
M ånga företag upplever olika typer av materialfel vilka reducerar kvaliteten och hållfastheten på deras produkter. Vanliga materialfel är sprickor och 

delamineringar vilka kan härstamma från råmaterialet, uppstå under produktionspro-

cesser eller uppkomma när produkten har använts ett tag. Alla dessa situationer kom-

mer i slutändan att kosta pengar för kund eller producent. 

 

Att tillverka högkvalitativa produkter av material med låg kvalitet är omöjligt. Att se 

till att inkommande material håller en tillräcklig kvalitetsnivå är därför nödvändigt. Att 

så tidigt som möjligt i produktionen sortera ut dåligt material är viktigt för att kunna 

minimera onödiga utgifter såsom upparbetad tid och kapital på produkter som senare 

ändå måste kasseras. Men hur? 

  

I produktionsprocessen kan tillverkning genom valsning, svarvning, fräsning och 

pressning orsaka sprickor av varierande storlek. Om dessa sprickor är tillräckligt stora 

eller ofördelaktigt placerade är risken stor att de börja växa när produkten används. 

Genom att avlägsna de sämsta objekten och därmed de som är mest benägna att gå 

sönder, kan man undvika missnöjda kunder vilket i sin tur sparar både pengar och tro-

värdighet. Nyckeln är att ha kontroll på och kunskap om vad som händer inuti materi-

alet under de olika processtegen. Kontrollen måste göras snabbt, billigt och utan att 

förstöra produkten eller materialet. Men hur? 

  

Inga produkter håller för evigt och därför är underhåll viktigt. Material nöts, utmattas 

och går till slut sönder. Kritiska delar ska bytas eller repareras innan de kan orsaka fel, 

skada resten av systemet eller skada människor. Å andra sidan är det kostsamt att 

byta ut delar tidigare än nödvändigt. Idag beräknas underhållsintervall ofta utifrån 

statistik. Tänk att man istället hade möjlighet att undersöka delens exakta hälsotill-

stånd eller till och med ha ett övervakningssystem som indikerar i tid innan delen går 

sönder vilket möjliggör planerat underhåll. Men hur? 

En ny kompetent OFP-metod som klarar det mesta! 

www.acousticagree.com 

Informationsblad om  

NAW
®
-metoden 

erbjuden av  Acoustic Agree AB 

ACOUSTIC AGREE 



En vanlig undersökningsmetod som löser en del av de nämnda problemen är ult-

raljudsundersökning. Konventionell industriell ultraljudsundersökning kan upptäcka 

interna defekter i relativt tjocka material samt i svetsar. Den kan upptäcka delamine-

ring och användas även för att mäta godstjocklekar. Men metoden kräver en erfaren 

operatör för att säkerställa tillförlitliga resultat. Konventionell ultraljudsinspektion be-

gränsas av svårigheter vid komplexa geometrier till exempel vevaxlar och motorblock, 

och av att mätningen är tidskrävande. 

  

Andra tekniker på marknaden är röntgen, penetrantprovning, Eddy Current och visuell 

inspektion för att nämna några. De har alla sina fördelar men också nackdelar. De krä-

ver alla erfarna operatörer för att tolka resultatet och de flesta har ett begränsat in-

spektionsdjup även i de enklaste geometrier. Röntgen begränsas av komplexa geo-

metrier och behovet av strålningsbarriärer. Provningsförfarandet vid användning av 

penetrantvätska kräver många steg för att nå ett resultat och Eddy Current är bara an-

vändbar på elektriskt ledande material. Ingen av metoderna är riktigt bra om struk-

turen är stor. 
 

E n lösning på många av de nämnda problemen är att helt byta metod. Acoustic Agree AB erbjuder en relativt ny metod för att undersöka objekt. 

Tekniken som kallas NAW® använder ultraljud men i stället för att bara titta på en 

specifik volym undersöks hela objektet i en enda 

mätning. Med den konventionella ultraljudmetoden 

skickas en ljudvåg in i objektet och tas emot på 

samma ställe. Mätningen visualiserar vad som finns 

under den specifika mätpunkten. Sprickor och 

andra defekter samt borrade hål och andra geo-

metriska variationer kommer att visas som ett eko i 

signalen. En nackdel är att ett borrat hål mellan gi-

varen och sprickan kommer att skugga sprickan 

och endast det borrade hålet kommer att synas 

som ett eko. Detta innebär att för att få en fullstän-

dig utvärdering av objektet behöver det skannas 

grundligt. Detta är tidskrävande och om resultatet i 

slutändan visar att delen är intakt, onödigt! 

  

Genom att använda NAW® kan några av de tidigare nämnda nackdelarna elimineras. 

Med NAW® skickas vågor genom materialet och tas emot någonstans på objektet. 

Vågorna distorderas, förvrängs när de fortplantar sig över defekta områden. Sprickor 

och andra defekter kommer att påverka signalen på ett ickelinjärt sätt vilket leder till 

att varje defekt ändrar signalen litegrann, ickelinjärt. När signalen samlas in kommer 

resultatet att visas som ett sammanlagt värde av fel och brister i den undersökta de-

len. Detta värde kallas för skadevärde. Genom att låta signalen fortplantas genom hela 

delen kan mätningen göras snabbt och komplexa geometrier utgör inte längre något 

problem. Ett borrat hål till exempel kommer inte att påverka skadevärdet på samma 

sätt som en spricka, eftersom beteendet hos en spricka är ickelinjärt. Defekta delar 

kan nu snabbt och enkelt sorteras ut. 
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Haveri 

När e� förutbestämt gränsvärde 

uppnå�s skickas en signal �ll under-

håll om a� något behöver göras. 
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Antal cykler 

Om en del som innehåller defekter påträffas är det möjligt att lokalisera dess fel ge-

nom att göra några uppföljande mätningar. En annan fördel är att metoden kan an-

vändas för att undersöka varierande typer av material från stål, gjutjärn, rostfritt stål, 

sten (granit, sandsten bl.a.), titan, gummi, glas och betong till kolfiber, sintrat stål samt 

skiktade geometrier som glasfiberförstärkta laminat och svetsar. 

  

Nu finns det alltså möjlighet att snabbt skilja en del som innehål-

ler defekter från en som inte gör det. Skadevärdet för den intakta 

delen kommer att vara lågt. För en skadad del kan värdet bli allti-

från dubbelt så stort upp till hundratals gånger värdet för den in-

takta delen. Detta beror på hur mycket skada varje del innehåller. 

Varje liten spricka och delaminering samt fel ner på gitterstruktur-

nivå kommer att öka skadevärdet. Baserat på initiala mätningar av 

referensobjekt kan en skadegräns ställas in. Utifrån detta gräns-

värde fastställs sedan om en del ska anses vara intakt eller inte. 
 

G enom att implementera denna nya kunskap till företagens godsmottagning, direkt till produktionslinjen, till kvalitetskontrollanterna eller i händerna på 

den personal som utför underhåll är det möjligt att spara både tid och pengar. 

Godsmottagningen kommer inte att skicka dåligt material till produktionen. Kritiska 

processer under produktionen kan övervakas och de sämsta delarna kan separeras 

från linjen för att antingen kasseras eller repareras. Genom att minska antalet dåliga 

delar som går genom produktionslinjen kan mycket pengar sparas. 

  

Under de initiala mätningarna trimmas metoden in för att bli så effektiv som möjligt 

vilket gör NAW®-metoden snabb. Mättiden går att få ner till några sekunder. Resulta-

tet som visas är ett värde vilket innebär att även en oerfaren operatör lätt kan urskilja 

om delen är ok eller inte. I det fall NAW® integreras i en fabriks produktionssystem 

eller liknande övervakningssystem kan resultatet övervakas av en programvara. Då 

skadevärdet övervakas under utmattning kommer skadevärdet att öka i takt med att 

utmattningen ökar. Skadevärdet ökar linjärt med antalet cykler. Programmet indikerar 

till underhållsavdelningen när ett förutbestämt gränsvärde uppnåtts och ett planerat 

underhållsstopp kan läggas in. Genom att planera in underhåll när det verkligen be-

hövs istället för att utgå ifrån när det statistiskt bestämts kan man undvika dyra och 

destruktiva nödstopp. Man får också möjlighet att maximera användningen av kost-

samma delar och slipper byta delar som hade fungerat felfritt ett tag till. 
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Defekt Intakt 



Industriexempel: 

Undersökning i produktion. 

11 kompletta värmeväxlare från en 

marknadsledande tillverkare undersök-

tes för att se om NAW®-metoden kunde 

hitta en typ av fabricerade inre skador. 

Testet utfördes som ett blindtest och 

resultaten visas i diagrammet. Den efter-

följande förstörande provningen verifie-

rade NAW®-resultatet. Växlare 1-4 och 10-11 innehöll skador av varierande omfatt-

ning. Växlare 5-9 ansågs intakta och hade inga inre defekter. 

  

Underhållsinspektion. 

En industriell högtemperaturs- och högtrycksugn undersöktes eftersom den hade 

börjat läcka. Inga genomgående sprickor tilläts. För att kunna undersökas var ugnen 

tvungen att vara kall. I rumstemperatur blev sprickorna så komprimerade att de blev 

omöjliga att hitta med en heliumsniffer. Med NAW®-tekniken var det möjligt att loka-

lisera läckageområdet och underhållspersonalen kunde därefter reparera ugnen. 

 

 

 

 

 

 

NAW®-tekniken är en snabb, tillförlitlig, icke-förstörande provningsmetod som är en-

kel att använda. Metoden fungerar oberoende av geometri och klarar de flesta 

material vilket gör den till en stark utmanare och komplement till konventionella me-

toder. Eftersom programvaran utför all utvärdering är NAW®-metoden lämplig för 

såväl automatiserad inspektion i produktionslinjer som övervakning av strukturers 

hälsostatus.  

  

NAW®-tekniken och nödvändig utrustning tillhandahålls av Acoustic Agree AB. 

Acoustic Agree AB erbjuder sensorer, förstärkare och programvara samt en helhets-

lösning från specialdesignade sensorer till implementering i produktion.  
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© 2013 Acoustic Agree AB. Alla rättigheter förbehållna. NAW är ett registrerat varumärke som tillhör Acoustic Agree AB. 

För mer information kontakta Acoustic Agree AB: 

E-postadress: info@acousticagree.com 

Telefonnummer: +46 (0) 457-473 227 

Eller besök vår hemsida: www.acousticagree.com 

Acoustic Agree AB ligger i Ronneby, Sverige  
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Exemplar 


