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Peter Fridolin är mycket 
nöjd med investeringen 
i den digitala röntgen-
teknologin CR.

Potentialen  
hos digital röntgen

Ett företag som har tagit steget in i den digitala 
eran är GKN Aerospace i Trollhättan. 

Efter att GKN hade använt konventionell rönt
gen i många år började filmarkivet att bli fullt och 
dessutom steg filmpriserna. De beslöt sig för att  
det krävdes en besparing för att vara fortsatt kon
kurrenskraftiga.

– Eftersom vår senaste investering i en roboti
serad röntgencell för fem–sex år sedan redan hade 
effektiviserat röntgenprocessen genom att sänka 
våra röntgentider med mer än 50 procent, så var 
nästa steg att titta på ren filmkostnad och då var 
CR det naturliga alternativet, eftersom det innebär 
en filmersättningsprocess, säger Peter Fridolf, som 
är NDT Development Engineer och metodspecial
ist inom digital röntgen på GKN Aerospace.

CR (Computed Radiography) är en digital rönt
genteknologi som innebär att bildplattor ersätter 
röntgenfilmen. 

Röntgenbilderna lagras sedan digitalt istället 
för i ett filmarkiv, vilket har flera fördelar, enligt 
Peter:
• Röntgen med film kräver en hel del hantering 

och återvinning av miljöfarligt material, det har 
försvunnit i och med implementeringen av CR.

• Ur operatörshänseende så är antalet laddningar 
av bildplattor betydligt färre än antalet ladd
ningar av film var. Vissa exponeringar har tagits 
bort eftersom bildplattorna bättre klarar av att 
få fram godkänd kvalitet på ett större tjock
leksomfång än vad filmen klarar av.

DIREKTIV SAKNAS
Men än så länge är tillämpningen av digital rönt
gen inom den konventionella provningsindustrin 
begränsad, då det europeiska tryckkärlsdirektivet 
(PED) inte hänvisar till digital röntgen och de 
flesta av industrins provningar måste följa direk
tivet. Hur den tillverkande industrin påverkas av 
direktivet varierar beroende på vad som tillverkas, 
men GKN har sina egna standarder att förhålla sig 

till och dessa baseras på att de kan visa kunden  
att tekniken uppfyller krav på kvalitet.

– Det svåra har varit att övertyga oss själva 
om att tekniken är godkänd att använda så länge 
kravbilden är uppfylld. På de punkter där GKN har 
konstruktionsansvar sätter vi själva kravbilden, 
men annars är det våra slutkunders krav som gäl
ler. Vi har gjort så kallade backtobacktester som 
går ut på att visa att det man förväntas hitta med 
film hittar man också med CR, så vi har kunnat 
visa att den digital tekniken uppfyller de krav som 
GKN:s metodstandard kräver, säger Peter.

EUROPA LIGGER FÖRE
I övriga Europa har svetsindustrin generellt 
kommit längre vad det gäller att använda digital 
röntgen och Peter Fridolf kan se ett antal möjliga 
förklaringar till det.

– Det är en högst personlig reflektion, men att 
filmen har bättre upplösning och är mindre känslig 
mot ströstrålning än bildplattorna kan vara en 
förklaring till att vissa tycker att det trumfar att 
använda ny teknologi. Sedan är Sverige ett ganska 
litet land med små medel att påverka en internatio
nell standard medan andra länder kanske har haft 
flera deltagare som aktivt har varit med att ta fram 
standarderna. Ett aktivt deltagande har minskat 
tvivel och inbringat både konfidens och mod i att 
använda den nya teknologin, säger han.

MÖJLIGHETER MED NY TEKNOLOGI
På GKN ser man möjligheterna med att använda ny 
teknologi, så länge det finns tekniska eller ekono
miska fördelar och förutsättningar för att använda 
den, menar Peter. Han ser även möjligheten att im
plementera en annan digital röntgenmetod, nämli
gen DDA (Digital Detector Array), i framtiden.

– Vi slår oss inte till ro med CR, utan vi vill även 
kunna göra skillnad i kapacitet i befintliga utrust
ningar så därför har vi börjat titta på hur vi skulle 
kunna använda DDAteknologi. DDA kräver min

Digital röntgen har använts sedan 80-talet, men det är 
först på senare år som tekniken har börjat att användas 
inom den industriella svetsprovningen i Sverige. 

”Det svåra har 
varit att över
tyga oss själva 
om att teknik
en är godkänd 
att använda 
så länge krav
bilden är upp
fylld.”
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dre exponeringstid än CR och kräver inte heller att 
man använder verktyg, då DDA:n hålls av roboten. 
Sedan har DDA bättre kontrast än CR och film. 
Även all hantering av film eller bildplattor försvin
ner med DDA, då bilden förs över direkt till din 
datorskärm när exponeringen har avslutats. Både 
CR och DDA har sina fördelar, det gäller bara att ta 
ställning till vilken teknik som passar ens behov.

Kristin Kling
kristinkling@hotmail.com

Mer om digitalröntgen
DDA 
Digital   Detector   Array   använder   en   panel   med ett   rutmönster   av   transistorer   
som   är sammankopplade   med   en   dator.   Det  yttersta skiktet   på   DDA-panelen   
omvandlar röntgenstrålningen   till   synligt   (vitt)   ljus   som sedan   avläses   av   
transistorerna   och omvandlas   till   en   digital   röntgenbild   i   datorn. 

STANDARDER
ISO-standarder   finns   och   är   uppdaterade   för   digitalröntgen.   Tillämpbar   
standard   för digitalröntgen   av   svets   är   EN   ISO   17636-2.   Det   som   än   idag   be-
gränsar   det   breda   användandet av   digitalröntgen   är   att   det   inte   finns   hänvisat   
inom   PED (tryckkärlsdirektivet), mot   vilken   en   stor del   av   den   konventionella   
provningen   i   Sverige   utförs.

 CR 
 Computed   Radiography   använder   en   bildplatta för   att   omvandla    

 röntgenbilden   till   en   digital utgåva.   Precis   som   en   konventionell  
 röntgenfilm   exponeras   bildplattan   som   sedan läses   av   i   en   CR- 
 skanner,   varpå   bilden   lagras   i datorn   och   bildplattan   kan   användas    

 på   nytt upp   till   2 000   exponeringar.

NYTTA

Med DDA förs bilden 
direkt över till din 
datorskärm. 
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