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Sammanfattning:

I smiden till komponenter i reaktortank, förekommer

ofta inhomogeniteter. Av speciellt intresse är s k

A-segringar, vilka lokalt kan sänka materialets

brottseghet.

I denna undersökning genomförs en uppskattning av

den brottriskhöjande effekten av sådana segringar

i en matarvattenstuts. Utgående från vissa förenk-

lande antaganden om segringarnas geometri, förekomst

och seghetsegenskaper, beräknas sannolikheten för

initiering av spricktillväxt med hjälp av en pro-

babilistisk modell. Denna visar att sannolikheten

för initiering av tillväxt höjs med en faktor 2-10

jämfört med om inga segringar finns.
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För att studera om en eventuell initiering leder

till brott, genomförs en stabilitetsanalys med

hjälp av 3J/9a kriteriet. Härvid visar det

sig att även i fallet med segring är säkerheten

mot instabil tillväxt stor. Slutligen genomförs

en enkel "crack-arrest" analys. Denna ger vid

handen att sprickinbromsning bör ske, men slut-

satsen får betraktas som osäker till följd av

den grova analysmetoden.
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1. Inledning

Ett rätt stort intresse har under senare år riktats

mot förekomsten av inhomogeniteter, segringar i

smidan till reaktortankar. Framför allt har fråge-

ställningen studerats i England (UKAEA) /1/-/4/,

men'även i Frankrike /5/ och i Tyskland /6/.

Vi skall i denna rapport studera i vilken utsträckning

s k A-segringar kan tänkas påverka risken för brott

i ett smide som t ex en matarvattenstuts. A-segringar

är de makrosegringar som är av störst intresse i detta

sammanhang, eftersom de uppstår i en region mellan

götets ytterradie och mitten och kan därför finnas kvar

även om den centrala delen av götet avlägsnas. Figur 1

är en principskiss över seglingarnas läge i ett göt

och ett ur detta framställt ringsmide.

Det typiska ur metallurgisk synpunkt för A-segringar

är anrikningen av mangansulfidinneslutningar /1/.

Man observerar även högre halter av mangan, krom

och molybden i form av karbider. Detta medför större

hårdhet och därmed en lägre seghet i segringarna.
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Syftet med detta arbete är att, med utgångspunkt

från en enkel statistisk modell, studera om dessa

segringar kan förväntas ha någon nämnvärd brottrisk-

höjande verkan. Modellen bygger delvis på tidigare

erfarenheter med probabilistiska modeller inom kärn-

krafttekniken som t ex utförts av F Nilsson och S Palm

/7/. I 111 befanns att spänningskoncentrationer som

vid mavastutsar kan öka blottrisken högst väsentligt

i förhållande till vad den är i mindre påkända delar.

Vi skall därför i det nu aktuella arbetet också studera

en mavastuts, vilken vanligen utförs som ett smide av

A508 Cl. 3.

2. Geometri och egenskaper hos segringar

i matarvattenstuts

När ett ringsmide, enligt figur 1, smids ut till en stuts

kommer segringarna att deformeras. Med utgångspunkt från

det deformationsförlopp som en stuts (för Forsmark 3)

genomlöper, kan man skissera ett sannolikt segringsmönster

enligt figur 2. Vi kommer fortsättningsvis också att

anta att segringarna har den geometri som visas i figuren.

I figur 2 visas även den typ av spricka som kommer att

beaktas. Det är den kvartscirkulära hörnsprickan som

vanligen väljs som konfiguration vid denna typ av beräk-

ningar.

Deformationen vinkelrätt segringslinjerna är ganska liten,

varför vi kan anta att det finn? ungefär lika många seg-

rinc,ar per ytenhet som skär ett plan, orienterat enligt

B1-B' i figur 2, som skär planet B-B i det ursprungliga

ringsmidet.
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Segringarnas fördelning i andra dimensioner är skisserad

i figur 3, son visar segringarnas skärning med planet

B1-B'. För att få en kvantitativ uppskattning av segrings-

förekomsten, räknades antalet segringar per ytenhet frän

fotografier i ref /1/. Denna uppskattning gav följande

värde för n , d v s antalet segringar per ytenhet,
s

ii pj 100 segr/m2 (1)

Som framgår av figur 2 och 3 har således segringarna

formen av fibrer. Deras tvärsnitt är enligt /1/ approxi-

mativt elliptiskt med ett axelförhållande på 3-5 beroende

på deformationsgraden. Storaxeln på tvärsnittet är orien-

terad i ringled. Storleken kan naturligtvis variera,

men typiskt är följande värden

b * 0.001 m (2)

c ~ 0.004 m (3)

För den brottmekaniska analysen behövs kännedom om seg-

ringarnas brottseghetsegenskaper. Emellertid tycks inga

direkta brottseghetsmätningar eller liknande ha genom-

förts på segringsmaterial. S G Druce /1/ har gjort

Charpy V-tester på provstavar i halvskala i A508 Cl 3.

Dessa bestämningar har gjorts vid 288°C och visar att

slagsegheten i segringsmaterialet kan gå ner till omkring

50% av grundmaterialets slagseghet. Vi kommer att utnyttja

denna information för att uppskatta segringsmaterialets

brottseghot.

Sänkninyen av slagsoghntcn återspeglas också av on höjning

av hårdheten i segringen. 1 / 1 / redovisas mikrohårdhets-

mätningar. I segringen kan hårdheten uppgå till 220 H

(Vickersenhoter) mot ca 170 H i grundmaterialet.
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3j. ^löjliga brottförlopp

Vi kan fortsättningsvis betrakta den sprick-konfigura-

tion som visas i figur 2. Det antas att sprickan har

djupet a och har, t ex, uppstått till följd av en ut-

mattningsprocess. Belastningen i form av inre övertryck

p- och eventuell temperaturgradient ger upphov till en

påfrestning av sprickan. Inom den icke-linjära brott-

mekaniken används som mått på denna påfrestning stor-

heten J. J beror av belastningsförhållandena och sprick-

storleken a. Vi återkommer senare till hur denna kvanti

tet skall uppskattas i det aktuella fallet.

Spricktillväxt antages kunna ske när J-värdet uppnått en

viss kritisk storlek J . Denna storhet betecknas J s

för segringen och J9 för grundmaterialet.

Om belastningen ökas, kommer sprickan att fortsätta att

tillväxa. Beteckna denna tillväxt med Aa. Vi antar nu

att det existerar ett entydigt samband mellan material-

funktionen JnlAa) och tillväxten Aa, således J^(Aa)
K K

respektive J9(Aa).*

Under dessa antaganden kan ett stahilitetakriterfum ges

Spricktillväxten är stabil, d v s sker kontrollerat om

(4)
3Aa

Ävon om spricktillväxton blir instabil, finns det möj-

ligheter att den bromsas in, s k crack arrest. Att avgöra

om crack arrest skor, är i allmänhet ett mycket kompli-

cerat dynamiskt problem. En mycket approximativ metod

skall användas här. När sprickan tillväxer frigörs

energimängden j(a)AA där AA är ytinkrementet vid till-

växt. Donna enkla analys förutsätter att J(a) är ungefär

konstant längs sprickfronten.

* Härvid gäller att JD(Aa=0)=J



Tillväxten konsumerar också energi. Vi kan anta att

detta beskrivs av materialfunktionen J (å) där å

är hastigheten. Totalt gäller då under en tillväxt från

a1 till a2 att energiöverskottet E ges av
a2, ai)= J (E(a2 , a.,)= J(J(a)-J (å)) dA

Spricktillväxt är möjlig så länge som E är positiv.

J (å) är vanligen en monotont växande funktion av a.

Vi erhåller således följande kriterium om det konserva-

tiva antagandet J (å)=J (0) görs. Crack arrest upp-

kommer om för något a? (6) är uppfylld.

f2

E(a2 , ai)= J (J(a)-J (0)) dA < 0 (6)
a1

Följande möjligheter uppkommer då

1.1 Ingen initiering i grundmaterialet

1.2 Initiering i grundmaterialet, men ingen instabil

tillväxt

1.3 Instabil tillväxt, men crack arrest erhålles

1.4 Instabil tillväxt, crack arrest sker ej

2.1 Ingen initiering i segringen

2.2 Initiering, mon ingen instabil tillväxt

2.3 Instabil tillväxt, men crack arrest i grundmaterialet

2.4 Instabil tillväxt, crack arrest sker ej.

Det är uppenbarligen endast om fall 1.4 eller 2.4

inträffar som ett katastrofalt brott erhålles.
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Vi skall inte göra något försök att lösa hela det

probabilistiska problem som definieras i punkterna

1.1-2.4 på grund av att kännedom om att alla

nödvändiga statistiska parametrar ej finns tillgäng-

l.ig . Vi nöjer oss därför med att genomföra en

probabilistisk analys med avseende på punkterna 1.1

och 2.1, d v s risken för att spricktillväxt över-

huvudtaget initieras. Dessa resultat blir då av

konservativ natur, eftersom stabilitetsvillkoret

och möjligheten till crack arrest verkar brottrisk-

reducerande. Effekten av dessa skall studeras med

en approximativ deterministisk analys.

4. Sannolikhetsuttryck

Definiera följande sannolikheter

P = sannolikheten att sprickan skär en segring

P, = sannolikheten för initiering i segring, givet

att sprickan skär en segring

F, = sannolikheten för initiering i grundmaterialet

Vi börjar med att uttrycka sannolikheten för att

sprickan skär en segring. För enkelhets skull antages

alla segringar ha samma tvarsnittsaimensioner. I

figur 4 visas det område incm vilket segringens centrum

måste ligga för att skäras av sprickan. Om segringarna

är glest utspridda, är det rimligt att anta att antalet

seglingar i en given area är Poisson'-fördelat. Därav

fås att sannolikheten för att minst en segring ligger

inom rektangeln, ges av (7)

-nC!.c(a+b/2)
Pc = 1 - e

 s
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Sannolikheten för att initiering skall ske fås

direkt som

Pbs = F J S *J'a^ i 5 r segringen (8)
c

Pbq = Fj9 <J'a)) f ö r grundmaterialet (9)

där F betecknar fördelningsfunktionen för den

aktuella storheten. Vi kommer genomgående att antaga

att materialstorheterna är normalfördelade. Sålunda

ar

J(a)-m s
P b = Erf ( -d-c-—- ) (10)

P b g = Erf
J(a)-m

Här betecknar Erf felfunktionen, m och s medel-

värde och standardavvikelse för respektive variabel.

Den totala sannolikheten för initiering kan nu ut-

tryckas enligt

Pbt = (1-ps> ' Pbg + Ps ' Pbs

Därmed är sannolikhetsmodellen formulerad och nedan

kommer de numeriska förutsättningarna att ges.

Det första som erfordras är att beräkna storheten J(a).

Vi använder följande approximativa metod som är använd-

bar vid små avvikelser från linjär teori. Först beräkna

spänningsintensitetsfaktör K T för aktuell längd och
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belastning. Därefter beräknas en effektiv sprick-

längd ur

K 2

a f f - a • ' < * )eff 6r os

där a är materialets sträckgräns. Ett nytt K -värde
S X.

beräknas, nu med avseende på a ,f J-värdet beräknas

slutligen ur

cm

där E är elasticitetsir.odulen.

Som nämnts tidigare, förekommer såväl tryck- som

temperaturlaster i en mavastuts. Numeriska beräkningar,

ref /8/, visar dock att de termiska spänningarna just

i området där den antagna sprickan befinner sig, är

försumbara även under de svåraste termiska lastfallen.

Detta är en följd av de termiska skydd tom numera används

i matarvattenstutsar.

KT:s värde på grund av det inre övertrycket, kan upp-

skattas med hjälp av resultat redovisade av M A Mohammed

och J Schroeder /9/. Beräknirgsgången erfordrar kännedom

om det inre tryckot samt vissa geometriska data hos stuts

och tryckkärl. Med hjälp av dessa resultat och ekvationer

na (12) — (13) kan J(a) beräknas. Denna kurva är uppritad

i figur 5 för den aktuella stutsen och ett inre tryck på

70 hit-.

Vi behöver också material-data. För grundmaterialet an-

vänds do J - värden som rapporteras av F Nilsson och

B östensson /10/. Dessa materialdata gäller A533B vid

275°C, d v s driftstemperaturen. Brottsegenskaperna hos

A508 torde inte skilja något från de hos A533B.
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L'r /10/ erhåller vi sålunda

m j g = 0.135 MN/m
c

Sjg = 0.030 MN/m

För att erhålla b.rottsegheten för segringarna, skall

vi utnyttja de empiriskt observerade sambandet mellan

Charpy V-värden och J Enligt den välkända formeln

av J M Barsom - S T Rolfe /11/ bör J s vara propor-

tionellt mot "upper-shelf" Charpy V-värden. Detta

samband har studerats för A508 av B Houssin och A Ponsot

/5/ och de finner ett i huvudsak linjärt samband

mellan charpy V och J Med hjälp av dessa resultat

och de tidigare angivna Charpy V-värdena, uppskattar vi

seghetsdata till följande

mlS = 0.070 MN/m

s,s = 0.020 MN/m
j
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a

m

" 0.0075

• 0.C150

0.0225

0.0300

0.0375

0.0450

0.0525

0.0600

0.0675

0.0750

0.0825

0.0900

0.0975

P

5.95

1 .32

2.46

4.07

6.51

9.19

1.24

1.56

1.97

2.38

2.83

3.32

3.93

bg

;• 10

10

10

-5

-4

-4

10-4

10

10

10

-4

-4

-3

10-3

10-3

10-3

10-3

10

10

-3

-3

pbt

n=100 segr/m^

6.41-10"5

1 .62-10"4

3.50-10"4

6.69-10"4

1.23-10"4

1.92-10"3

2.83-10"3

3.82-10~3

5.11-10~3

6.44-10"3

8.00-10"3

9.71-10"3

1.18-10"3

n = 1000 segr/in

1.05-10"4

4.19-10"4

1 .02-10"3

2.9T10" 3

6.03-10"3

1 .02-10"2

1 .57-10"2

2.18-10"2

2.98-10'2

3.80-10"2

4.75-10"2

5.79-10"2

7.01-10"2

Tabell. ± Brottsannolikheten för olika sprick-

djup.

Dessa data utgör sannolikt en konservativ uppskatt-

ning av J - värdet för segringarna.

De data som angivits tidigare/för antalet segringar

och deras form,antages gälla.
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5. Sannolikhet _fÖ£ initiering av tillväxt

Beräkningar med ovan angivna data genomfördes.

Resultaten redovisas i figur 6 och i tabell 1.

För små sprickor, a<7.5 mm, är P, . för

n=100 segr/m ungefär lika stor som brottsannolik-

heten för grundmaterialet. P.. stiger därefter

snabbare än P, och för stora sprickor a^ 100 mm

är brottsannoliki eten omkring 2.5 ggr större än

för grundmaterialet.

Den mest osäkra parametern i denna beräkning av an-

talet segringar per ytenhet. Vi har även utfört

beräkningarna för det fall att n=1000 segr/m ,

vilket får anses vara en övre gräns för antalet

segringar. Brottsannolikheterna (se figur 6 och

tabell 1) blir nu avsevärt högre, ca 20 ggr för

a s 100 mm.

Vi finner sålunda att segringarna ger en höjning

av risken för initiering. I grundfallet, d v s

n=100 scgr/m , är denna höjning måttlig. I det

mest pessimistiska fallet kan en storleksordning

större initieringssannolikheter erhållas.

6. Stabil_ tillväxt

Vi skall i detLa avsnitt göra en approximativ

analys av stabilitet hos eventuell spricktillväxt.

Härvid beräknas först derivatan ~---- i enlighet
da

med samma j.rinciper som den tidigare redovisade

J-beräkningen. 'i-— - värden framgår av figur 7.
o a
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^- är i detta en avtagande funktion av sprick-

djupet.

För grundmaterialet kan resultaten i ref /10/
9JR

användas för att bestämma -̂ r-- . Vi far den kurva
9Aa

som redovisas i figur 8. En jämförelse mellan

figurerna 7 och 8 visar att en mycket stor skillnad

(större än en faktor 100) finiiS mellan -^— cch
3a

ajR

—̂ -- . En instrbilitet förefaller alltså mycket

osannolik. Emellertid bör påpekas det mycket

approximativa i denna analys. Denna fråga kommer

att utredas noggrannare i ett annat SKI-finansierat

projekt.

R

Att uppskatta y.— för segringsmaterialet är betyd-

ligt svårare. I ref /5/ genomförs ett försök
DJp

till korrelation mellan ^r~ och "upper shelf"

Charpy V-data. Enligt i denna rtferens presenterade

resultat, skulle den tidigare angivna sänkningen i

Charpy V-data svara mot en sänkning av -^-~ tillca 0.3. Detta skulle betyda att en betryggande

säkerhet mot instabil sprickforttillväxt är vid

handen även i segringsmaterialet.

7. ___ Crack arrest

Enligt ovanstående analys är risken för instabilitet

mycket liten. Vi skall emellertid genomföra en

onkel analys enligt okv (6) för det fall att instabil

tillväxt uppstår i en segring.
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Vi antar att J (0) i segringen är lika med

init-ieringsbrottsegheten, vilken således måste

vara J(a..) om brott skall ha uppkommit. I

grundmaterialet antages J _(0) vara en konstant

Således erhålles ur ekv (6) följande villkor

a2 a-j+b

E(a2 > a-) = f J(a)^ ada - J(a..) J ^ ada

a1 a1

- J c(0) r 2' ada K ° för nagot a2 <14)

a- +b

För att få fram ett lätthanterligt kriterium gör

vi följande approximationer, vilkas giltighet skall

diskuteras nedan. Vi antar att den uppkomna sprick-

tillväxten Aa =a2 - a- är liten, d v s

J{a) » J U j ) + — Aa (15)

Aa << a1 (16]

b < < a,, (17)

Undor dessa förutsättningar kan (14) skrivas

E(a2 , a.,)= J a ^ \ | § A a 2 - AJ(Aa-b)D < 0 (18)

där AJ = J (0) - J(a.,) (19)
pc 1
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Minsta nollstället, d v s spricktillväxtinkre-

mentet till uttrycket i ekv (18) ges av

AJ - Åj2 - 2 AJ ~ b

Villkoret för sprickstoppning är att A a är

reellt, vilket ger

AJ > 2 ~-J- b (21)
o di

Bestämning av arrestsegheten J _(0) för A533B

har genomförts i ett tidigare projekt, F Nilsson

och H Öberg /12/. Beroende på vilken provnings-

metodik som användes, erhölls olika resultat.

Den kvantitet som utvärderats med hjälp av den s k

Battellemetoden, anses vara den mest relevanta stor-

heten. Vidare experiment och utvärderingar redovisas

av R K Gillot och J F Kalthoff /13/. Enligt denna

referens, bör man åtminstone kunna räkna med

K (0) > 110 MN/m3/2 vid +25°C. Om vi antar att

samma värde gäller även vid drifttemperatur, erhålles

J (0) = 0.0598 MN/m.pc

I figur ^ är Aa uppritad som funktion av initial-

spricklängden a... Härvid har b satts till 0.001 m

i enlighet med tidigare diskussion. I figuren har upp-

ritats Aa - b, d v s sprickans inträngning i grund-

materialet.

Enliyt vad som framgnr i figuren, är villkoret (21)

uppfyllt för alla sprickstorlekar och Aa är dessutom

liten i förhållande till a. , vilket innebär att

approximationerna är giltiga.
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Således leder denna förenklade analys till

resultatet att en instabil tillväxt sannolikt

uppbromsas mycket snabbt. Det bör dock påpekas

att crack-arrest-villkoret ke.n vara mycket känsligt

för ändringar i ingångsvärden, t ex för J (0).
pc

Denna enkla analys bör därför betraktas med viss

försiktighet.

8. SJu^sajtser och kommentarer

Ovanstående enkla analyser har visat följande

o Förekomsten av segringar påverkar sannolik-

heten för initiering av spricktillväxt med

upp till en faktor 10.

o Säkerheten mot instabil tillväxt är god.

o Även om instabil tillväxt uppstår, finns

möjligheter till crack arrest.

Den tredje slutsatsen är ganska osäker, beroende på

den mycket enkla analys scm genomförts och känslig-

heten för ändringar i materialegenskaper.

Sammanfattningsvis, tycks inte förekomsten av A-

segringar medföra några mer markanta förändringar

av risken för brott i en matarvattenstuts. De upp-

giftor som legat till grund för dessa slutsatser är

emellertid knapphändiga och i flera fall osäkra.

Dot är därför av vikt att denna frågeställning bevakas

och den internationella litteraturen följs upp.
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Figur 1 Skiss av scgringsförckomst i göt

och ringsmide.
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-SPRICKA
-SEGRINGAR

Figur 2 Matarvattenstuts F3, segringsförekomst och

antagen sprickgeometri.
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Figur__3 Segringslinjernas skärning med ett plan

vinkelrätt mot deras längdriktning.
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Figur 4 Skärningsområde mellan spricka och segring
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Figur 5 J som funktion av sprickdjup.
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Figur 6 Sannolikheten för initiering av sprick-

tillväxt som funktion av sprickdjup.
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Figur I <?J/i)a som funktion av sprickdjup.
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Figur 8_ dJR/dn för A533B grundmaterial.
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Figur 9 Spricktillväxt in i grundmaterialet

till 'crack arrest1.


