underhållsavdelningen NMM5. Syftet med nulägesanalysen var att få en god förstå-

else av arbetsprocessen och de system som används, för att sedan tillämpa i arbetet. I 

nulägesanalysen intervjuades personer från avdelningen för mekaniskt underhåll 

(NMM), kemi- och anläggningsexpert från specialistavdelningen för kemi (NPCS) 

samt svetsansvarig för mekanisk kvalitetsteknik (NEMQ). 

 

4.1  Fokus på system och systeminformation 

För att klara tidramen och fokusera arbetet ansågs systemen nedan vara viktigast att 

undersöka. 

 

System 20-313: Huvudcirkulationssystem 

Systemets driftuppgifter är att cirkulera vatten i reaktortanken så att den effekt som 

utvecklas i reaktorhärden överförs till kylmedlet, samt att medverka till att styra re-

aktorns termiska effekt. 

 

System 20-321: Kylsystem för avställd reaktor 

Systemets huvuduppgift är att kyla ned reaktorn vid avställning för att sedan hålla en 

stadig temperatur, samt att under alla driftlägen medverka till rening av reaktorvatt-

net genom system 331 som beskrivs nedan. Huvudparten av vattnet återförs sedan 

till matarvattnet, system 415. 

 

System 20-331: Reningssystem för reaktorvatten 

System 331, som är en del av system 321, har till uppgift att rena reaktorvattnet från 

föroreningar och erhålla god vattenkemi genom jonbytarfilter.  

 

System 20-, 21-, 22-415: Matarvattensystem och framåtpumpning 

Systemet består av två stråk (21 och 22), ett till vardera turbinaggregat, och har till 

uppgift att transportera, trycksätta och förvärma kondensatvatten från kondensatsy-

stemet 414 till reaktortanken. Systemet 20-415 är en översiktlig bild av matarvat-

tensystemet, varav 21- och 22-415 är mer detaljerade flödesscheman för vardera 

turbinstråk av systemet. Till matarvattensystemet 415, tillkommer högtrycks-

dränage från högtrycksturbinerna som pumpas till matarvattnet utan att passera jon-

bytarfilter. Syftet med framåtpumpningen är att ta vara på värmen i den vätska som 

kondenseras i högtrycksturbinen för att höja temperaturen på matarvattnet innan det 

når reaktorn. 
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4.1.2  Kondensatreningsanläggning (KRA) 

Det gemensamma med systemen som undersökts I arbetet är att samtliga system har 

passerat något som kallas kondensatreningsanläggningen i system 414, som därefter 

övergår till matarvattensystemet 415. KRA består av flera jonbytarfilter vars uppgift 

är att rena kondensatet innan det matas in genom matarvattensystemet 415 till reak-

torn. Fokus har lagts på systemen efter KRA, eftersom eventuell kontamination i sy-

stemen då kan hamna i reaktorn utan att passera jonbytarfilter.  
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4.2  Kemirapport, nuläge 

För att ta reda på hur nuläget såg ut angående kobolthalter i systemen, samt vilka sy-

stem som är viktigast att undersöka, intervjuades kemi och anläggningsexpert Ingvar 

Carlsson från NPCS tidigt i arbetet. I intervjun redovisades den nyaste lägesrappor-

teringen från kemiavdelningen i form av en uppföljningsrapport av införd framåt-

pumpning på Forsmark 2, baserad på mätdata från 80-talet fram till dagsläget. Inter-

vjun resulterade i en nulägesanalys om kobolthalter i system samt vilka system som 

bör undersökas i arbetet. Samtliga grafer är hämtade ur rapporten skriven av  

kemiavdelningen på Forsmark. 

4.2.1  Stabil inmatning av kobolt-59 

Provtagningarna för korrosionsprodukter i systemen analyserades varje till varannan 

vecka sedan starten av framåtpumpningen av högtrycksdränage. Provtagningsfre-

kvensen minskade därefter till en gång per månad under 2015 då resultaten visade 

en stabilt avtagande trend.  

 

Kobolt-59-halten i 20-415 matarvatten för de två turbinstråken 21 och 22 för var-

dera turbinaggregat anses vara stabil, se figur 9. Anledningen till de ökade halterna 

beror ofta på revisionsavställningar, där halterna spontant ökar vid start efter revis-

ion. Mindre ökningar kan även bero på till exempel underhållsåtgärder där till ex-

empel Stellitesaneringar har utförts. Storheten på y-axeln, ”ppb”, står för parts per 

billion eller i detta fall mikrogram per liter där 0,001 ppb motsvarar cirka 40 gram 

inmatning per år. [17] 

 

 
 

Figur 9. Grafen visar kobolt-59-halter (CO i figur) i matarvattnet in till reaktorn, system 20-415, för 
de två stråken 21 och 22 till vardera turbinaggregat. Figur hämtad ur kemirapport från Forsmark 

(2017), Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 2, 2016.  
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Inmatning av kobolt-59 är stabilt eller minskande i det framåtpumpade högtrycks-

dränaget enligt figur 10, konstaterat av Ingvar Carlsson även om det är något otyd-

ligt i grafen. Att kobolt-59-halterna är låga i dränaget påvisar att källan till kobolt-59 

mest troligt inte kommer från framåtpumpningen, vilket tidigare har varit en teori. 

[17] 

 
 

Figur 10. Grafen visar mängden Kobolt-59 (CO), Krom (CR), Järn (FE), Mangan (MN) och Nickel 
(NI), där kobolthalten är den intressanta i detta fall. Figur hämtad ur kemirapport från Forsmark 

(2017), Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 2, 2016. 
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Även ytaktiviteten i ångledningarna, som är direkt beroende av ångans fukthalt, före 

högtrycksturbinerna har minskat med tiden. Figur 11 visar utvecklingen av ytaktivi-

tet och dosrat för ångledning 21-411, trenden för 22-411 ser liknande ut. I samband 

med att man har minskat fukthalten i ångan de senaste åren har därmed ytaktiviteten 

minskat avsevärt. [17] 

 

Figur 11. Grafen visar ytaktiviteten för Kobolt-60 (Co-60), Kobolt-58 (Co-58), Mangan-54 (Mn-
54), Antimon-124 (Sb-124), Zink-65 (Zn-65) i ångledningen 21-411.  I grafen redovisas även 

trenden för dosrat och fukthalten i ångan, vilket i samband med isotoperna har en minskande trend. 
Figur hämtad ur kemirapport från Forsmark (2017), Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 

2, 2016. 

 

4.2.2  Ökning av kobolt-60 

En årlig mätkampanj som kallas NYMF (Nuklidspecifika ytaktivitetsmätningar i 

Forsmark), gjordes under avställning för kartläggning av nuklidspecifik aktivitets-

uppbyggnad i rör och värmeväxlare i 300- och 400-system.  

 

Trots att halterna av kobolt i matarvatten (21/22-415), dränage från högtryckstur-

bin (framåtpumpningen) och ångan har minskat, har man en ökande trend av kobolt-

60 i reaktorvattnet. I figur 12 nedan redovisas kobolt-60 halten i system 20-321, där 

värdena har ökat sedan 2009 och än idag är stigande. Även på Forsmark 1 har nivå-

erna stigit på samma sätt, där ingen framåtpumpning eller effekthöjning har ägt rum. 

[17] 
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Figur 12. Grafen visar ytaktiviteten (Bq/m3) för Kobolt-60 (CO-60), Kobolt-58 (CO-58), Mangan-
54 (MN-54) och Krom-51 (CR-51) i reaktorvattnet för system 20-321. Figur hämtad ur kemirapport 

från Forsmark (2017), Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 2, 2016. 
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Ytaktivitet- och dosrat för system 20-321 och 20-331 är de högsta genom historien 

för Forsmark 2. Däremot syns en viss minskning av ytaktivitet i 20-321 och 20-331 

enligt mätningar från 2016 i figur 13, vilket kan bero på halveringstiden för kobolt-

60 som är cirka fem år.  

 

 

Figur 13. I figuren syns den rekordhöga ytaktiviteten sedan 2012 samt minskningen år 2016. Grafen 
visar en långtidstrend för ytaktivitet i system 20-321. Figur hämtad ur kemirapport från Forsmark 

(2017), Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 2, 2016. 

 

 

Eftersom mängden kobolt är låg i både matarvattnet in till reaktorn, ångan i ångsy-

stemen och dränaget från högtrycksturbinen, bör andelen kobolt frigöras kring reak-

torn eller i de reaktornära systemen. Informationen från graferna tyder på att det 

kan finnas en kobolt-59-källa som inte syns i kemiavdelningens mätvärden och kan 

vara lokaliserad efter mätpunkterna där halterna mäts.  

 

Även om kobolt-60-halten i system 321 och 331 är ovanligt höga, kan anläggningen 

drivas som vanligt. De förhöjda strålningsnivåerna bidrar dock till en försvårad ar-

betsmiljö med utökade sanerings- och strålskyddsåtgärder för att kunna utföra un-

derhållsarbeten i systemen. Det finns en strikt gräns för hur mycket stråldos en per-

son får ta per dag eller år vid arbeten i Forsmark. Som följd av de förhöjda strål-

ningsnivåerna, kan personal som arbetar kring dessa system behöva ersättas oftare på 

grund av maximal tagen stråldos, eller doslarm då nivåerna är för höga. [17] 
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4.3  Stellitesanering 

När legeringsytor i en ventil innehållande Stellite har slipats, ska en Stellitesanering 

utföras. Anledningen är att sanera slipdammet från Stellitelegeringen för att inte ris-

kera att kobolt-59-partiklarna i slipdammet sprider sig till reaktorvattnet. För att ta 

reda på hur detta går till intervjuades Andreas Ohlsson, servicechef på Forsmark 3, 

på ISS som har flera års erfarenhet av Stellitesaneringar.  

 

När en Stellitesanering ska utföras, anropas saneringspersonalen av kemiavdelning-

en. Stellitesaneringen utförs på de ytor i ventilen där personal från kemiavdelningen 

har tagit prover för att analysera kobolt-59-halten. Saneringen sker med luddfria tra-

sor och avsaltat vatten tills ytan anses vara ren. Eftersom Stellite avger ett grått 

damm, bedömer man när arbetet är slutfört baserat på hur mycket grått damm som 

fastnar på trasan. Då legeringsytan inte längre färgar trasan, anses arbetet vara slut-

fört. Då arbetet är utfört, kontrolleras ytorna återigen av kemi för att därefter god-

kännas eller underkännas.  

 

Problem 

Det framkommer ur intervjun att de prover som tas i ventilen av personal från ke-

miavdelningen vid tidigare Stellitesaneringar, enbart har tagits på legeringsytorna i 

sätet. Eftersom Stellitesaneringen baseras på provtagningarna, saneras då enbart le-

geringsytorna. Om provtagning och sanering enbart sker på legeringsytorna, är det 

stor risk att övriga ytor inte saneras eller kontrolleras. Resultatet av detta är att slip-

damm kan finns kvar i ventilens övriga ytor samt i rörändarna då ventilen har mon-

terats ihop inför driftsättning, se figur 14.  

 

 

Figur 14. Figuren illustrerar de ytor i ventilhuset där kobolt-59-partiklar i slipdamm kan bli kvar 
efter en Stellitesanering om ytorna varken kontrolleras eller saneras.  
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Övriga ytor i ventilhuset är dock svåra att torka då ytorna ofta är sträva och är näst-

intill omöjliga att få rena på grund av avlagringar som färgar av sig på trasan. För att 

sanera dessa ytor skulle en annan metod behövas för att samla upp slipdammet från 

avlagringarna och de sträva ytorna. 

 

Då en ventil med mindre dimension eller en svårare geometri saneras kan övriga 

ytor lätt kontamineras med dammet på trasan. Om dessa ytor inte kontrolleras finns 

Stellite kvar i ventilen.  

 

I jämförelse med ett normalt slitage på legeringsytorna under drift, eller vid inre 

läckage i en ventil, anses den största mängden partiklar kunna frigöras vid en slip-

ning av ventilsätet om effektiviten av efterföljande Stellitesanering är dålig enligt 

Ingvar Carlsson. Om prover och sanering enbart utförs på legeringsytor, riskerar 

man att en stor del av slipdammet som sprids blir kvar i ventilen och sedan sprids till 

reaktorn vid driftsättning. Eftersom saneringens resultat baseras på kemis provtag-

ningar, kan ett jobb godkännas trots kvarvarande slipdamm i ventilen om enbart le-

geringsytor kontrolleras.  
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5.  Kartläggning 

Med information från nulägesanalysen, inleddes kartläggningen för att lokalisera 

vilka ventiler i de prioriterade systemen som innehöll Stellite.  

5.1  Flödesscheman 

Från ARKEN hämtades digitala ritningar för de prioriterade system 20-313, 20-321, 

20-331 och 20-, 21 och 22-415 baserat på resultatet av intervjuer med kemiavdel-

ningen, samt personal från avdelningen för mekaniskt underhåll NMM5.  

 

Flödesscheman skrevs ut i A3 format och huvudstråk inklusive ventiler markerades 

för att underlätta inventeringen av ventiler senare i arbetet. Av säkerhetsskäl får inte 

flödesscheman bifogas i detta arbete, utan finns internt inom Forsmark.  

 

Även i de flödesscheman som hämtades digitalt, markerades huvudstråken samt de 

ventiler som har inventerats i dessa. Av säkerhetsskäl får dessa inte bifogas till denna 

rapport eftersom de innehåller säkerhetsklassad information, men finns tillgänglig 

internt inom Forsmark relaterat till detta arbete. 

5.2  Ventillistor från FENIX 

Ur FENIX hämtades kompletta ventillistor digitalt, med samtliga ventiler i de prio-

riterade systemen. En komplett lista över ventiler med information om bland annat 

systemnummer, ventilnummer, ventiltyp, tillverkare, typbeteckning och rum-

snummer överfördes till Microsoft Excel.  

 

De ventiler som markerats längs de prioriterade huvudstråken i de flödesscheman 

som samlats in, markerades i Excellistorna för respektive system. Listorna skrevs 

sedan ut för att användas som underlag vid inventering av legeringsmaterialet i ven-

tilerna.  

5.3  Inventering av legeringsmaterial 

Materialet på legeringsytorna i säte/kägla inventerades i form av materiallistor för 

varje enskild ventils sammanställningsritning. Ritningarna med tillhörande material-

listor inventerades ur Forsmarks dokumentationsarkiv, C-dok.  

 

För att undersöka vilka av de markerade ventilerna som innehöll Stellite, behövde 

materiallistor för samtliga markerade ventiler samlas in. Materiallistorna finns till-

sammans med ritningar av ventilerna i pärmar i Forsmarks dokumentationsarkiv C-

dok och K-dok. En översiktlig bild över metoden vid inhämtning av materiallistor 

illustreras i figur 15 nedan. 
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Figur 15. Figuren illustrerar översiktligt stegen vid inhämtning av materiallistor för ventiler. 

 

 

För att hitta den pärm där sammanställningsritning med materiallista finns för en en-

skild ventil, behövdes pärmnummer och ritningsnummer. Detta hittas i något som 

kallas ”O-dok” som består av fullständiga komponentlistor där pärm- och ritnings-

nummer står för den valda komponenten.  

 

Ventillista från Excel: Med hjälp av den ventillista som hämtats och filtrerats i 

Microsoft Excel, valdes rätt pärm i O-dok baserat på systemnummer. 

  

O-dok: Ur komponentlistan hämtades pärm- och ritningsnummer för den sökta 

ventilen. 

 

C-dok: Med informationen från komponentlistan i O-dok, valdes därefter pärm 

med sammanställningsritning och materiallista ur C-dok.  

 

K-dok: Information som saknades i C-dok, hittades i tillverkning- och konstrukt-

ionsarkivet K-dok.  

 

Ofta saknades ett tydligt system för att hitta den specifika ritningen samt materiallis-

tan i pärmarna. Många gånger saknades även materiallistor för sammanställnings-

ritningarna, vilket då inventerades i huvudarkivets tillverknings- och underhålls-

dokumentation ”K-dok”. Där hittades bland annat svetsspecifikationer för lege-

ringsmaterial. 

Ventillista 
från Excel 

O-dok 

C-dok 

K-dok (vid 
behov) 
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5.4  Kontroll av material 

Legeringsmaterialen i ventilernas tätningsytor som granskades, var i materiallistorna 

redovisade i form av olika materialbeteckningar. För att ta reda på om legerings-

materialet i tätningsytorna innehöll kobolt, söktes de kemiska sammansättningarna 

för varje material fram ur materialtabeller. Ventilerna markerades med färgerna 

grönt, gult och rött i Microsoft Excel beroende på vilken information som hittades, 

se bilaga 2-6 för de olika systemens färglagda samt filtrerade ventillistor. De olika 

färgerna betyder följande: 

 

 Grönt: Ventilen innehåller inte Stellite eller material med höga kobolthalter 

 Gult: Information saknas eller är otydlig/bristfällig 

 Rött: Ventilen innehåller Stellite eller kobolt 

 

När material för varje ventil i de filtrerade Excellistorna var ifyllda, markerades 

samtliga ventiler innehållande Stellite från de olika listorna och sammanställdes till 

en enskild lista, se bilaga 7. Detta är listan över samtliga Stellitebelagda ventiler i de 

prioriterade systemen. 

 

Problem 

Ett problem som uppstod vid materialkontrollen var materialbeteckningen för venti-

ler med tillverkare NAF. Information om den kemiska sammansättningen för 

materialbeteckningen (Co4660-56 eller -53) i dessa ventilers legeringsytor sakna-

des.  

 

För att ta reda på materialets kemiska sammansättning kontaktades Peter Karlsson 

från konstruktionsavdelningen (NEMK), som upptäckte att materialet Co4660 vi-

sade sig vara Stellite. Materialbeteckningen Co4660 visade sig vara leverantörens 

egna benämning av Stellite, vilket inte framgick i de materiallistor som inventerades. 

 

5.5  Kontroll av antal slipningar med efterkommande 

saneringar och inre läckage 

De ventiler innehållande Stellite som sammanställts, kontrollerades med avseende 

på antal inre läckage, antal slipningar av säte/kägla samt antal saneringar efter slip-

ning. Varje ventil kontrollerades enskilt i underhållsprogrammet FENIX, baserat på 

underhållshistorik sedan 2010-01-01, innan de förhöjda kobolt-60-värdena på Fors-

mark 2 inträffade, till nuläget. Både avhjälpande- och förebyggande-

underhållshistorik granskades.  
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6  Resultat 

För att besvara de mål som sattes upp tidigt i arbetet, sammanställs resultaten av nu-

lägesanalysen och kartläggningen. Av sekretesskäl får inte flödesscheman och ventil-

namn anges i rapporten. Fullständig information finns internt Forsmark.  

6.1  Resultat av kartläggning 

Antalet ventiler innehållande Stellite hittades i följande system: 

 

20-313: 0 

20-321: 15 

20-331: 14 

20-415: 8 (+4 oklara , dvs. gula) 

21/22-415: 8 + 8 = 16 (identiska system) 

 

Totalt hittades 37 stycken ventiler innehållande Stellite vars vattenflöde riskerar att 

hamna i reaktorn utan att passera jonbytarfilter, baserat på de ventillistor som häm-

tades från FENIX samt de ritningar med materiallistor som granskades i arkiven. Av 

övriga ventiler är totalt 20 stycken ventiler där det antingen saknades information 

angående Stellite, eller där informationen var otydlig. Dessa ventiler bör alltså un-

dersökas vidare. 

 

Av de 15 ventiler innehållande Stellite som hittades i system 20-321, där ytaktivite-

ten är högst, fanns sju stycken av dessa efter de mätpunkter som kemiavdelningen 

har mätt och analyserat. 

 

Av de 14 ventiler innehållande Stellite som hittades i system 20-331, som har en lik-

nande ytaktivitetstrend som 20-321 men innehåller jonbytarfilter, hittades sju styck-

en av dessa efter både jonbytarfilter och mätpunkter.  

 

System 20-331 ansluter till 20-321 efter mätpunkterna i 321, vilket betyder att de 

ventiler i 331 som hittades efter både jonbytarfilter och mätpunkter inte omfattas av 

mätning och analys.  

 

Sammanlagt hittades 13 stycken ventiler innehållande Stellite som ej registreras av 

kemiavdelningens provtagningar och som inte passerar jonbytarfilter innan reaktorn 

för system 321 och 331. 

 

Av samtliga ventilerna innehållande Stellite i de prioriterade systemen 321, 331 och 

415, var följande av ventiltyperna: 
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Avstängningsventiler: 2 

Backventiler: 4 

Bälgventil: 1 

Kilslidventiler: 27 

Kulventiler: 6 

Reglerventiler: 2 

Sätesventiler: 3 

 

Resultatet visar att den typ av ventil som det finns flest av innehållande Stellite är av 

typen kilslidventiler (27 stycken). 

 

6.2  Effekterna av slipning och effektiviteten av 

Stellitesaneringar 

Det framkommer ur nulägesanalysen att den största mängden kobolt anses frigöras 

till reaktorvattnet vid slipning av en Stellitebelagd ventil om effektiviteten av efter-

följande Stellitesanering är dålig, och inte för normalt slitage av en ventils legerings-

ytor eller vid inre läckage. Samtidigt framkommer det ur intervjun med Andreas 

Ohlsson på ISS att de provtagningar som tagits av personal från kemiavdelningen ef-

ter en slipning, endast har tagits på legeringsytorna varav endast legeringsytorna har 

sanerats. 

 

Av de ventiler innehållande Stellite som har inventerats, har fem stycken haft inre 

läckage, tio stycken slipats i säte/kägla och enbart två stycken sanerats efter slipning 

enligt historik från FENIX sedan 2010-01-01 enligt tabell 1.  

 

Av ovanstående tio slipningar, är fem stycken av slipningarna utförda i system 321 

och fem stycken i 331. Dessa tio slipningar är utförda i ventiler placerade efter jon-

bytarfilter samt efter kemiavdelningens mätpunkter, varav endast två av ventilerna i 

321 har Stellitesanerats.  

 

Fem av totalt tio slipningar har utförts på NAF-ventiler, vars materialbeteckning var 

mycket otydlig (Co4660). 
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Tabell 1. Tabellen visar antal inre läckage, slipningar och saneringar efter slipning sedan 2010-01-
01. Läckage och slipningar är markerat med rött, medan saneringar är markerade med grönt. 

 

Ve

ntil 

Antal inre läckage se-

dan 2010-01-01 

Antal slipningar se-

dan 2010-01-01 

Antal saneringar efter slipning 

sedan 2010-01-01 

X 0 1 0 

X 1 0 0 

X 1 1 1 

X 1 2 1 

X 1 1 0 

X 0 1 0 

X 0 1 0 

X 0 1 0 

X 0 2 0 

X 1 0 0 

 

6.3  Delresultat 

Utöver resultatet för de huvudmål som skulle besvaras i arbetet, konstaterades föl-

jande punkter under arbetets gång. Punkterna redovisas som delresultat av arbetet 

och anses vara viktiga för att analysera resultatet av huvudmålen. 

 

 Kobolt-59-halterna i matarvattensystemet 21- och 22-415 är stabila sedan tio 

år tillbaka 

 Kobolt-59-halterna i dränaget från högtrycksturbinen (system 415, framåt-

pumpningen) är stabila eller minskande sedan år 2012 

 Kobolt-60-halterna i ångledningar, från reaktorn till turbinerna, har minskat 

med upp till 90 procent sedan 90-talet 

 Kobolt-60-halten i system 20-321 har ökat sedan år 2011 och ytaktiviteten i 

systemet är de högsta genom historien för Forsmark 2 

 Den totala koboltinmatningen uppges vara upp till 100 gram per år. De 

största bidragen av kobolt anses vara följande punkter 

-Stellite i 313-, 321- och 331-system (cirka 75 procent) 

-Rostfritt stål i HTFV (högtrycksförvärmare) samt interna delar (cirka 20 

procent) 

-Inconel i spridare (cirka fem procent) 

 Det finns koboltfria material för att ersätta Stellite 6 som legeringsmaterial i 

ventilers käglor och säten, men dessa anses ha sämre mekaniska- och tri-

bologiska egenskaper 
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 Problemet vid svetsning med de traditionella svetsmetoderna såsom 

MIG/MAG, TIG eller metallbågsvetsning, som vanligtvis används inom 

Forsmark, är den höga värmeutvecklingen som kan förändra materialegen-

skaperna i materialet och orsaka sprickbildningar 

 Ur litteraturstudien framkommer det att lasersvetsning genererar en hårdare 

yta och en avsevärt mindre värmepåverkad zon. Lasersvetsning används dock 

inte på Forsmark idag, vilket bekräftas av svetsansvarig Hannes Löfgren från 

NEMQ 

 Jonbytarfiltrena på Forsmark 1 och 2 har en reningsgrad på cirka 60 procent 

jämfört med motsvarande filter på Forsmark 3 

 Informationen i underhållsprogrammet FENIX är inte alltid uppdaterat ef-

tersom informationen skrivs in manuellt, vilket resulterar i att informationen 

kan vara bristfällig 

 Dokumentationsarkivet C-dok, där underhållsdokumentation i form av 

bland annat ritningar med materiallistor finns, uppdateras manuellt vilket 

skapar en osäkerhet om dokumentationen är tillförlitlig eller inte. Systemet 

för att hitta ritningar är inte användarvänligt och är en mycket tidskrävande 

process. Det saknas ett tydligt system för att hitta ritningar med materiallis-

tor i pärmarna som finns i C-dok. Många gånger saknas materiallistor för rit-

ningarna i pärmarna, som måste letas upp i konstruktionsarkivet K-dok.  
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7  Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultat från nulägesanalysen, kartläggningen 

samt de delresultat som framkom under arbetet. 

7.1  Analys av kartläggning 

I nulägesanalysen redovisades att koboltinmatningen i dränage och matarvatten är 

stadigt eller minskande vilket tyder på att koboltinmatningen härrör från reaktorn 

eller system kring reaktorn. I litteraturstudien redovisades att 75 procent av den to-

tala kobolt-59-inmatningen till reaktorn antas komma från Stellite i 313- 321 och 

331-system. Av de 45 stycken ventiler innehållande Stellite som hittades, fanns 29 

stycken av dessa i de reaktornära systemen 20-321 och 20-331. Eftersom kobolt-60-

halterna i system 20-321 och 20-331 har en ökande trend, tyder detta på att det kan 

finnas okända källor för tillförsel av kobolt-59 till reaktorvattnet som inte har regi-

strerats i kemiavdelningens mätpunkter. 

 

Enligt resultatet av kartläggningen hittades totalt 13 stycken ventiler i system 321 

och 331 innehållande Stellite som inte passerar jonbytarfilter eller registreras av ke-

miavdelningens provtagningar och analyser. Om en underhållsåtgärd utförs i form av 

till exempel en slipning på någon av dessa 13 ventiler, sprids kobolt-59-partiklar di-

rekt in till reaktorn utan att passera jonbytarfilter eller registreras av kemiavdelning-

ens mätpunkter.  

 

Eftersom enbart två av de sex ventilerna som har slipats i system 321 och 331 har 

Stellitesanerats, är det stor risk att slipdamm innehållande stora mängder kobolt-59 

har spridits till reaktorvattnet utan att registreras. Detta kan vara en förklaring till 

varför mängden kobolt-59 till reaktorn är stadig eller minskande, medan mängden 

kobolt-60 har en ökande trend. En annan förklaring till varför kobolt-60-halter 

ökar, medan kobolt-59-inmatningen till reaktorn anses vara stadig kan vara att ko-

bolt-59 sprids till reaktorn mellan tidpunkterna för kemiavdelningen provtagningar 

och analyser.  

 

Om mätpunkterna i system 20-321 skulle flyttas, eller om flera mätpunkter skulle 

installeras efter samtliga Stellitebelagda ventiler, går det att mäta kobolthalter även 

efter de ventiler som idag inte omfattas i provtagningarna. På så sätt skulle eventu-

ella okända kobolt-59-källor kunna lokaliseras. 
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7.2  Analys av effekterna vid slipning och effektiviteten av 

Stellitesaneringar  

Anledningen till att slipningar av ventilers tätningsytor utförs är på grund av till ex-

empel inre läckage, sprickbildningar eller skador på legeringsytorna. Slipning sker 

även vid påsvetsning av en ny legering. Eftersom slipdamm från slipning av legering-

sytor i ventiler innehållande Stellite anses vara en stor orsak till ökade kobolt-59-

halter till reaktorvattnen och resulterar i stora omkostnader, är det viktigt att 

minska antalet slipningar. Minskade antal slipningar skulle kunna bidra till en lägre 

inmatning av kobolt-59 och stora ekonomiska besparingar. Inre spänningar i material 

anses vara en stor bidragande orsak till bland annat sprickbildning i ventilers lege-

ringsmaterial. De traditionella svetsmetoderna som används på Forsmark idag gene-

rerar stor värmepåverkan i materialet med inre spänningar som resultat. Om laser-

svetsning skulle införas som svetsmetod, kan värmepåverkan i materialet minskas 

betydligt vilket minskar risken för sprickbildning med slipning som följd. Dessutom 

kan lasersvetsning bidra till en hårdare legeringsyta, vilket innebär mindre slitage 

med färre underhållsåtgärder som följd. 

 

En bidragande orsak till att så få Stellitesaneringar har utförts, kan bero på att det 

inte framgår i underhållsprogrammet FENIX att ventilerna innehåller Stellite. Detta 

kan bero på att materialbeteckningar för ventilers legeringsytor är otydliga, eller 

inte skrivs ut i materiallistorna. Ett exempel på detta är materialbeteckningen 

(Co4660-56 eller-53) för ventiler av tillverkare NAF, som är tillverkarens benäm-

ning på Stellite vilket inte framgår i ventilernas materiallistor. Det är möjligt att 

Stellitesaneringar har uteblivit på grund av den otydliga materialbeteckningen, där 

tre av fem NAF-ventiler inte har Stellitesanerats efter slipning. Det är anmärknings-

värt att Stellitesaneringar kan ha uteblivit vid slipning av ventiler innehållande Stel-

lite, där stora mängder kobolt-59 riskerar att spridas till reaktorn utan att passera 

jonbytarfilter.  

 

Om endast legeringsytor saneras samt kontrolleras, är effektiviteten av provtagning-

ar och Stellitesaneringar mycket låg och är en bidragande faktor till den totala ko-

bolt-59-inmatningen till reaktorvattnet. Med mer omfattande provtagningar, skulle 

även kravet på saneringen öka. Resultatet av noggrannare provtagningar och en sa-

neringsmetod som samlar upp en större mängd slipdamm av Stellite kan bidra till en 

stor minskning av kobolt-59-inmatningen till reaktorn och en minskad ytaktivitet på 

grund av kobolt-60 i systemen. En rimlig lösning för att öka effektiviteten av prov-

tagningarna, och i sin tur Stellitesaneringarna, skulle kunna vara att avdelningen 

strålskydd (NAO) lämnar sina provtagningar från den öppnade ventilen innehållande 

Stellite till kemiavdelningen för analys. Eftersom strålskydd alltid ska ta prover då en 

ventil öppnas, kan dessa prover lämnas för analys istället för att de slängs, vilket 



 

32 

 

skulle bespara kemiavdelningen tiden för provtagningar och även öka noggrannheten 

vid provtagningarna. 
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8  Slutsats 

Slutsatserna av arbetet sammanställs och besvaras med avseende på de inledande frå-

geställningarna. 

 

I vilka reaktornära vattensystem på Forsmark 2 avges de högsta mängderna kobolt? 

I litteraturstudien redovisades att 75 procent av den totala kobolt-59-inmatningen 

till reaktorn antas komma från Stellite i 313- 321 och 331-system. I nulägesanalysen 

redovisades att koboltinmatningen i dränage och matarvatten (system 415) är stadigt 

eller minskande, vilket tyder på att koboltinmatningen härrör från reaktorn eller sy-

stem kring reaktorn. Detta tyder på att det kan finnas en kobolt-59-källa som inte 

syns i kemiavdelningens mätvärden och troligtvis är lokaliserad i eller kring reak-

torn, vilket stämmer överens med litteraturstudiens resultat. 

 

Vilka ventiler, vars vattenflöde riskerar att hamna i reaktorn utan att passera jonbytarfilter, 

innehåller Stellite i de system som ska undersökas? 

Totalt hittades 37 stycken ventiler innehållande Stellite och 20 stycken ventiler vars 

information saknades eller var oklar, vars vattenflöde riskerar att hamna i reaktorn 

utan att passera jonbytarfilter, baserat på de ventillistor som hämtades från FENIX 

samt de ritningar med materiallistor som granskades i arkiven.  

Sammanlagt hittades 13 stycken ventiler innehållande Stellite som ej registreras av 

kemiavdelningens provtagningar och som inte passerar jonbytarfilter innan reaktorn 

för system 321 och 331. 

 

Hur påverkar underhållsåtgärder i form av slipning av ventilsäten ökad aktivitet i systemen? 

Det framkommer ur nulägesanalysen att den största mängden kobolt anses frigöras 

till reaktorvattnet vid slipning av en Stellitebelagd ventil om effektiviteten av efter-

följande Stellitesanering är dålig, och inte från normalt slitage av en ventils legering-

sytor eller vid inre läckage. Slipning av ventilers legeringsytor med dålig eller ute-

bliven Stellitesanering resulterar i att stora mängder kobolt-59 från slipdamm riske-

rar att spridas direkt till reaktorn utan att passera jonbytarfilter, för att sedan neu-

tronaktiveras till den aktiva isotopen kobolt-60. 

 

Hur effektiv är Stellitesaneringen som utförs efter slipning av ventilsäten, inklusive efterkom-

mande provtagningar? 

Endast legeringsytor i ventiler kontrolleras samt Stellitesaneras. Resultatet av detta 

är att slipdamm kan finns kvar i ventilens övriga ytor samt i rörändarna då ventilen 

har monterats ihop inför driftsättning. Av de ventiler innehållande Stellite som har 

inventerats, har åtta stycken slipats i säte/kägla men enbart två stycken Stellitesane-
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rats efter slipning enligt historik från FENIX sedan 2010-01-01. Eftersom Stellite-

saneringar efter slipning har uteblivit sex av åtta gånger enligt FENIX och endast le-

geringsytor kontrolleras samt Stellitesaneras, är effektiviteten av efterföljande Stelli-

tesaneringar vid slipning mycket låg. 
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9  Förbättringsförslag och fortsatt arbete 

 

 

- Om möjligt ersätta materialet Stellite i de ventiler som har inventerats 

 

- Installera fler mätpunkter efter Stellitebelagda ventiler i de reaktornära sy-

stemen där kobolt-59-inmatningen tros vara störst. Syftet är att kunna loka-

lisera samt följa mängden kobolt-59 i främst de reaktornära systemen 321 

och 331 för att hitta vilka ventiler som frigör kobolt-59.  

 

- Markera Stellitebelagda ventiler i ARKEN eller FENIX för att minimera ris-

ken att Stellitesaneringar uteblir då legeringsytor i en ventil innehållande 

Stellite slipas.  

 

- Utveckla en förbättrad metodik för hur kontroller med efterföljande Stellite-

saneringar utförs vid slipning av en ventil innehållande Stellite. Till exempel 

genom att Strålskydd, som alltid tar omfattande strykprov då en ventil öpp-

nas, lämnar strykproven till kemiavdelningen för analys av kobolt-59-halter. 

 

- Digitalisera de ritningar med materiallistor som idag finns i pappersformat 

för komponenter och samla informationen i ett datasystem för att lättare 

hämta information samt säkerställa att informationen är uppdaterad. 

 

- Överväga lasersvetsning för en hårdare yta och upp till tio gånger mindre 

värmepåverkad zon för att undvika höga inre spänningar och öka livslängden 

på ventilers slitageytor. Införa hårdhetsprovning samt tjockleksmätning (om 

möjligt) på legeringar som ska bytas ut, som underlag för att hitta trender på 

ventilers livslängder. 

 

 

  



 

36 

 

10 Referenser 

 

[1] Vattenfall, ”Kobolt”, F-0046722, 2015 

[2] Vattenfall, ”ALARA på Forsmark”, FTK-2011-0118, 2011.10.06 

[3] Vattenfall, ”Tekniska Bestämmelser för Mekaniska Anordningar”, Ut-

gåva 7, 2015-12-08 

[4] Daniel H-E Persson, “On the Mechanics behind the Tribological Per-

formance of Stellites”, Uppsala University, 2005, ISSN 1651-6214, 

ISBN 91-554-6420-3, urn:nbn:se:uu:diva-6201 

[5] M. Heljestrand, ”Kvalitetsbedömning av ersättare till kägla för kilslid-

ventil från NAF”,  FTC-2013-0179, Rev 2, 2015-03-05 (intern rap-

port) 

[6] J-N. Aoh et.al, “On the wear behavior of surface clad layers under 

high temperature”, Wear, vol. 225-229, part 2, s. 1114-1122, April 

1999,  

[7] M-M. Ferozhkhan et.al, “Plasma Transferred Arc Welding of Stellite 6 

Alloy on Stainless Steel for Wear Resistance”, Procedia Technology,  vol. 

25, s. 1305-1311, 2016 

[8] E.Diaz et.al, “Laser Powder Welding with a Co-based alloy for repair-

ing steam circuit components in thermal power stations”, Physics Proce-

dia, vol. 5, part A, s.349-358, 2010 

[9] F. Souza Neto et.al, “An analyses of the Mechanical Behaviour of AISI 

4130 Steel after TIG and Laser welding process”, Procedia Engineering, 

vol. 114, s. 181-188, 2015 

[10] Young Do Koo et.al, “Estimation of residual stress in welding of dis-

similar metals at nuclear power plants using support vector regres-

sion”, Nuclear Engineering and  Technology, 24 Februari 2017 

[11] Anastasia N. Vasileiou et.al, “The impact of transformation plasticity 

on the electron beam welding of thick-section ferritic steel compo-

nents”, Nuclear Engineering and Design, 17 April 2017 

[12] Jeong-ung Park et.al, “The effect of initial stress induced during the 

steel manufacturing process on the welding residual stress in multi-

pass butt welding”, International Journal of Naval Architecture and Ocean 

Engineering, 31 Mars 2017 

[13] Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Beslut om godkännande av förnyad sä-

kerhetsredovisning och provdrift vid en högsta termisk av 3253 MW i 

Forsmark 2, SSM2011-997-86, 2012-09-26 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18753892/5/part/PA


 

37 

 

[14] H-P. Berg, “Corrosion Mechanisms and their Consequences for Nu-

clear Power Plants with Light Water Reactors”, vol. 2, December 

2009 

[15] J. Bohlin, ”Redovisningskrav vid införande av metalliska material som 

innehåller kobolt i samband med förnyelse”, F-0012229, Rev 0.01 (in-

tern rapport) 

[16] M. Zetterberg & J. Brunk, ”Analys av beläggning på ventilkägla”, 

FTK-2011-0090, Rev 0 2011-09-29 

[17] L. Ekerljung, Uppföljning av införd framåtpumpning Forsmark 2, 

2016, Forsmark, 2017 Rev 0,07 

  



 

38 

 

Bilaga 1 

Nedan visas materialdata för Stellite 6 och Stellite 21. Notera skillnaden i hårdhet på 

båda materialen då materialet har svetsats med lasersvetsning(3), jämfört med tradit-

ionella svetsmetoder såsom båg-, MAG- eller TIG- svetsning(2) vilket är vanligt på 

Forsmark. Enligt en rapporten från Ångströmslaboratoriet kommer en ökad mängd 

av C i Stellite skapa mer karbider vilket ökar hårdheten i materialet, vilket även togs 

upp tidigare i litteraturstudien. 

 

Tabell 2. Tabellen visar de kemiska sammansättningarna samt materialegenskaper för Stellite 6 och 
21. Noterbart är ökningen i hårdhet mätt enligt Vickersskalan då lasersvetsning jämförs med 

traditionella svetsmetoder. 
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Bilaga 2 – Ventilinventering 20-313 

 

Tabell 3. Tabellen visar de inventerade ventilerna med kontrollerade materialbeteckningar för system 
20-313. Ingen kobolt hittades i ventilernas legeringsytor. 

Komponentplacering Benämning Tillverkare Typbeteckning Legeringsmaterial 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F21 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD BNV9838-F20 Colmonoy 5 

20313 SÄTESVENTIL ASHFORD 114-F33 Colmonoy 5 
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Bilaga 3 – Ventilinventering 20-321 

 

Tabell 4. Tabellen visar de inventerade ventilerna med kontrollerade materialbeteckningar för system 
20-321. Ventiler där Stellite hittades markerades med rött. 

Komponent-

placering 
Benämning 

Tillverk

are 
Typbeteckning Legeringsmaterial 

20321 SÄTESVENTIL BABCO

CK 
102-126 1.8877 

20321 SÄTESVENTIL BABCO

CK 
102-126 1.8877 

20321 PARALLELLSLID

VENTIL 

KSB 118.55-514-06A Thermanit HERR 800 

20321 PARALLELLSLID

VENTIL 

KSB 118.55-514-06A Thermanit HERR 800 

20321 AVSTÄNGNINGS

VENTIL 

KSB 125.12-134A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 AVSTÄNGNINGS

VENTIL 

KSB 125.12-134A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 BACKVENTIL KSB 125.12-135A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 BÄLGVENTIL ASHFO

RD 
174 A/C-25 MM 

E77K/AC/C 

Colmonoy 5 

20321 BÄLGVENTIL ASHFO

RD 
174 A/C-25 MM 

E77K/AC/C 

Colmonoy 5 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-200 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-250 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-250 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL SEMPE

LL 
GPS5.03.200.150-

316LN-50 

SKWAM/316LN 

20321 KILSLIDVENTIL SEMPE

LL 
GPS5.03.250.200-

316LN-50 

SKWAM/316LN 

20321 KILSLIDVENTIL SEMPE

LL 
GPS5.DN150-

316LN 

SKWAM/316LN 

20321 SÄTESVENTIL SULZE

R 
NR100-200EN X2CrNiMo 

20321 KILSLIDVENTIL SULZE

R 
PPS170 Antinit DUR 500-FD, 

SA182F316LN 

20321 KILSLIDVENTIL SULZE

R 
PPS170 Antinit DUR 500-FD, 

SA182F316LN 

20321 KILSLIDVENTIL SULZE

R 
PPS170-E Antinit DUR 500-FD, 

SA182F316LN 

20321 KILSLIDVENTIL SULZE

R 
PPS170-E Antinit DUR 500-FD, 

SA182F316LN 

20321 AVSTÄNGNINGS SULZE PPS200H Antinit DUR 500-FD, 
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VENTIL R SA182F316LN 

20321 AVSTÄNGNINGS

VENTIL 

SULZE

R 
PPS200H Antinit DUR 500-FD, 

SA182F316LN 

20321 KULVENTIL NELES T143RD200AASY20 Stellite 6 

20321 KULVENTIL NELES T143RD200AASY20 Stellite 6 
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Bilaga 4 – Ventilinventering 20-331 

 

Tabell 5. Tabellen visar de inventerade ventilerna med kontrollerade materialbeteckningar för system 
20-331. Ventiler där Stellite hittades markerades med rött. 

Komponentplacer-

ing 
Benämning 

Tillverka-

re 
Typbeteckning Legeringsmaterial 

20331 REGLERVENTI

L 

GULDE 1050 1.4571 

20331 REGLERVENTI

L 

GULDE 1030 1.4571 

20331 REGLERVENTI

L 

GULDE 1030 1.4571 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586-01 Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586B Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586B Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20331 KULVENTIL NELES T143RB150AASY2

5 

Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RB150AASY2

5 

Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RD100AASY1

6 

Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RD100AASY1

6 

Stellite 6 
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Bilaga 5 – Ventilinventering 20-415 

 

Tabell 6. Tabellen visar de inventerade ventilerna med kontrollerade materialbeteckningar för system 
20-415. Ventiler där Stellite hittades markerades med rött. 

Komponentplacer-

ing 
Benämning Tillverkare Typbeteckning Legeringsmaterial 

20415 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20415 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20415 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20415 KILSLIDVENTI

L 

NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 

6 

20415 REGLERVENTI

L 

SULZER NR160-200N Stellite 6 

20415 REGLERVENTI

L 

SULZER NR160-200N Stellite 6 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 VENTIL-SLID BABCOC

K 
PERMADOR2000S

S 

1.8877 

20415 BACKVENTIL SULZER RSK300/10 Stellite 6 

20415 BACKVENTIL SULZER RSK300/10 Stellite 6 
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Bilaga 6 – Inventering 22-415 

 

Tabell 7. Tabellen visar de inventerade ventilerna med kontrollerade materialbeteckningar för system 
22-415. Ventiler där informationen var bristfällig markerades med gult. 

Kompo-

nentplacer-

ing 

Benämn-

ing 
Tillverkare Typbeteckning Material legering Material säte 

22415 KILSLID

VENTIL 

BABCOCK ELDIDOR20

00SS-700EL 

2.3177   

22415 KILSLID

VENTIL 

BABCOCK ELDIDOR20

00SS-700EL 

2.3177   

22415 KILSLID

VENTIL 

BABCOCK ELDIDOR20

00SS-700EL 

2.3177   

22415 VENTIL 

3-VÄGS 

BABCOCK 603-163 1.4145, Tef-

lon/St, 1.4584, 

1.4008 

  

22415 VENTIL 

3-VÄGS 

BABCOCK 603-163 1.4145, Tef-

lon/St, 1.4584, 

1.4008 

  

22415 VENTIL 

3-VÄGS 

BABCOCK 602-163 1.5415, 

1.4145, 

1.0402 

  

22415 VENTIL 

3-VÄGS 

BABCOCK 602-163 1.5415, 

1.4145, 

1.0402 

  

22415 REGLER

VENTIL 

MASONEILA

N 
88-41415 AISI 316L, 

Grafit 

ASTM A 487 GR 

CAGNM Class B, 

Krom 

22415 REGLER

VENTIL 

MASONEILA

N 
88-41415 AISI 316L, 

Grafit 

ASTM A 487 GR 

CAGNM Class B, 

Krom 

22415 REGLER

VENTIL 

MASONEILA

N 
38-79000 AISI 316L, 

Grafit 

ASTM A 479 TY 410 

HARDENED 

22415 REGLER

VENTIL 

MASONEILA

N 
38-79000 AISI 316L, 

Grafit 

ASTM A 479 TY 410 

HARDENED 

22415 BACKVE

NTIL 

NOREVA NRV-Z 1.4404   

22415 BACKVE

NTIL 

NOREVA NRV-Z 1.4404   

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ21.2 

DN200 

1.4370, 

1.4015 

1.0460, 1.8507 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ21.2 

DN200 

1.4370, 

1.4015 

1.0460, 1.8507 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ42.2 

DN150 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ42.2 

DN150 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ42.2 

DN150 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 KILSLID PERSTA 700JJ42.2 1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 
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VENTIL DN150 Stellitebelagt) 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN15 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN15 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ42.2 

DN80 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 KILSLID

VENTIL 

PERSTA 700JJ42.2 

DN80 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN25 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN25 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN25 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN25 

Okänt 1.5415, 1.4404 

22415 BACKVE

NTIL 

PERSTA 240MT87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BACKVE

NTIL 

PERSTA 240MT87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN50 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN25 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL87.2 

DN25 

Okänt 1.4571, 1.4404 

22415 BACKVE

NTIL 

PERSTA 640AA42.2 

DN200 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 BÄLGVE

NTIL 

PERSTA 200AL42.2 

DN25 

1.4015, 1.4370 1.7380, 1.5415* (kan vara 

Stellitebelagt) 

22415 REGLER

VENTIL 

RINGO RV-G2519 SKWAM    

22415 REGLER

VENTIL 

RINGO RV-G2519 SKWAM    

22415 BACKVE

NTIL 

SEMPELL HKS5.160.3

00-11.20 

X20CrMo17 1.5415 

22415 BACKVE

NTIL 

SEMPELL HKS5.160.3

00-11.20 

X20CrMo17 1.5415 

22415 BACKVE

NTIL 

SEMPELL HKS5.160.3

00-11.20 

X20CrMo17 1.5415 
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Bilaga 7 – Stellitebelagda ventiler 

 

Tabell 8. Tabellen visar de ventiler innehållande Stellite från de prioriterade systemen som undersökts. 
Ventiler där informationen var bristfällig markerades med gult 

Kompo-

nentplacer-

ing 

Benämning Tillverkare Typbeteckning Version 

20321 AVSTÄNGNINGSVEN

TIL 

KSB 125.12-134A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 AVSTÄNGNINGSVEN

TIL 

KSB 125.12-134A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 BACKVENTIL KSB 125.12-135A Hastelloy CA, Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-200 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-250 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KILSLIDVENTIL NAF 486911-250 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20321 KULVENTIL NELES T143RD200AASY20 Stellite 6 

20321 KULVENTIL NELES T143RD200AASY20 Stellite 6 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586-01 Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586B Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 SÄTESVENTIL KSB 125.11-586B Hastelloy CA, Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-100 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KILSLIDVENTIL NAF 486911-150 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RB150AASY25 Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RD100AASY16 Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RD100AASY16 Stellite 6 

20331 KULVENTIL NELES T143RB150AS-AR4 Stellite 6 

20415 KILSLIDVENTIL NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20415 KILSLIDVENTIL NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20415 KILSLIDVENTIL NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20415 KILSLIDVENTIL NAF 486911-300 Co4660-56/53 = Stellite 6 

20415 REGLERVENTIL SULZER NR160-200N Stellite 6 

20415 REGLERVENTIL SULZER NR160-200N Stellite 6 

20415 BACKVENTIL SULZER RSK300/10 Stellite 6 

20415 BACKVENTIL SULZER RSK300/10 Stellite 6 

22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN150 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 
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22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN150 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN150 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN150 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN80 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 KILSLIDVENTIL PERSTA 700JJ42.2 DN80 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 BACKVENTIL PERSTA 640AA42.2 DN200 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

22415 BÄLGVENTIL PERSTA 200AL42.2 DN25 1.4015, 1.4370, 1.7380, 1.5415* 

(kan vara Stellitebelagt) 

 

 

 


