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Sammanfattning

Det finns ett stort behov av oförstörande provningsmetoder
för noggrann storleksbestämning av sprickor som kan uppträda
i anläggningars mekaniska utrustningar. Avsaknaden av sådana
metoder medför ofta stora problem vid bedömning av påträff-
ade sprickors säkerhetsmässiga betydelse.

Omfattande internationellt arbete har lagts ned på utveck-
ling och verifiering av bättre metoder för felstorleksbe-
stämning, främst med inriktning på ultraljudteknik som byg-
ger på registrering och noggrann tidmätning av ljudvågor som
emitteras från en sprickspets som exiteras av ultraljud.

Växelverkan mellan en sprickspets och ultraljud kan innebära
välkända processer såsom reflektion, brytning, spridning,
diffraktion och fasomvandling. Att kvantitativt ange de en-
skilda processernas bidrag till amplituden är svårt, men den
mottagna signalen påverkas främst av parametrarna diffrak-
tion, spridning och brytning. Storleken på bidraget från ren
diffraktion kan bestämmas med hjälp av diffraktionskoeffi-
cienter - vilka anger den teoretiska styrkan på den diffrak-
terade signalen. Diffraktionskoefficienten bestäms av
infallande vågtyp samt vilken typ av diffrakterad våg som
betraktas.

Vid planering av en provningssituation där höjdbestamning av
en spricka ska utföras, är kunskap om diffraktionsteorin av
stor betydelse då va3 av sökarparametrar görs.

AB Statens Anläggni-.« provning har tidigare på uppdrag av
Statens Kärnkraftir ' <f];tion (SKI) utfört en litteraturstudie
rörande "Storleksb .-• ;i raiing med ultraljud av sprickor genom
diffraktionsteknik" f?KI-pojekt B87/83-1985). Som en fort-
sättning på littei A", u .-studien planerade och finansierade SKI
detta fortsättnings >rojekt, som omfattar dels fördjupade
studier av tidigais undersökningar dels egna experimentiella
undersökningar med målsättning att ge ökad kunskap om opti-
mering av sökarpc.. vrnetrar, mätnoggrannhet och olika mät-
ningsprincipers 1 T/ränsningar.

Tyngdpunkten i prcjektet har lagts på manuell ultraljudprov-
ning i materialt j«--1clekar mellan 10-40 mm i kolstål och
rostfritt austeni^.skt stål. För den experimentiella studien
tillverkades 16 p:^na plåtar, utan svets, med mekaniska ut-
mattningssprickor Dessutom tillverkades plåtar med gni3tade
spår, av samma djup och längd som sprickorna.

Utvärdering av mätdata har gjorts genom att studera paramet-
rarna:

signalstyrka
mätnoggrannhet
skönjbarhet

Resultaten av respektive parameter har kvantifierats med
hänsyn till:

brytningsvinkel
frekvens
dämpning
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Undersökningen är utförd under ideala förhållanden. Mätning-
arna har utförts i laboratoriemiljö på slipade plana plåtar.
Det har under projektets gång visat sig att identifiering av
de svaga signalerna från sprickspetsen kräver ultraljudope-
ratörer med stor erfarenhet av tekniken. För utom vikten av
att mätningarna utförs av ultraljudoperatörer som tränats
och är väl förtrogna med tekniken, kan följande rekommenda-
tioner ges:

- Bedöm om defekten är utsatt för tryckspänningar. Spe-
ciellt för grunda sprickor kan tryckspänningarna vara
höga.

Välj en flackare brytningsvinkel (~60°) om defekten är
djup

Prova både låg (~2MHz) och hög (~4-5MHz) frekvens. Läg-
re frekvens ger ofta högre signalsvar. Undvik kombina-
tionen flack vinkel (~70°) och låg frekvens.

Prova med direkt och studsad ljudvåg. Det senare kan
ofta ge en starkare signal från sprickspetsen eftersom
styrka på det diffrakterade ljudet är större vid infall
från spricksidan.

komplettera mätningarna med pulsekoteknik med någon
form av ljudomvandlingsteknik.

Beakta användning av fokuserade sökare speciellt vid
svåra geometrier.

Använd ej reflektorer i form av spår (t ex EDM-notchar)
för teknikverifiering vad gäller signalstyrka. Samban-
det mellan signalstyrkan från EDM-notchar och verkliga
sprickor är närmast obefintligt.

Reflektorer i form av spår (t.ex EDM-notchar) är lämp-
liga för teknikverifiering vad gäller upplösningsprest-
anda. En grund EDM-notch kan visa om sökaren har pre-
standa att särskilja spetsen från hörnekot.

Det finns inga generella lösningar! Varje problem behö-
ver individuell lösning utifrån de förutsättningar som
råder.

8
a



1989-12-15 1(2)

Summary

There is a great need for nondestructive testing methods for
accurate sizing of cracks which can be present in mechanical
constructions. It is hard to judge the safety aspects of a
detected crack without accurate sizing methods.

Comprehensive international works have been performed for
development and verification of better methods for defect
sizing. Primarily ultrasonic techniques with registration
and accurate time-measurement of emmitted pulses from a
crack tip that is excited by ultrasound.

Interaction between a crack tip and ultrasound includes pro-
cesses like reflection, refraction, diffusion, diffraction
and mode conversion. It is hard to quantify the influence on
the amplitud of the recieved signals from each single pro-
cess, it's mostly influenced by diffraction, diffusion and
refraction. The part coming from pure diffraction can theo-
retically be determined by means of diffraction coeffi-
cients. The diffraction coefficient is dependent of waveform
and what type of diffracted waveform which will be regarded.
Diffraction coefficients are usually presented in different
types of diagram.

Knowledge about diffraction theory is of great importance
for the choice of inspection parameters when a specific
crack shall be sized.

AB Statens Anläggningsprovning, SA (The Swedish Plant
Inspectorate) has on behalf of Statens Kärnkraftinspektion,
SKI (Swedish Nuclear Power Inspectorate) performed a litera-
ture study "Storleksbestämning med ultraljud av sprickor
genom diffraktionsteknikn(SKI-pojekt B87/83-1985). As a
continuation of that literature study, SKI planned and
financed this project/ comprising intensified studies of the
state of the art and experimental work to achieve more
knowledge about optimization of probe parameters, accuracy
and limitations in the techniques.

The work has been concentrated on manual ultrasonic testing
of plates in carbon and austenitic steel with thicknesses of
10-4Omm. Experimental work has been performed partly on 16
plates, without welds, containing mechanical fatigue cracks.
Plates with EDM-notches, with the same size and shape as the
cracks were also included in the experimental work.

Evaluation of data were performed by studying the para-
meters:

amplitude
accuracy (crack depth)
visability

The results of each parameter have been quantified with
regard to:

refraction angle
frequency
attenuation (probe)
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Experimental work was performed under ideal circumstances -
in laboratory environment and with ideal inspection sur-
faces. The experience from the project showed that identi-
fication of the weak signals from the crack tips requires
well trained personnell with great knowledge of the tech-
nique. Besides that, the following car. be recommended:

Estimate if the crack has compressive stresses.
Especially shallow cracks are exposed for compressive
stresses.

Chose a refraction angle > 60° if the crack is deep.

Try both low (~2MHz) and high (~4-5MHz) frequency.
Lower frequency often increase amplitude response.
Avoid the combination of refraction angle >60° and low
frequency.

Inspect with half as well as full skip. Sometimes a
stronger signal is recieved for full skip, because the
amplitude of the diffracted signal is higher from the
cracked side

Use complementary measurements with mode conversion
techniques.

Focused probes can improve the results, especially for
complicated geometries.

Do not use reference reflectors of EDM-notch type for
verification of signal amplitude. The correlation
between amplitude from an EDM-notch tip and a crack tip
does not exist.

Reference reflectors of EDM-notch type can be used for
verification of the resolution of the system. A shallow
EDM-notch can show if the probe has the capability to
separate the tip and corner.

It is our experience that general solutions does not
exist. Each case needs an individual solution, depen-
ding on the circumstances.
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Detta forskningsprojekt avseende storleksbestämning av
sprickor med ultraljud har utförts på uppdrag av Statens
Kärnkraftinspektion (SKI) med Lars Skånberg som handläggare.

1 INLEDNING

Det finns ett stort behov av oförstörande provningsmetoder
för noggrann storleksbestämning av sprickor som kan uppträda
i anläggningars mekaniska utrustningar. Avsaknaden av sådana
metoder medför ofta stora problem vid bedömning av påträf-
fade sprickors säkerhetsmässiga betydelse. Vad gäller åter-
kommande provning inom kärnkraftindustrin, kräver svenska
regler "Föreskrifter för Tryckkärlssäkerhet i Kärnkraftan-
läggningar och i Anläggningar för lagring av använt kärn-
bränsle" (FTKA) att en funnen defekt måste karaktäriseras
och storleksbestämmas.

Problemen att uppnå tillräcklig mätnoggrannhet är väl kända.
Omfattande arbete läggs ned på utveckling och verifiering av
bättre metoder för felstorleksbestämning. Denna verksamhet
har till stor del inriktats på ultraljudteknik och då spe-
ciellt sådan teknik som bygger på registrering och noggrann
tidmätning av ljudvågor som emitteras från en sprickspets
som exiteras av ultraljud.

Grundläggande studier som utförts under mitten av 70-talet
har visat att växelverkan mellan en sprickspets och ultra-
ljudvågor är en komplicerad process som kan innefatta ren
reflektion, brytning, spridning, diffraktion och vågomvand-
ling. Vanligtvis är emellertid den diffrakterade vågkompo-
nenten dominerande.

Trots denna förhållandevis enkla princip och de omfattande
undersökningar som utförts har tekniken ännu inte kommit
till allmän användning. Skälet härtill är främst att ljud-
vågorna från sprickspetsen normalt ger mycket svaga signa-
ler. Dessa är i många fall svåra att särskilja från ljud-
vågor som reflekteras diffust vid sprickytorna om inte spe-
ciell signalbehandlingsteknik utnyttjas och god kunskap
finns om inverkan av olika sökarparametrar.

AB Statens Anläggningsprovning (SA) har tidigare på uppdrag
av Statens Kärnkraftinspektion (SKI) utfört en litteratur-
studie [1] rörande storleksbestämning med ultraljud av
sprickor genom diffraktionsteknik. Syftet var att samman-
ställa och utvärdera utförda undersökningar för att öka kun-
skapen om hur sökar och ljudfältparametrar skall optimeras i
olika provningssituationer.

Resultaten av litteraturstudien visade bl a:

ljudinfallet, vinkeln relativt sprickspetsen är en myc-
ket viktig parameter
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sökarens kri^tallmaterial, kristallstorlek, frekvens,
dämpning och bandbredd är avgörande för möjligheterna
att indikera ljudvågor från sprickspetsen.

Litteraturstudien visade också att flertalet av de redo-
visade undersökningarna inte utförts gentemot verkliga
sprickor utan reflektorer av typ spår.

Som en följd av litteraturstudien planerades detta fortsätt-
ningsprojekt, som omfattar fördjupade studier av tidigare
undersökningar samt egna experimentella undersökningar med
målsättning att ge ökad kunskap om optimering av ljudfälts-
och sökarparametrar, samt om mätnoggrannheten och olika mät-
ningsprincipers begränsningar.

2 PROJEKTBESKRIVNING

Målet med projektet är att skaffa ökad kunskap om olika
diffraktionstekniker med tyngdpunkt på manuell ultraljud-
provning i materialtjocklekar mellan 10-40mm i kolstål och
rostfritt austenitiskt stål.

Avsökning har urförts med manuell pulsekoteknik och i beg-
ränsad omfattning med tandemteknik. Teknikerna har provats
på testplåtarnas båda sidor, dvs provning från både närligg-
ande och motstående sida, figur 2.1.

Pulseko/enkristall

Pulseko/tvåkristall

Tandem (SLIC)

Figur 2.1 Avsökningsriktningar och avsökningstekniker.

Respektive teknik optimerades genom att variera olika
sökarparametrar:

brytningsvinkelvinkel (40° - 80°)
frekvens (2 - 10 MHz)
dämpning
kristallstorlek
vågtyp (longitudinell, transversell)
standardsökare/linsfokuserade sökare
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Mätningarna som redovisats är utförda med standardsökare (2-
10MHz) samt specialbeställda linsfokuserade sökare (4-6MHz).
Använda instrumenttyper är Panametric EPOCH 2002, Kraut-
krämer USIP 11 och 12. För mer detaljer hänvisas till bilaga
1.

För den experimentella studien tillverkades 16 plana plåtar,
utan svets, med mekaniska utmattningssprickor. Dessutom
tillverkades plåtar med gnistade spår. Dessa har samma djup
och längd som motsvarande sprickor.

Efter tillverkning av utmattningssprickorna, kvarstod tryck-
spänningar tvärs sprickornas utbredningsriktning. Sprickorna
var mycket täta och få sprickspetsar kunde detekteras trots
stora insatser. Tryckspänningarna avlägsnades genom att
plåtarna böjdes upp. Plåtarna avsöktes i två omgångar - före
och efter avlägsnandet av tryckspänningarna.

Samtliga mätresultat (signalsvar) är relaterade till signal-
svar från cylinderborrhål (CBH) 2.4mm (T<25) och 3.2mm
(T>25).

Utvärdering av mätdata har gjorts genom att studera paramet-
rarna :

signalstyrka
- mätnoggrannhet

skönjbarhet

Resultaten för respektive parameter har därefter kvantifie-
rats med hänsyn till:

- brytningsvinkel
frekvens

- dämpning

3 DIFFRAKTIONSTEORI

3.1 Diffraktion

Avvikelser från rätlinjig utbredning kallas diffraktion el-
ler böjning. Sådana avvikelser uppkommer då en våg passerar
en öppning, en kant av ett utbrett hinder eller båda sidorna
av ett litet hinder, figur 3.1. Diffraktion är ett typiskt
vågrörelsefenomen som uppträder när ett strålknippes late-
rala utbredning begränsas.
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Figur 3.1 Böjning av våg i stor och liten öppning.

3.2 Huygena princip [2]

Huygens förklarade på 1600-talet böjningsfenomenet genom att
anta att varje punkt som träffas av en våg fungerar som en
störningskälla som sänder ut vågor i alla riktningar. Dessa
vågor kallas sekundära, eftersom de inte orsakar vågrörel-
sen. Huygens grundade sina resonemang på enkla experiment
med vattenvågor. Dessa experiment visade att en öppning som
är mycket mindre än våglängden fungerar som en sändare för
cirkulära vågor, och att flera sådana cirkulära vågor i sam-
verkan kan alstra en linjär vågfront.

"Varje punkt som träffas av en vågfront blir centrum för en
sekundär störningsvåg. Tangentytan till dessa störningsvågor
bildar vågfronten vid en senare tidpunkt. Varje störningsvåg
för sig har en obetydlig styrka. Det är bara i tangentytan,
där de samverkar, som effekten blir märkbar."

3.3 Vaxalvarkan mellan aprickapata och ultraljud
[3], [4]

Växelverkan mellan en sprickspets och ultraljud kan inne-
fatta välkända processer såsom reflektion, brytning, sprid-
ning, diffraktion och fasomvandlig. Att kvantitativt ange de
enskilda processernas bidrag till amplituden är svårt.
Amplituden hos den mottagna signalen påverkas dock främst av
tre parametrar: diffraktion, spridning, och brytning.

Diffraktion av ljudfältet är en komplicerad process.
Kvalitativt kan man säga att diffraktionen uppstår när
storleken på radien i sprickspetsen är mindre än eller
lika stor som våglängden. Bidraget från diffraktionen
är stort för små 0 men avtar snabbt när 0 ökar,figur
3.2.

Mikrosprickor kan uppkomma runt sprickspetsen p g a
spänningskoncentrationer. Dessa mikrosprickor sprider
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ljudet i alla riktningar men den exakta vinkelför-
delningen är beroende av vilken typ av defekt man har
och av förhållandet mellan våglängden och mikro-
sprickans storlek. Det relativa bidraget från sprid-
ningen till den totala amplituden ökar när 0 ökar.

Spänningskoncentrationen runt sprickspetsen påverkar
materialegenskaperna, bl a ljudhastigheten. Detta leder
med stor sannolikhet till en brytningseffekt som dock
är liten. Amplituden påverkas bara för ytterst små 0.

in

Figur 3.2 Diffraktionsgeometrier med skilda sändare (S) och
mottagare (M). Vinkeln 0 definieras negativ när
sökarna är placerade på samma sida som sprick-
öppningen och positiv när sökarna placeras på
motsatta sidan om spricköppningen [3].

Med hänvisning till figur 3.2 kan tre vinkelintervall sär-
skiljas med avseende på praktisk provning:

0: -45° till -10° I detta område kommer alla tre komponen-
ter att bidra till amplituden hos den
mottagna signalen. Bidraget från bryt-
ningsprocessen blir mycket litet. Sig-
nalsvaret i detta vinkelområde blir
ganska stabil och det är osannolikt att
signalen "uteblir".

0: 10° till 45° I detta intervall förekommer inget bi-
drag från brytning utan bidraget från
diffraktion och spridning är dominer-
ande.

0'- 90° Sökaren är placerad "mitt emot" sprick-
spetsen jfr "end-on"-metoden. I detta
fall dominerar spridningsprocessen från
mikrosprickor runt sprickspetsen. Sig-
nalen kan vara instabil längs sprickan
p g a variationer i mikrosprickornas
antal ocn utseende.
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Vanligtvis kallas summan av de tre processer som beskrivits
ovan för diffraktion, även om den rena diffraktionen inte
alltid är dominerande.

Storleken på bidraget från ren diffraktion kan bestämmas med
hjälp av diffraktionskoefficienten. Denna kan t ex åskåd-
liggöras i diagramform. Genom att jämföra diffraktionskoef-
ficienten för olika provningssituationer får man en uppfatt-
ning om de "teoretiska" skillnaderna. Med kännedom om diff-
raktionskoefficientens storlek och aktuellt ljudfält i en
given provningssituation kan diffraktionssignalens
"verkliga" amplitud bestämmas.

3.4 Diffraktionskoafficiant [5,6,7]

Teoretiska arbeten har koncentrerats på att ge en korrekt,
detaljerad matematisk beskrivning av spridning av en
ultraljudpuls från sprickor och andra plana defekter.

Det är praktiskt att dela in sådana plana defekter i två
kategorier:

plana och släta, t ex utmattningssprickor

oregelbundna med ojämna ytor, t ex spännings-
korrosionssprickor

Plana, släta sprickor kan matematiskt behandlas med deter-
ministiska metoder, medan de senare får behandlas statis-
tiskt utifrån data från verkliga ultraljudmätningar.

En allmän, korrekt och tillförlitlig modell kan beskriva
spridning av ultraljud från en idealiserad spricka. Med en
spricka menas ett plant snitt i ett isotropiskt elastiskt
kontinum vars ytor är fria från spänningar och separerade
precis så att de aldrig vidrör varandra. Samverkan mellan
ljudvåg och spricka formuleras som ett elastodynamiskt
gränsvärdesproblem. Generella antaganden måste dock göras
eftersom någon exakt lösning inte finns ens för sprickor av
enkel form.

Två typer av spridning definieras. Den första är geometrisk
reflektion från sprickytorna. Denna är dominerande vid ett
infall vinkelrätt mot sprickytan.

Den andra typen av spridning kan beskrivas av vad som kallas
"Geometrical Theory of Diffraction"(G.T.D). Om den infall-
ande ljudvågens riktning inte medger reflektion, ger den
mottagna ultraljudsignalen från en begränsad slät spricka
två toppar i en A-scanbilden. Dessa motsvarar vågor som
diffrakterats från närliggande och motstående kanter av
sprickan. Kunskapen om dessa är viktiga för detektering och
storleksbestämning av defekter. G.T.D är en vidareutveck-
ling av vågteorier som utvecklats av Keller, Achenbach,
Gautesen m fl [8,9]
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Förutom reflekterade och refrakterade vågor, alstras diff-
rakterade vågor vid alla kanter, hörn och andra tvära
ändringar i formen hos ytan av den reflekerande "kroppen".

Figur 3.3 visar hur diffrakterade transversella och longitu-
dinella vågor från en slät spricka ligger på respektive yta
av två koner vars axel är tangent till kanten av den infall-
ande transversella ljudvågen. Diffrakterade ytvågor exiteras
också. Den "lokala" krökningen hos sprickfronten fokuserar
strålarna från närliggande diffrakterade koner längs kanten.

cont of
diffracted
shear rays

cont o<

diffraettd
compression

//diffract
// surface

h// ray

Figur 3.3 Diffrakterad longitudinell ("compression"), trans-
versell (shear) och Rayleigh vågor vid en krökt
sprickkant [8],

Amplitud och fas av en reflekterad eller bruten våg bestäms
av ytans krökning. Ljudfältet är proportionellt med det in-
fallande fältet med hänsyn till reflektion eller brytnings-
koefficient.

Analogt, i G.T.D relateras det infallande fältet till det
diffrakterade via en diffraktionskoefficient. Värdet av
dessa koefficienter erhålls från lösningar av ekvationen för
en elastisk våg som träffar en rak, halvoändlig spricka som
ligger i den aktuella sprickans plan, orienterad så att dess
kant är tangent till den krökta sprickkanten vid diffrak-
tionspunkten.

Diffraktionskoefficienten är beroende av infallande vågtyp
samt vilken typ av diffrakterad våg som betraktas. När
transversella ljudvågor träffar en slät, plan spricka er-
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hålls utgående vågor enligt figur 3.4. Följande vågor kan
identifieras:

reflekterad transversell våg (SV)

en longitudinell våg (P), alstrad genom vågomvandling
vid sprickytan

Rayleighvågor längs sprickytorna.

Figur 3.4 Uppkomna vågor då en slät, plan spricka träffas
av en transversell ljudvåg [9].

Antag en innesluten spricka vinkelrätt mot ytan. Antag vid-
are att sprickspetsarna ej är alltför nära varandra. Varje
sprickfront kan då betraktas var för sig som en halvoändlig
spricka med en rak sprickfront. Utifrån dessa antaganden kan
den relativa amplituden hos den diffrakterade ljudvågen
bestämmas genom diffraktionskoefficcienten.

Om sprickan är krökt ges amplituden approximativt av den
diffrakterade vågen som en produkt av diffraktionskoeffici-
enten, härledd från den "idealiserade" sprickan och en ge-
ometrisk faktor som tar hänsyn till sprickans utbredning och
krökning.



1989-12-15 10(34)

Lösningen av diffraktion från en idealiserad, plan halvoänd-
lig spricka kan alltså användas för uppskattning av diffrak-
tionen från en generell spricka.

De värden för diffraktionskoefficienter som hänvisa till
längre fram i denna rapport är beräknade från CEGB rapporter
(Central Electricity Generating Board). Detaljunderlag finns
i bilaga 2.

Värdet på diffraktionskoefficienten kan anges i diagramform.
Ett sätt för presentation är att för en given infallande
vågtyp (longitudinell eller transversell) och en given in-
fallsvinkel ange styrkan hos den diffrakterade signalen runt
sprickspetsen (360°) .

För detta projekt har fyra olika diagramtyper framtagits.
Dessa diagram har konstruerats för var 5:e grads infallande
ljud och ger den diffrakterade signalen av transversellt
respektive longitudinellt ljud runt hela sprickan (täta 0°-
360°, 0° utgår alltid från spricksidan oavsett ljudinfalls-
riktning) . Figur 3.5-8 visar exempel på diffraktionskoeffi-
cienten för vinkelintervallet 0°-360° för ljudinfall 45°
trans/long och -45° trans/long. För definition av vinklar se
figur 3.2. En mera komplett sammanställning över diffrak-
tionskoefficienter för olika ljudinfall återfinns i bilaga
2.

45 Trän»

I — D8V.8V trän*
— Dsv.p long

400

Figur 3.5 45° infallande transversellt ljud - diffrak-
tionskoefficienterna för utgående transversellt
och longitudinellt ljud.
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é

45 Long

— Dp,p long
" " - Dp.sv trans

400

Figur 3.6 45° infallande longitudinellt ljud - diffrak-
tionskoefficienterna för utgående longitudinellt
och transversellt ljud.

-45 Trän»

I
0.2

0,0

— Dsv,sv Iran*
•*• Onp long

400

Figur 3.7 —'5° infallande transversellt ljud - diffrak-
tionskoefficienterna för utgående transversellt
och longitudinellt ljud.
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é

0.8-

0.6-

0,4-

0.2-

0.0-
Jrr

T—

-45 Long

v^ J_
\

— Dp.p long
—- Dp.sv trans

100 200

Tit»

300 400

Figur 3.8 -45° infallande longitudinellt ljud - diffrak-
tionskoefficienterna för utgående longitudinellt
och transversellt ljud.

4 TESTPLATAR

För projektets genomförande tillverkades 16 testplåtar med
utmattningssprickor. Utmattningssprickorna tillverkades ge-
nom trepunktsböjning i 12 testplåtar, plåttjocklek T=20mm
och T=36mm. De tunnare testplåtarna T=10mm belastades genom
dragning. Materialet är kolstål (OX 520D) och rostfritt
austenitiskt stål (SS 2333-28). Sprickorna är elliptiska
till formen med ett sprickdjup av 10%(enbart T=20 och 36mm),
20% och 50% av godstjockleken. Noggrannheten i sprickdjupet
bedöms vara bättre än ±0.5 mm. Testplåtarna identifieras med
materialbeteckningen CS (kolstål) eller SS (rostfritt auste-
nitiskt stål) samt godstjocklek och sprickdjup. Exampel CS
36/3.6 betyder kolstål T=36 mm med sprickdjup 3.6 mm. Till-
verkningsdata och ritning för respektive plåtar återfinns i
bilaga 3.

Figur 4.1 Plåt med mekanisk utmattningsspricka.
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T a b e l l 4 . 1 Data over plåtar
sprickor.

Identitet

CS 10/2
CS 10/5

CS
CS
CS

CS
CS
CS

SS
SS

SS
SS
SS

C
O
 
C

O
 
C

O

co co
 co

20/2
20/4
20/10

36/3.6
36/7.2
36/18

10/2
10/5

20/2
20.4
20/10

36/3.6
36/7.2
36/18

med mekaniska utmattn

Material Godstjocklek
(mm)

CS 10
CS 10

o
 o
 o

C
O
 
C
O
 
C
O

cs
CS
CS

C
O
 C
O

C
O
 C
O

C
O
 
C
O
 
C
O

C
O
 
C
O
 
C
O

C
O
 
C
O
 
C
O

C
O
 
C
O
 
C
O

20
20
20

36
36
36

10
10

20
20
20

36
36
36

Sprickdjup
(mm)

2
5

2
4

10

3.6
7.2

18

2
5

2
4

10

3.6
7.2

18

De inledande ultraljudmätningarna gav ej förväntat resultat
trots stora insatser. Ekon från sprickspetsarna kunae endast
i undantagsfall registreras. Detektering genom hörneko med
45° brytningsvinkel gav mycket låga amplituder.

Ljudomvandlingar som innebar att ljudvågorna fortplantade
sig utmed sprickytan och reflekterades mot baksidan kunde
noteras i ett flertal av plåtarna. Dessa resultat tydde på
att plåtarna innehöll höga tryckspänningar. För projektets
fortsättning bestämdes att tryckspänningarna skulle avlägs-
nas genom trepunkts böjning.

Fenomenet med ljudomvandlingar vid tryckspänningar har
senare bekräftats teoretiskt inom det SKI projekt (Vidare-
utveckling och verifiering av CEGBs modell för prediktering
av signalsvar vid ultraljudprovning, SKI nr 88097) som
bedrivs av Anders Boström vid CTH.

Tryckspänningarnas inverkan behandlas detaljerat i avsnitt
8.

5 SIGNALSTYRKA

De resultat som redovisas under stycke 5 behandlar enbart
mätningar utförda med enkristallsökare, transversellt ljud,
och pulsekoteknik. De mätningar som utförts med tvåkristall-
sökare och longitudinellt ljud redovisas ej i detalj efter-
som antalet sökare har varit begränsat och därmed omöjlig-
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gör meningsfulla jämförelser. Generellt kan sägas att an-
vändning av longitudinellt ljud försvårar mätningarna efter-
som även transversellt ljud genereras samtidigt. Att avgöra
om signalen erhålls från den transversella, longitudinella
eller en kombination av båda vågtyperna är ofta svårt.
Provning med tandemsökare av typ SLIC utfördes av G Gruber
från Southwest Research Institute [10,11,12] när plåtarna
innehöll tryckspänningar. Även denna sökartyp uppvisade
samma svårigheter som noterats med pulsekoteknik.

5.1 Signalstyrka som funktion av brytningsvinkeln

En flackare brytningsvinkel medför en starkare signal från
sprickspetsen. Det förklaras av att andelen totalreflekterat
och diffrakterat ljud ökar.

I figur 5.1 och 5.2 provning från motstående sida och figur
5.3 provning från närliggande sida finns amplituden som
funktion av brytningsvinkeln, i 5° steg, redovisad för 2 och
5MHz sökare med lösa sökarkilar. Två olika sprickdjup redo-
visas 7.2 och 18mm. Samma kristall har använts för samtliga
mätningar. Tendensen är tydlig i samtliga fall. En ökning av
brytningsvinkeln från ~45° till ~70° medför en ökning av
signalsvaret på upp till lOdB. Skillnaden är större vid hög-
re frekvens (~5MHz) än vid lägre (~2MHz).

Svängningarna i figur 5.2 och 5.3 vid 50°-60° har ingen di-
rekt förklaring. Provning med högre frekvens ger erfaren-
hetsmässigt större spridning i mätvärden eftersom riktnings-
beroendet mellan ljudstråle och spricka är större än för
motsvarande sökare med lägre frekvens.

!

1
!

50 60
Brytnlngtvlnkal

Figur 5.1 Amplituden som funktion av brytningsvinkeln,2MHz
och provning från motstående sida. T=36mm sprick-
djup 7.2 och 18mm.
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m

40 50 60 70
Brytnlngivlnk*!

80 90

Figur 5.2 Amplituden som funktion av brytningsvinkeln,5MHz
och provning från motstående sida. T=36mm sprick-
djup 7.2 och 18mm.

Ett mått på andelen diffrakterat ljud är diffraktionskoeffi-
cienten. I figur 5.4 och 5.5 redovisas diffraktionskoeffi-
cienten som funktion av brytningsvinkeln. Ökning av bryt-
ningsvinkeln från 45° till 70° medför att dif fraktionskoef-
ficienten fördubblas om provning från närliggande sida be-
traktas. För provning från motstående sida är skillnaden
mindre.

Ett ljudinfall från spricksidan med bestämd vinkel ger all-
tid starkare signal än motsvarande ljudinfall från motstå-
ende sida. Sambandet mellan amplitud, brytningsvinkel och
diffraktionskoefficient är komplicerat och figurerna här får
mera visa trenden utan att gör anspråk på någon kvantitativ
uppskattning. Diffraktionskoefficienten är ej frekvensbero-
ende. Däremot påverkas amplituden bl a av våglängd, ljudväg
och krökningsradien på sprickspetsen [13].

30 40 80 8050 60 70
Brytnlngtvlnktl

Figur 5.4 Diffraktionskoefficienten som funktion av
brytningsvinkeln. Provning från närliggande sida,
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40 50 60 70
Brytnlngsvtnkal

80

Figur 5.5 Diffraktionskoefficienten som funktion av
brytningsvinkeln. Provning från motstående sida.

5.2 Signalstyrkan som funktion av frekvensen

Lägre frekvens ger genomgående högre signalsvar. För branta
vinklar kan skillnaden mellan 2 och 4MHz vara 10 dB. Fre-
kvensen påverkar signalstyrkan olika för olika brytningsvin-
klar. Skillnaden i signalsvar är mindre mellan olika bryt-
ningsvinklar om frekvensen är låg (~2MHz).

I figur 5.6 visas ett exempel vid provning från närliggande
sida. Vid låga frekvenser (~2MHz) är skillnaden mellan 45°
och 60° liten, 70° redovisas ej pga att kombinationen 70°,
låg frekvens och grunda fel ger oklara signaler i form av
ytvågor etc. För högre frekvenser (~5MHz) är skillnader på
lOdB ej ovanliga mellan olika brytningsvinklar.

Vid avsökning från motstående sida finns samma tendenser som
vid avsökning av närliggande sida, se figurer 5.7 och 5.8.
Amplitudberoendet förefaller ej vara lika starkt knutet till
frekvensen i intervallet 5-10MHz som vid lägre frekvens. I
samtliga fall oavsett om provning sker från när- eller mot-
stående sida är skillnaden i signalsvar större om brytnings-
vinkeln är mindre. Studera t ex figur 5.7, brytningsvinkel
45° och 70°.

Gjorda iakttagelser överensstämmer med den matematiska be-
skrivningen av sambandet mellan diffraktionskoefficient,
våglängd, ljudväg, sprickspetsens krökningsradie mm [13].
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£
1
I

2 3 4
FfVKVcns (Rviz)

Figur 5.6 Amplituden som funktion av frekvensen, provning
från närliggande sida. Brytningsvinkel 45° och
60°, T=36mm och sprickdjup 3.6mm.

•30

Figur 5.7 Amplituden som funktion av frekvensen, provning
från motstående sida. Brytningsvinkel 45°, 60°och
70°, T=20mm och sprickdjup lOmm.

-30
10 124 9 0

Frakwns (Mhz)

Figur 5.8 Amplituden som funktion av frekvensen, provning
från motstående sida. Brytningsvinkel 45°, 60° och
70°, T=20mm och sprickdjup lOmm.
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5.3 Signalstyrkan för linsfokuserade sökare

En standardsökare alstrar ett ljudfält med en divergerande
utbredning på ökande avstånd från sökaren. En linsfokuserad
sökare däremot alstrar ett ljudfält med liten utbredning i
ett väl definierat område. Det lilla tvärsnittet hos ljud-
fältet på ett givet avstånd ökar energimängden och förbätt-
rar möjligheterna för noggranna mätningar i det området. Ar-
betsområdet för en fokuserad sökare kan ofta göras ganska
stort om provningen ej avser avsökning från närliggande sida
av grunda sprickor.

En jämförelse av mätvärden från fokuserade sökare med stan-
dardsökare visar att fokuserade sökare ger en ökning av
signalstyrkan på ca 5-10dB, figur 5.9.

std Q CS-TA(A)
std • CS-TA(A)
fok • R8771 A(A)

•tdsstandard
foksfokuserad

-40
0,0 7,2 10,8 14,4

Sprickdjup (mm)
18,0

Figur 5.9 Amplituden som funktion av tre olika sprickdjup
3.6, 7.2 och 18mm med standardsökare 4-5MHz 60°
och fokuserad sökare 4MHz 60°. Provning från mot-
stående sida.

6 MATNOGGRANNBET

Mätnoggrannheten definieras som skillnaden mellan uppmätt
sprickdjup och teoretiskt sprickdjup. Någon förstörande
provning av testplåtarna har ej utförts. Tillverkaren av
testplåtarna anger det nominella djupet med en tolerans på
±0.5mm. Sprickdjupet har beräknats med hjälp av löptid och
uppmätt brytningsvinkel.

Generellt kan sägas att när sprickspetsen väl har identifie-
rats är mätnoggrannheten hög, i de flesta fall ±2mm detta
oberoende av frekvens, brytningsvinkel och dämpning.

Brytningsvinkeln är den parameter som har gett upphov till
störst osäkerhet. Det gäller främst när lösa sökarkilar an-
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vänds. Uppmätning av brytningsvinkeln för en sökarkil med
två olika frekvenser kan ge skillnader på 3-4°. Är det kan-
ske lättare att bestämma vinkeln när frekvensen är högre
eftersom ekobilden är mer distinkt än motsvarande sökare med
lägre frekvens? Något svar på denna frågeställning ges inte
här. Flera tillvägagångssätt är möjliga för bestämning av
brytningsvinkeln t ex

VI eller V2 block
- uppmätning mot två cylinderborrhål (oberoende av söka

rens ljudutträdespunkt)
uppmätning med pic-up

Olika tillvägagångssätt för bestämning av brytningsvinkeln
medför tolerenser inom ±1°.Vilken teknik som är mest rele-
vant råder det delade meningar om. Mätvärden i denna rapport
bygger i första hand på uppmätning utförda mot V2 blocket. I
de fall sökartillverkaren har bifogat uppmätningsprotokoll
till sökaren har dessa värden utnyttjats oberoende av på
vilket sätt uppmätning har skett. Kontroll har alltid skett
mot V2-blocket för att avgöra om uppgivna värden är rimliga.

6.1 Mätnoggrannhet som funktion av brytningsvinkel

Brytningsvinkeln har ringa betydelse för mätnoggrannheten.
Har sprickspetsen väl indikerats är valet av brytningsvinkel
av underordnad betydelse.

De fall där vinkeln har betydelse är för grunda fel (~2-4mm)
vid provning från motsatt sida. En brantare vinkel är då
nödvändig för att kunna detektera sprickspetsen på ett till-
förlitligt sätt. Flackare brytningsvinkel möjliggör ej att
sprickspetsen kan separeras från hörnekot. Exempel på bryt-
ningsvinkelns betydelse för mätnoggrannheten visas i figur
6.1 och 6.2.
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E,
o.

¥
I
Q.

450 -B- KBA45/5A
60° "•" KBA60/5A
yg. -m- KBA70/5A

2 4 6 8 10

Teoretiskt sprickdjup (mm)
12

Figur 6.1 Uppmätt sprickdjup som funktion av teoretiskt,
T=20mmf provning från motstående sida med
brytningsvinklarna 45°, 60° och 70° 5MHz.
Nominellt sprickdjup 2, 4 och lOmm.

21,6

•=• 18,0 -

14,4-

10,8-

•f

45° « - KBA45/5 A
60° ••- KBA60/5 A
70° • KBA70/5A

0.0 7,2 10,8 14,4 18,0

Tsorvtlskt spriekdjup (mm)

21,6

Figur 6.2 Uppmätt sprickdjup som funktion av teoretiskt
T=36mm, provning från närliggande sida med
brytningsvinklarna 45°, 60° och 70° 5MHz.
Nominellt sprickdjup 3.6, 7.2 och 18mm.

6.2 Mätnoggranb«t som funktion av fr«kv«ns

Lägre frekvens ger oftast bättre mätnoggrannhet oberoende av
om provning sker från motstående sida eller närliggande.
Figur 6.3-4 visar exempel vid provning från motstående sida.
Även om skillnaderna är små måste ett plus tillskrivas den
lägre frekvensen för större sprickdjup (>4mm). Detta är nå-
got motstridigt mot vad som är allmämnt vedertaget. Högre
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frekvens innebär kortare våglängd vilket förbättrar upplös-
ningen och därmed borde bidra till bättre mätnoggrannheten.

En förklaring till det funna förhållandet kan vara att ekot
från sprickspetsen lättare kan maximeras när frekvensen är
lägre. Om kristallstorleken är densamma är ljudfältet större
vid lägre frekvens än vid högre frekvens. Det innebär att
riktningsberoendet mellan sprickspets och sökare ej är lika
känsligt.

Under avsnitt 5.2 konstaterades även att lägre frekvens i de
flesta fall gav högre signalsvar från sprickspetsen. Även
detta påverkar mätnoggrannheten i positiv riktning.

E

JU
P

2o
8-

E

1

21.6-

18,0-

14,4-

10,8-

7.2-

3.6-

45° «• KBA45/2 A
60° • • KBA60/2A

0.0
0,0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6

Teoretiskt •prickdjup (mm)

Figur 6.3 Uppmätt sprickdjup som funktion av teoretiskt.
T«36mm, provning från motstående sida med
brytningsvinklarna 45° och 60°, 2MHz.
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21,6

i
Q.

45° -o- KBA45/5 A
60° * - KBA60/5 A
70° • • KBA70/5 A

|

0,0 3,6 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6
Teoretiskt sprickdjup (mm)

Figur 6.4 Uppmätt sprickdjup som funktion av teoretiskt.
T=36mm, provning från motstående sida med
brytningsvinklarna 45c,60° och 70°, 5MHz.

6.3 Mätnoggrannhet som funktion av dämpningen

Antalet sökare med olika dämpningsgrad har varit begränsat.
Flertalet sökare som har använts har varit av typen låg el-
ler medeldämpade. I de fall hårddämpade sökare har använts
har mätnoggrannheten försämrats. Låg eller medeldämpade sök-
are ger likvärdiga resultat.
6.4 Mätnoggrannhet för linsfokuserade sökare

Linsfokuserade sökare ökar ej direkt mätnoggrannheten jäm-
fört med standardsökare, figur 6.5. D*»t finns dock andra mo-
tiv för att välja en fokuserad sökara. Med ett fokuserat
strålknippe är det t ex lättare att storleksbestämma grunda
sprickor. Signal/brusförhållandet är oftast också större för
en fokuserad sökare.
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14,4-
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7,2-

3,6-

0,0

std 4MHz + MWB45N
std5MHz K KBA45/5
fok4MHz • R8771 A(

stdsstandard

foksfokusersd

0,0 3,6 7,2 10,8 14,4
Teoretiskt sprickdjup (mm)

18,0

Figur 6.5 Uppmätt sprickdjup som funktion av teoretiskt
Linsfokuserad sökare 45°, 4MHz jämförd med
standardsökare 45°, 4-5MHz. Motstående sida.

6 . 5 Kvantifisring av mätnoggrannhet

CEGB [14] har försökt kvantifiera enskilda faktorers
påverkan på mätnoggrannheten. I nedanstående sammanställning
presenteras de väsentligaste faktorerna:

mätområdeskalibrering
brytningsvinkel
sökarens ljudutträdespunkt
sökarläge relativt referenspunkt
bedömning av ekobilden dvs var
skall avläsning ske
amplitudvariationer pga
varierande anliggning

±lmm
±1°
±lmm
±2mm

±lmm

>2mm

I en studien som drogs slutsatsen att största felkällan var
den valda ultraljudtekniken, under förutsättning att avsök-
ningsytorna och åtkomligheten var god.

"ESI draft standard 98-10 part 4", benämnd "Guidance on the
capabilities of manual ultrasonic procedures for weld ins-
pection " har angivit troliga fel i tjockleksriktningen för
en enskild sprickspets till ±2 mm om godstjockleken är mind-
re än 25mm. För större godstjocklekar 75 och 125mm anges
±3mm respektive ±4mm. Förutsättningarna är god kvalitet på
avsökningsytorna.

Battelle Northwest Laboratories [15] har storleksbestämt ett
tiotal defekter med höjder mellan 4-8mm genom att använda
pulseko diffraktionsteknik. Mätnoggrannheten ligger inom
±lmm från verkligt värde.
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Ovanstående utländska iakttagelser stämmer väl överens med
erfarenheterna i detta projekt.

7 SKÖNJBARHET

När en signals kvalité skall bedömas finns det ett antal
subjektiva bedömningar förutom de som fysiskt kan avläsas i
form av ett mm-värde, en amplitudnivå etc. Skönjbarheten för
en signal har speciellt stor betydelse vid manuell ultra-
ljudprovning. En teknik där signalen är lätt identifierbar
har stora fördelar när avancerad storleksbestämningsteknik
skall föras ut till fältmässiga förhållanden.

En gradering av begreppet skönjbarhet ansågs därför angelä-
get. Ett skönjbarhetsindex definierades från 1-5, där 5 är
bästa möjliga värde. Faktorer som i första hand påverkar
skönjbarhetsindex är:

möjligheten att identifiera signalen som en signal från
sprickspetsen

signal/brusförhållandet

avstånd mellan spets- och hörneko

ekots utseende på skärmen vid sökarflyttning

Skönjbarhetsindex är inte knutet till signalens amplitud
relativt referensförstärkningen. Det betyder att en svag
signal mycket väl kan ha ett högt index.

7.1 Skönjbarhetcn son funktion av brytningsvinkeln

Vid provning från motstående sida erhålls bäst skönjbarhet
för 45° och 60° brytningsvinkel. 70° brytningsvinkel är en-
dast bra för djupare sprickor (>4mm).

Skillnaden mellan olika vinklar är mindre för djupare
sprickor. Figur 7.1 visar skönjbarhetsindex för testplåt
T=36mm.
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45" • CS-TA(A)
60° B CS-T A(A)
70° • CS-T A(A)

36/3.6 36/7.2
Spricktyp

36/18.

Figur 7.1 Skönjbarheten som funktion av sprickdjup och
brytningsvinkel (5MHz). T=36mm provning från
motstående sida.

Vid provning från närliggande sida ger samtliga brytnings-
vinklar bra resultat, skönjbarhetsindex 4-5. I vissa situa-
tioner kan 45° brytningsvinkel ge något sämre resultat för
grunda sprickor. Figur 7.2 visar som exempel skönjbarheten
för testplåt T=36mm.

I
45° • CS-TA(A)
60° • CS-TA(A)
70° • CS-TA(A)

36/3.6 36/7.2
Sprick typ

36/18.

Figur 7.2 Skönjbarheten som funktion av sprickdjup och
brytningsvinkel (5MHz). T=36mm provning från
närliggande sida.

7.2 Skönjbarheten som funktion av frekvensen

Högre frekvens (24MHz) medför bättre skönjbarhet. Detta är
speciellt tydligt vid grunda sprickor. Resultatet är desamma
oavsett om provningen utförs från motstående eller närligg-
ande sida. Frekvensen är den faktor som påverkar skönjbar-
heten mest. Figur 7.3 och 7.4 visar två exempel.
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2MHzH Co-TA(A)
5MHz • CS-TA(A)
10MHzl CS-TA(A)

36/3.6 36/7.2
Sprlcktyp

36/18.

Figur 7.3 Skönjbarheten som funktion av sprickdjup och frek-
vens. T=36mm och brytningsvinkel 60°. Provning
från motstående sida.

2 M H z | CS-TA(A)
4MHzB CS-TA(A)

36/3.6 36/7.2
Spricktyp

36/18.

Figur 7.4 Skönjbarheten som funktion av sprickdjup och frek-
vens. T=36mm och brytningsvinkel 45°. Provning
från närliggande sida.

7.3 Skönjbarheten för linsfokuserade sökare

Som redovisats i avsnitten för signalstyrka och mätnoggrann-
het är skillnaden mellan fokuserade sökare och standardsök-
are ofta liten. Detta är även fallet när det gäller skönj-
barheten. Figur 7.5 visar skillnaderna mellan två olika
standardsökare och en fokuserad sökare. Det är främst när
grunda sprickor skall storleksbestämmas eller när signal/
brusförhållandet är otillfredställande som en fokuserad sök-
are kan förbättra resultatet.
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36/3,6 36/7,2
Sprickdjup (mm)

36/1 8.

standard SMHz •
standard 4MHz D
fokuserad 4MHz •

Figur 7.5 Skönjbarheten som funktion av olika sprickdjup
3.6, 7.2 och 18mm. Linsfokuserad sökare 60°, 4MHz
jämförd med standardsökare
från motstående sida.

60°, 4-5MHz. Provning

8 TRYCKSPÄNNINGAR

Från tillverkningsprocessen av utmattningssprickorna, bilaga
3, var samtliga testplåtar behäftade med tryckspänningar av
varierande storlek. De mätningar som utfördes inledningsvis
i projektet visade på stora svårigheter att detektera spric-
kspetsarna. Av de mätningar som utfördes erhölls identifier-
bara signaler från 10% av fallen, företrädesvis när sprick-
djupet var 50% av godstjockleken. Flera internationella
undersökningar [16,17] visar på svårigheter att detektera
sprickspetsen vid höga tryckspänningar.

Som exempel visas resultat från provning med standardsökare
5MHz transversellt ljud och brytningsvinklar 45°,60° och
70°. Figur 8.1-8.3 visar provning från motstående sida av
testplåt CS20/2,CS20/4 och CS20/10. Resultaten visar att
signalen från sprickspetsen kan vara upp till 20 dB lägre än
från motsvarande spänningsfria sprickspets. Uppmätta tryck-
spänningar för de tre testplåtarna är 48, 53 respektive 69
MPa. För grunda sprickor erhölls ingen signal från spricks-
petsen före uppbrytning. I samtliga fall är även kurvan för
motsvarande gnistat spår inlagt.

Ett gnistat spår är som framgår av figurerna, knappast en
relevant reflektor för teknikverifiering. En allmän upp-
fattning är att om en teknik fungerar på ett gnistat spår
kan den även användas för verkliga sprickor. Denna slutsats
är ej självklar. Om en teknik baserad på diffraktion skall
verifieras bör detta ske mot en sprickspetsradie som är
<0.01mm (denna siffra bygger på preliminära uppgifter från
EDC-gruppen inom PISC-II). Det finns även fall där ampli-
tuden är lägre för ett gnistat spår än för motsvarande ut-
mattningsspricka. Så är t ex fallet vid avsökning från när-
liggande sida och grunda sprickor.
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Efter uppbrtytnlng

För* uppbrytning

4 6 8
Sprickdjup (mm)

10 12

Figur 8.1 Tryckpänningens inverkan på signalsvaret.Före upp-
brytning, efter uppbrytning samt för gnistat
spår.Sökare 45° och 5MHz. Motstående sida.
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-20 <

-30

-40

-50

Onl*t*t«p«r

Efter uppbrytning

FA» uppbrytning

4 6 8
Sprickdjup (mm)

10 12

Figur 8.2 Tryckpänningens inverkan på signalsvaret.Före upp
brytning, efter uppbrytning samt för gnistat spår.
Sökare 60° och 5MHz. Motstående sida.

20'

10-
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-10

-20

-30-

-40

Onlttattpér

För» uppbrytning

4 6 8
8prlckd|up(mm)

10 12

Figur 8.3 Tryckpänningens inverkan på signalsvaret.Före upp
brytning, efter uppbrytning samt för gnistat spår,
Sökare 70° och 5MHz. Motstående sida.
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Provning med linsfokuserade sökare medförde marginellt
bättre resultat. Vågomvandling från sprickspetsen och re-
flektion från baksidan är ett fenomen som erhålls tydligt
med 60° brytningsvinkel men även med 45° [16]. Genom att
prova från två håll är det möjligt att avgöra om signalen
kominer från sprickspetsen eller från vågomvandling.

Då testplåtarna belastades för att eliminera tryckspänning-
arna utfördes även ultraljudmätningar. Figur 8.4 visar re-
sultaten från provning med en linsfokuserad sökare på test-
plåt CS36/18 provning från motstående sida. Ca 12-14 dB
skillnad i signalsvar erhålls från sprickspetsen mellan obe-
lastat och belastat tillstånd. Uppmätt tryckspänning tvärs
sprickan i testplåtens yta är i detta fall 27 MPa.

Teorin bakom diffraktionstekniken bygger på "fria sprick-
ytor". Det innebär att osäkerheten i mätvärdena ökar med
ökande tryckspänning. I de fall som en icke amlitudbaserad
teknik används är förutsättningarna större att korrekt loka-
lisera sprickspetsen även om tryckspänningar finns [18]. En
förutsättning är ett acceptabelt signal/brusförhållande. Ge-
nom att använda registrerande provning är det lättare att
uppnå ett sådant förhållande.

-50 150 250 350
Spinning (MPa)

Figur 8.4 Amplituden från sprickspetsen som funktion av
spänningen tvärs sprickan i testplåtens yta.
T=36mm och sprickdjup 18mm.

Vid praktisk tillämpning av amplitudbaserade tekniker såsom
pulseko- och tandemteknik bör speciell hänsyn tas till even-
tuella tryckspänningar i objektet. I de fall en defekt har
detekterats genom hörneko och någon sprickspets inte har
identifierats finns risk för att defekten kan ha en betyd-
ande höjd.

8 .1 Uppskattning av trycksp&nningsfördelningen

Vid utmattningsspricktillväxt i elastiskt-plastiska material
sluter sig alltid delar av sprickan vid avlastning innan be-
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lastningen har nått sitt minvärde och öppnar sig igen vid
pålastning först för en last som är större än minvärdet.
Detta gäller även om sprickan är utsatt för dragpåkännig vid
minlasten. Vid minlasten erhålls därför tryck mellan
sprickytorna eller delar av sprickytorna. Fenomenet kallas
sprickslutning och uppstår huvudsakligen pga plastiska
deformationer i området kring sprickspetsen.

Undersökningar [19] visar att plant spänningstillstånd vid
sprickspetsen ger kraftigare sprickslutning än plant defor-
mationstillstånd. Sprickslutningsförloppet i ellipsformade
ytsprickor är inte fullständigt klarlagt. Men eftersom spän-
ningstillståndet varierar från plan spänning i ytan till
nära plan deformation i den djupaste delen av sprickan er-
hålls sannolikt ett kontakttryck bakom sprickfronten som är
störst vid ytan och avtar in mot sprickans djupaste del. Det
innebär också att grunda sprickor får högre tryckspänningar
i sprickspetsen. Detta stämmer bra överens med de praktiska
erfarenheterna som erhölls vid mätningarna före uppbrytning
av testplåtarna. I de få fall som sprickspetsen indikerades
så var det från djupa sprickor.

Med dagens kunskaper är det inte möjligt att enkelt upp-
skatta tryckspänningsfördelningen i plåtarnas ytsprickor. En
övre uppskattning av yttrycket i sprickornas djupaste del är
dock möjlig i de fall sprickans är mindre än halva gods-
tjockleken. Uppskattningen baseras på antagandet att
sprickan öppnar sig sist i den djupaste delen vid uppbryt-
ningen av plåtarna.

8.2 Uppbrytning av testplåtar

Målsättningen var att plåtarna skulle belastas så mycket att
tryckspänningarna tvärs sprickorna eliminerades. Ultraljud-
mätningar under det att plåtarna belastades för att utröna
hur signalstyrkan från sprickspetsen varierade med pålagd
last.

Tillvägagångssättet var att plåtarna pallades upp på en cy-
lindrisk yta (linjeanliggning) utmed hela plåtbredden.
Tryckkraften ansattes genom anliggning tvärs över hela plåt-
bredden av en stång med rektangulärt tvärsnitt bredd 30 mm.
Centrumavståndet mellan anliggningspunkterna var 230 (T=10),
290 (T=20) och 480mm (T=36).

Töjningen som funktion av belastningen registrerades på, x-
y-skrivare för att kunna uppskatta tryckspänningarnas stor-
lek. Belastningen ökades tills samtliga tryckspänningar eli-
minerats, dvs ett linjärt förhållande mellan belastning och
töjning erhölls. I tabell 8.1 framgår pålagda laster samt
uppmätt maximal nominell samt övre uppskattning av
tryckspänningen i sprickans djupaste del för respektive
testplåt.
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Tabell 8

Plåt nr

CS 10/2
CS 10/5

CS 20/2
CS 20/4
CS 20/10

CS 36/3,6
CS 36/7,2
CS36/18

SS 10/2
SS 10/5

SS 20/2
SS 20/4
SS 20/10

SS 36/3,6
SS 36/7,2
SS 36/18

. 1 Uppmätta

Uppmätt max nom
t.rycksp
(MPa)

41
82

48
53
69

27
22
27

80
e j möjlig utv

61
26
32

e j möjlig utv
27
49

tryckspänningar.

övre uppsk av trycksp
i sprickans djupaste del
(MPa)

25

38
32

22
13

48

47
16

11

Spänningslös vid

(kN)

2.5
5

9
10
13

10
8

10

5

11
5
6

7
18

Max be
lastn
(kN)

35
40

100
100

80

98
130
120

22
30

100
75
55

80
78

105

RADIOGRAFERING AV TESTPLATAR

I samband med uppbrytningen av testplåtarna undersöktes
radiograferingsteknikens förmåga att detektera sprickor i de
tunna testplåtarna, T-10 mm i CS och SS.med och utan tryck-
spänningar Samtliga fyra plåtar CS 10/2, CS 10/5,SS 10/2,
och SS 10/5 radiograferades två gånger dels med tryckspän-
ningar och dels utan . Ett konstantspänningsaggregat an-
vändes med exponeringsdata enligt tabell 9.1.

Tabell 9.

kV
ItlA
mAmin
FFA(mm)
Fokus

1 Exponer ingsdata .

Före
uppbrytn

140
5

20
500
1/5

Efter
uppbrytn

140
5

15
400
0,5

Endast en spricka kunde detekteras i plåtar med tryckspän-
ningar. Efter uppbrytning ökade antalet detekterade till
tre, varav bedömningen är osäker i ett av dessa fall. Resul-
tateten sammanfattas i tabell -J.2.
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RT efter

_
spricka 1-15 nun
trolig spricka
l=5mm
spricka 1=20 nun

MT/PT före

1=9 mm
1=22 mm
1=10 mm

1=22 mm

Tabell 9.2 Radiografering av testplåtar.

RT före

CS 10/2
CS 10/5
SS 10/2

SS 10/5 spricka 1=15 mm

10 KOMMENTARER OCH SLUTSATSER

Denna undersökning är genomförd under ideala förhållanden.
Mätningarna har företagits i laboratoriemiljö på slipade
plana plåtar. Trots ideala förhållanden är det för en
oerfaren operatör svårt att identifiera vad som är ett
distinkt eko från sprickspetsen. Detta har tydligt visat sig
på de ultraljudkurser där testplåtarna använts för träning i
storleksbestämning. Resultaten visar det nödvändiga i om-
fattande praktisk träning.

Denna rapport bygger till största delen på erfarenheter från
pulsekoteknik med transversellt ljud som utförts manuellt
utan någon form av registreringsutrustning. I projektets in-
ledningsskede utfördes även mätningar med "mode conversion"
teknik (SLIC-sökaren). Dessa mätningar visade inga direkta
fördelar med de som utförts med pulsekoteknik. "Mode .conver-
sion " teknik innebär att både transversellt och longitudi-
nellt ljud utnyttjas samtidigt. Risken för feltolkningar
ökar med denna teknik även om den har fördelar i vissa si-
tuationer.

Om möjligt bör antalet mätningar ske med flera olika tek-
niker detta ökar sannolikheten för en korrekt bedömning. Det
är därför viktigt att inte dra för långtgående slutsatser av
enbart ett mätvärde. Oftast är det möjligt att utföra flera
olika mätningar på en spricka.

Vid höjduppskattning av sprickor kan följande rekommenda-
tioner ges:

Bedöm om defekten är utsatt för tryckspänningar? Ut-
mattningssprickor i en avlastad konstruktion är t ex
alltid utsatta för tryckspänning i någon del av sprick-
ytan. Speciellt för grunda sprickor kan tryckspänning-
arna vara höga.

Välj en flackare brytningsvinkel (~60°) om defekten är
djup >4mm.
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Prova både låg (2MHz) och hög (4-5MHz) frekvens. Lägre
frekvens ger ofta högre signalsvar. Undvik kombina-
tionen flack vinkel (70°) och låg frekvens.

Prova med direkt och studsad ljudvåg. Det senare kan
ofta ge en starkare signal från sprickspetsen eftersom
styrkan på det diffrakterade ljudet är större vid ljud-
infall från spricksidan.

Komplettera mätningarna med någon form av ljudomvand-
lingsteknik.

Beakta användning av fokuserade sökare speciellt vid
svåra geometrier.

Använd ej spår för teknikverifiering vad gäller signal-
styrkan. Sambandet mellan signalerna från spår typ EDM
notchar och verkliga sprickor är närmast obefintlig.

Det finns inga generella lösningar! Behandla varje pro-
blem utifrån de speciella förutsättningar som råder.
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Bilaga 1

Storleksbestämning med ultraljud - Diffraktionsteknik - Sökarförteckning

Identitet

RTD
RTD
RTD
•RTD
RTD

RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
J!TD
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
RTD
mm
INB
IWB

mB
HIB
?SY
¥SY
Pan
Pan
Pan

:
•

:

81-419
81-420
81-421
81-422
81-423
81-424
82-85
82-86
82-87
82-88
87-71
87-72
87-73
87-74
87-75
87-76
87-77
87-78
87-79
87-80
53531
01024
53532
01239
53533
00843
54574
54576
A534R
Å536S
A534S
SA
CBA
SA

TYD

SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
trans
trans
trans
trflns
trans
trans
löna
löna
trans
trans
trans
trans
trans
trans

Vinkel

45
46
45

45/44
33/34
33/34

44 5
60
60
60 5
44
44
58
58
65
65
45.5
45.5
69.5
60
72

69 5
45
70

40-80
40-80
40-80

45.60.70
45 60 70
45.60.70

erkven

4
4
4
4
4
4

3 7
3.8
3.8
6 1
2.25
2 25
2
2
2
2
2.1
2
2.1
2.1
2.25
2.2
2.25
2.25
2.25
5

2.25
2.25
5
10

Kristall DämDnina
dim/mtrl

2(8*13)PZI
2(7*10)PZT
2H*10)PZ
2(7*10)PZ
2(7*10)PZ
2(7*10)PZ

12*14 PZT
12*19 PZT
8.5*11 PZT
6*7 5 PZT
9*8 PZT
9*8 PZJ
9*8 PZT
9*8 PZT
9*8 PZT
9*8 PZT

12.5
12.5
12.5
6
6
6

medel
medel
medel
medel
medel
medel

medel
medel
medel
medel
medel
medel
medel
medel
medel
medel
låa
låo
låa
låa
låa
låo
låa
låa

medel
låa
låa

medel
medel
medel

bandbredd

3

3.
5
i.
1

i
%.
i

16-4
.3-4.
48-4
35-6
38-3
38-3
38-2
• 38-2
32-2
32-2

27
*4
22
85
28
28
7
.7
68
68

Kontaktyta

29*19
29*19
24*14
24*14
24*14
24*14
24*14
24*14
24*14
24*14

Fokus

50
40
33
18
43
34

35
30
12
8

Ann.

Linsf ok
Linsfok.
Linsfok.
Linsf ok
Bredband
Bredband
Bredband
Bredband
Bredband
Bredband
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Bilaga 2

Beräkning av diffraktionskoefficienter

Beräkning har utförts för infallande transversellt ljud och
longitudinellt ljud i intervallet 0°-180° samt där tillhörande
diftrakterade signaler i intervallet 0°-360°.

Formler för beräkning av diffraktionskoefficienter har erhållits
från referens [5,6],. Ett program har skrivits av Peter Dillstöm
SA som ger lösningen för fyra fall:

}sv,sv infallande transversellt ljud och diffrakterat
transversellt ljud.

infallande transversellt ljud och diffrakterat
longitudinellt ljud.

infallande longitudinellt ljud och diffrakterat
longitudinellt ljud.

• Dp,sv = infallande longitudinellt ljud och diffrakterat
transversellt ljud.

Vinklarna i diagrammen definierar enligt nedanstående figur.
Formler och dataprogram bifogas även.

Infallsvinkel
motstående
sida

Infallsvinkel
närliggande sida

DiffraktionsvinJcel



Ref[6]

sv,sv .2»P "
K3sinl/2P {Kcos2P cos29 sini/28 + 2cosl/2P cosft sin28(k-Kcos8) x>2 (k-Kcosfi)

(k2_k2) ( c o s e + (kR-Kcos9) (kR-KcosP) k+ (-Kcosp)

K-(y)

Dp,p( , 2 ,

R«f[51

sv,p , 2 , p

expf- k/tan
dx

( 2 x 2 _ K 2 ) 2

•
sini/2p{ (2k2cos2p-K2) (2k2cos28-K2) sim/26 + 2k3cosi/2PcosPsin2e(K-kcos8)1/2 (K-kcosp)

2jt(K2-k2) (cos8 + cosp) (kR-kcos8) (kR-kcosp)K+(-kcos8)K+(-kcosp)

K2sini/2p{-/+ k2V2Kcos2psin2e(K-kcos8)1/2-4V2kcosi/2Pcospsini/2e(2k2cos2e-K2)

4n(K2-k2)(kcos8+KcosP)(ko-kcos8)(ko-cosp)K+(-kcos8)K+(-Kcosp)

Sambandet mellan Dp , sv och Dsv>p har e r h å l l i t s från Andars Boström CTH.

e P ) j ^ pe

In och utgående s t r å l a r har bytt p l a t s . Om begränsning sker t i l l 0<P<7t och 0<8<2JC kan för n<B<2n användas

e,j,p) = ̂ 2" Dp,sv(p,|,2n-8)
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Ur artiklarna framgår ej hur K+(y) beräknas då y<Of[y=-Kcos0 el. y=KcosP]

Följande omskrivning används:

- K(y)

söks
tas fram på vanligt sätt
tas fram enligt nedan

där R(y) =

där K+(y)
K+(-y)
K(y)

K(y)



PROGRAM DIFF
IMPLICIT NONE

COMPLEX*16 KP , C_TEMP , DSVSV , DSVP , DPP , DPSV
REAL*8 KL , KS , KR , PI , Y , T , B , A_DSVSV , A_DSVP ,
& A_DPP , A_DPSV
INTEGER IT , IB , BETA , THET_1 , THET_2

COMMON / K P / KL , KS , KR , Y

C
c
c
c
c
c
c
c
c

NY =

KL
KS
KR

NY -

0.3

- 5285.
- 9887.
- 10655

0.29

1D0
6D0
. 0D0

KL - 5356.6D0
KS - 9849.5D0
KR - 10625.0D0

PI - 4.0D0*DATAN(1.0D0)

C
C Slinga över b (beta) och t (theta)
C

WRITE(*,5001) ' GE BETA: '
5001 FORMAT(A,$)

READ(*,*) BETA

C DO IB - 0,180,5
DO IB - BETA,BETA

IF ( MOD(BETA,10) .EQ. 0 ) THEN
THET_1 - 1
THET_2 - 359

ELSE
THET_1 - 0
THET_2 - 3SO

END IF

DO IT - THET_1,THET_2, 2
C DO IT « IB,IB

WRITE(*,*) ' IB,IT- ',IB,IT
B - DBLE(IB)*PI/180.0DO
T - DBLE(IT)*PI/180.0D0

C
C Beräkna D.sv.sv



C_TEMP = DCMPLX( 2.ODO * DCOS(O.5D0*B) * DCOS(B) *
& DSIN(2.0DO*T) , O.ODO )

IF ( (KL-KS*DCOS(T)) .LT. O.ODO ) THEN
C_TEMP = C_TEMP * DCHPLX( O.ODO ,

& DSQRT(-(KL-KS*DCOS(T))) )
ELSE

C_TEMP - C_TEMP * DCMPLX( DSQRT(KL-KS*DCOS(T)) ,
& O.ODO )

END IF
IF ( (KL-KS*DCOS(B)) .LT. O.ODO ) THEN
C_TEMP - C_TEMP * DCMPLX( O.ODO ,

& DSQRT(-(KL-KS*DCOS(B))) )
ELSE

CJTEMP - C_TEMP * DCMPLX( DSQRT(KL-KS*DCOS(B)) ,
& O.ODO )

END IF

CJTEMP - DCMPLX( KS * DCOS(2.0D0*B) * DCOS(2.0D0*T) *
& DSIN(0.5D0*T) , O.ODO ) + C_TEMP

C_TEMP - KS**3.0D0 * DSIN(O.5D0*B) * C_TEMP

C_TEMP - C_TEMP / DCMPLX( 2.ODO * PI *
& (KS**2.0D0 - KL**2.0D0) * (DCOS(T) + DCOS(B)) *
& (KR - KS*DCOS(T)) * (KR - KS*DCOS(B)) , O.ODO )

C_TEMP - C_TEMP / ( KP(-KS*DCOS(T)) * KP(-KS*DCOS(B)) )

DSVSV - DCMPLX( 1.0D0/DSQRT(2.0D0) , 1.ODO/DSQRT(2.0D0) )
& * CJTEMP

A_DSVSV - DSQRT( DREAL(DSVSV)*DREAL(DSVSV) +
& DIMAG(DSVSV)*DIMAG(DSVSV) )

C WRITE(l,1001,ERR«l) IB , IT , DREAL(DSVSV) , DIMAG(DSVSV)
C & , A_DSVSV
C 1001 FORMAT(2X,2I5,3X,3(2X,F15.6))
C WRITE(2,2001,ERR-l) DBLE(IT) , CHAR(9) , A_DSVSV
C 2001 FORMATC ',F1O.6,A1,F1O.6)
C 1 CONTINUE

C
C Beräkna D.sv.p
C

C TEMP - DCMPLX( 4.ODO * DSQRT(2.0DO*KL) * DCOS<0.5D0*B) *



& DCOS(B) * DSIN(0.5D0*T) *
& ( 2.0D0 * KL*KL * DCOS(T)*DCOS(T) - KS*KS ) , 0.0D0)

IF ( (KL-KS*DCOS(B)) .LT. 0.0D0 ) THEN
C_TEMP = C_TEMP * DCMPLX( 0.0D0 , DSQRT( -(KL-KS*DCOS(B))))

ELSE
CJTEMP = C_TEMP * DCMPLX( DSQRT(KL-KS*DCOS(B)) , O.ODO )

END IF

C
C OBS denna formel eg bara giltig för 0 - 180 grader.
C

CJTEMP - DCMPLX( KL*KL * DSQRT(2.0D0*KS) * DCOS(2.0D0*B) *
& DSIN(2.0D0*T) * DSQRT(KS-KL*DCOS(T)) , 0.0D0 ) -
& C_TEMP

C_TEMP - DCMPLX( KS*KS * DSIN(0.5D0*B) , 0.0D0 ) * CTEMP

C_TEMP - C_TEMP / DCMPLX( 4.ODO * PI * (KS*KS-KL*KL) *
& (KL*DCOS(T) + KS*DCOS(B)) * (KR - KL*DCOS(T)) *
& (KR - KS*DCOS(B)) , 0.0D0 )

C_TEMP • C_TEMP / ( KP(-KL*DCOS(T)) * KP(-KS*DCOS(B)) )

C_TEMP - DCMPLX( DSQRT(KS/KL) , 0.0D0 ) * C_TEMP
DSVP - DCMPLX( 1.0D0/DSQRT(2.0D0) , 1.OD0/DSQRT(2.ODO) ) *

& CJTEMP
A_DSVP - DSQRT( DREAL(DSVP)*DREAL(DSVP) + DIMAG(DSVP)*

& DIMAG(DSVP) )

C WRITE(1,1002) DREAMDSVP) , DIMAG(DSVP) , A_DSVP
C 1002 FORMAT(2X,10X,3X,3(2X,F15.6))
C WRITE(3,3001,ERR-2) DBLE(IT) , CHAR(9) , A_DSVP
C 3001 FORMATC ',F1O.6,A1,F1O.6)
C 2 CONTINUE

C
C Beräkna D.p.p
C

CJTEMP - DCMPLX( 2.ODO * KL*KL * DCOS(B)*DCOS(B) - KS*KS ,
& 0.0D0 )

CJTEMP - DCMPLX( 2.ODO * KL*KL * DCOS(T)*DCOS(T) - KS*KS ,
& 0.0D0 ) * DCMPLX( DSIN(0.5D0*T) , 0.0D0 ) * C_TEMP

C_TEMP - C_TEMP + DCMPLX( 2.ODO * KL**3.ODO * DCOS(O.5D0*B) *
& DCOS(B) * DSIN(2.0D0*T) * DSQRT(KS-KL*DCOS(T)) *
& DSQRT(KS-KL*DCOS(B)) , 0.ODO )

C_TEMP - DCMPLX( DSIN(O.5D0*B) , O.ODO ) * C_TEMP

C_TEMP - CJTEMP / DCMPLX( 2.ODO * PI * (KS*KS - KL*KL) *
& (DCOS(T) + DCOS(B)) * (KR - KL*DCOS(T)) *
& (KR - KL*DCOS(B)) , O.ODO )

C TEMP - C TEMP / ( KP(-KL*DCOS(T)) * KP(-KL*DCOS(B)) )



DPP = DCMPLX( 1 .0D0 /DSQRT(2 .0D0) , 1.ODO/DSQRT(2.ODO) ) *
& C_TEMP

A_DPP = DSQRT( DREAL(DPP)*DREAL(DPP) + DIMAG(DPP)*
& DIMAG(DPP) )

C WRITE(1 ,1003) DREAL(DPP) , DIMAG(DPP) , A_DPP
C 1 0 0 3 F O R M A T ( 2 X , 1 0 X , 3 X , 3 ( 2 X , F 1 5 . 6 ) )
C WRITE(4 ,4001 ,ERR-3) DBLE(IT) , CHAR(9) , A_DPP
C 4 0 0 1 FORMATC ' , F 1 0 . 6 , A l , FlO . 6 )
C 3 CONTINUE

C
C Beräkna D.p.sv
C

C_TEMP - DCMPLX( 4.ODO * DSQRT(2.0D0*KL) * DCOS(0.5DO*T) *
& DCOS(T) * DSIN(0.5D0*B) *
& ( 2.ODO * KL*KL * DCOS(B)*DCOS(B) - KS*KS ) , O.ODO)

IF ( (KL-KS*DCOS(T)) .LT. O.ODO ) THEN
C_TEMP - CJTEMP * DCMPLX( O.ODO , DSQRT( -(KL-KS*DCOS(T))))

ELSE
C_TEMP - C_TEMP * DCMPLX( DSQRT(KL-KS*DCOS(T)) , O.ODO )

END IF

C
C OBS denna formel eg bara giltig för 0 - 180 grader.
C

C_TEMP - DCMPLX( KL*KL * DSQRT(2.0D0*KS) * DCOS(2.0D0*T) *
& DSIN(2.0D0*B) * DSQRT(KS-KL*DCOS(B)) , O.ODO ) -
& C_TEMP

C_TEMP - DCMPLX( KS*KS * DSIN(0.5D0*T) , O.ODO ) * C_TEMP

C_TEMP - C_TEMP / DCMPLX( 4.ODO * PI * (KS*KS-KL*KL) *
& (KL*DCOS(B) + KS*DCOS(T)) * (KR - KL*DCOS(B)) *
& (KR - KS*DCOS(T)) , O.ODO )

C_TEMP - C_TEMP / ( KP(-KL*DCOS(B)) * KP(-KS*DCOS(T)) )

C_TEMP - DCMPLX( DSQRT(KS/KL) , O.ODO ) * C_TEMP
DPSV - DCMPLX( 1.0D0/DSQRT(2.0D0) , 1.0D0/DSQRT(2.0D0) ) *

& CJTEMP
DPSV - DPSV * DCMPLX( (KL/KS)**2.ODO , O.ODO )
A_DPSV - DSQRT( DREAL(DPSV)*DREAL(DPSV) + DIMAG(DPSV)*

& DIMAG(DPSV) )



C WRITE(1,1004) DREAMDPSV) , DIMAG(DPSV) , A_DPSV
C 1004 FORMAT(2X,10X,3X,3(2X,F15.6))
C WRITE(7,7001,ERR=4) DBLE(IT) , CHAR(9) , A_DPSV
C 7001 FORMAT(' ',FlO.6,A1,F10.6)
C 4 CONTINUE

WRITE(8,8001) DBLE(IT) , CHAR(9) , A_DSVSV , CHAR(9) ,
& A_DSVP , CHAR(9) , A_DPP , CHAR(9) ,
& ADPSV

8001 FORMATC ' ,FlO .6 , 4 (Al ,FlO .6 ) )

END DO

END DO

END
C
C

c
COMPLEX*16 FUNCTION KP(YY)
IMPLICIT NONE

COMPLEX*16 DELTA , GAMMA , R_Y , K_Y
REAL*8 KL , KS , KR , PI , Y , YY , TEMP , EPSABS , EPSREL ,

& K_INTEGRAND , K_INTEGRAL , ABSERR , W(3000)
INTEGER LW , LIW , IFAIL , IW(500)

EXTERNAL K_INTEGRAND

COMMON / K P / KL , KS , KR , Y

C
C Framtagning an integralen som ingår i K+

C

Y - YY

PI - 4.0D0*DATAN(1.0D0)
TEMP - Y*Y - KS*KS
IF ( TEMP .LT. 0.ODO ) THEN
DELTA - DCMPLX( 0.0D0 , DSQRT(-TEMP) )

ELSE
DELTA - DCMPLX( DSQRT(TEMP) , 0.0DO )

END IF

TEMP - Y*Y - KL*KL
IF ( TEMP .LT. 0.0D0 ) THEN
GAMMA - DCMPLX( 0.0D0 , DSQRT(-TEMP) )

ELSE
GAMMA * DCMPLX( DSQRT(TEMP) , 0.0D0 )



R_Y = DCMPLX( (2.0D0*Y*Y - KS*KS)*(2.ODO*Y*Y - KS*KS)
& , O.ODO ) -
& DCMPLX( 4.0D0*Y*Y , O.ODO ) * GAMMA * DELTA

K_Y = -R_Y/DCMPLX( 2.0D0*(KS*KS - KL*KL)*(Y*Y - KR*KR)
& , O.ODO )

C
C Beräkning av K+
C

EPSABS - O.ODO
EPSREL « 1.0D-5
LW - 3000
LIW - 500
IFAIL - -1

IF ( Y .GE. 0.0 ) THEN

CALL D0lAJF( K_INTEGRAND , KL , KS , EPSABS ,
i EPSREL , K_INTEGRAL , ABSERR , W ,
& LW , IW , LIW , IFAIL )

KP - DCMPLX( DEXP( - K_INTEGRAL/PI ) , 0.0D0 )

ELSE

Y - -Y
CALL D0lAJF( K_INTEGRAND , KL , KS , EPSABS ,

& EPSREL , K_INTEGRAL , ABSERR , W ,
& LW , IW , LIW , IFAIL )

KP - K_Y / DCMPLX( DEXP( - K_INTEGRAL/PI ) , 0.0D0 )

END IF

RETURN
END

C
C
C

C

c
REAL*8 FUNCTION K_INTEGRAND(X)
IMPLICIT NONE



COMMON / K P / KL , KS , KR , Y

REAL*8 KL , KS , KR , X , TEMP , Y

TEMP - 4.0D0*X*X * DSQRT(X*X - KL*KL) * DSQRT(KS*KS - X*X)
TEMP «= TEMP / (2.0D0*X*X - KS*KS) **2. 0D0
K_INTEGRAND - DATAN( TEMP )/( X + Y )

RETURN
END
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1989-12-15

Bilaga 3

Tillverkning av testplåtar.

Bifogat finns tillverkningsdata för samtliga 16 testplåtar samt
ritning. Fyra plåtar (T=10mm) är tillverkade på Institutionen
för Svetsteknologi, KTH och tolv plåtar (T=20 och 36mm) på
Institutionen för Hållfasthetslära, KTH.
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KUNGL
TEKNISKA
HÖGSKOLAN

Dotvm

Hållfoslheislära 860610

HÖB, 787 75^7 SKI
Lars Skånberg

ELLIPTISKA YTSPRICKOR

Approximativt elliptiska ytsprickor har introducerats i plåtar
genom utmattning. Två olika material, OX 520D respektive SS 14
23 33, och två plåttjocklekar, färdigt mått 20 respektive 36 mm,
har använts. Sprickor med tre olika relativa djup, 10?, 20% och
50/J av tjockleken har producerats, dvs. totalt 12 varianter.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av tillvägagångssättet.

Förbearbetning av plåtarna.

Alla plåtar frästes på långsidorna så att plåtbredden blev 205
mm. De tunnare plåtarna planfrästes dessutom till tjockleken 21
mm. De tjockare plåtarna (40 mm) planfrästes ej ty största möjliga
färdig tjocklek eftersträvades. Notchar för sprickstartning
slipades med en skiva med diametern 22,6 mm och tjockleken 0,7
mm till ett djup (a) av 2.0 mm. Slipningen utfördes så att
notcharna kom att bestå av en cirkelbåge (diameter 22,6 mm)
eller av en flat botten avslutad med cirkelbågar. Notchens bredd
på ytan (2c) framgår nedan.

2c (mm):

OX
SS

520
23 30

t=
20
25

36
,0
,0

t=20
12,
12,

,6
,6

Belastningsanordning.

All utmattning utfördes i fyrpunkts böjriggar. De tjocka
plåtarna kördes i Institutionens provmaskin MTS 500 kN.
Avståndet mellan de yttre stöden var 420 mm och mellan de inre
82 mm; De tunnare plåtarna kördes i maskin MTS lOOkN 1.5.
Avstånden mellan stöden var 280 mm respektive 65 mm. Dessa mått
är ungefärliga eftersom lasterna infördes över ytor snarare än
över linjer och lasternas resultants angreppspunkt är okänd.

De yttre stöden var fasta men "shimsades" så att jämn anliggning
erhölls i samtliga fall -de tjocka plåtarna var ej helt plana.
De inre stöden var fasta i plåtarnas längsled men ledade så att
de kunde rotera kring en axel parallell med denna riktning.

KOTtl. I»k«.

100 44 STOOCHOIM

Oi«*wt kwt*

Vi 01-7(7 7000

T«lHMl«tr I M 5J • •



Sprickdjupsmätning och förförsök.

Sprickdjupen bestämdes genom mätning av töjningar i sprickans
närhet. I några förförsök bestämdes sambandet mellan dessa
töjningar och sprickdjupet. Därvid markerades sprickfronten vid
olika tillfällen genom plötsliga ändringar av utmattningslasten.
Varje förförsök gav på så sätt flera punkter på sprickdjups-
töjningskurvan.
Noggrannheten i sprickdjupsbestämningen bedöms vara bättre än
+/- 0,5 mm.

Färdigställandet.

Sedan lämpligt sprickdjup erhållits genom utmattning avlägsnades
notchen och plåtarna gavs färdig dimension genom fräsning och
slipning.- Cirka 2,5 mm avverkades på notchsidan och 1,5 mm på
motsatta sidan, därav cirka 0,2 mm på var sida genom slipning.

Utmattningslaster.

Nedan anges belastningsprogrammet för de enskilda plåtarna.
Belastningen har angetts som maximal nominell böj spänning
beräknad med de förbearbetade plåtarnas dimensioner utan hänsyn
tagen till sprickan. Måtten a och 2c är beräknade mått före
bortfräsning av notchen.

Pli

cs

cs

cs

SS

SS

it

36/3,

36/7.

36/18

36/3.

36/7.

6

2

6

2

Spänning
MPa

153
183
214
244
260

153
183
214
244
170

153
183
214
244
260
244
230
214
199

260
-260

260
-260

Antal cykler

10
10
10
112
141

10
10
10
20
215

10
10
10
110
160
25
245
20
65

500

708

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
1

000
1

a
mm

-2.6
-6.1

-9-7

- 9.2
-10.0
-18.5
-19.5
-20.5

- 6.1

- 9.7

2c
mm

28

98

26

28



SS

cs
cs
cs
SS

SS

SS

36/18

20/2

20/4

20/10

20/2

20/4

20/10

260
244
230
-260

270

270

270

270

270

270
218
270
218

729
264
331

343

480

357

200

312

200
30
50
80

000
000
000
1

000

000

000

000

000

000
000
000
000

-13.8
-17.5
-20.5

- 4.5

- 6.5

-12.5

- 4.5

- 6.5

- 9.2
- 9.3
-10.3
-12.5

38
52
68

15

20

68

12

16

25
25
32
40

Iku.
Hans Öberg
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Tillverkning av utmattningsspricker med bestämd form och storlek.
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tjocklek innan sprickfronten bryter tvärs igenom plåten bil. 3.

Sprickdjup som funktion av sprickbredd bil. 4.

Projektskiss bil. 5.



sid. 2.

Tillverkning av utmattningsspricker med bestämd form och storlek.

1.1 Bakgrund

Ultraljudutrustning av idag kalibreras med mekaniskt bearbetade anvis-

ningar och gnistbearbetade spår.

Behovet är stort att få plåtar med utmattningsspricker där konfiguration

och dimension är kända. En stor fördel erhålls om ultraljudutrustningen

kalibreras direkt på så naturliga sprickor som möjligt d.v.s. utmattnings-

spricker.

Mot denna bakgrund har SKI från Institutionen för Svetsteknologi beställt

ett antal prov med utmattningssprickor av bestämd form och storlek.

Förliggande rapport redogör för framställningsmetodik m.m.

Preliminär projektskiss framgår av bil. 5.
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2.1 Inledning

Utgångsmaterial för tillverkning av utmattningsspricker i plåtar är

SS-stål 2333 och Ox 520 med en ursprunglig tjocklek på 15 mm.

Enligt er specifikation bör förhållandet mellan djup och bredd (längd)

på utmattningsspriekorna ligga på 1:5 till 1:6.

Plåtarna har levererats i önskad tjocklek på 10 mm. med ett sprickdjup

på 2 mm. respektive 5 mm. för vardera materialet.

Sprickdjup på 1 mm. kan inte åstadkommas med tillräcklig noggrannhet

när man utgår från 15 mm. tjocka plåtar. Om sprickdjup på 1 mm. önskas

i en 10 mm. tjock plåt måste man utgå från en ursprunglig plåttjocklek

på ca. 18 mm.



sid. 4.

Ti 11verkni ngsbeskri vni ng,

3.1 Provplåtsberedning.

Dimensionen på plåtarna är 310 x 210 x 15mm. (längd x bredd x tjocklek.)
Mitt på plåtarna görs en mekanisk anvisning med en diamant-belagd slip-
skiva. Diamemetern på slipskivan är 22mm. Anvisningen i plåten är
ca 2,5mm. djup.
På vardera sidan om den mekaniska anvisningen finns två eggar för fast-
sättning av clip-gauge (sprickvidgningsmätare) (se uppförstoring i
fig. 1.). Avstånd mellan eggar na är 6,0mm. Eggarna är fastpunktade med
en Tig-svets.
Clip-gaugen är en wheatstone-brygga, som mäter förskjutningen över
sprickan när plåten belastas med pulserande dragning.
För att fästa in plåten i dragprovmaskinen svetsas ok fast på vardera
sidan om plåten ( se fig. 1.).
I svetsen ligger spänningsnivån i närheten av sträckgränsen för svets-
godset. Detta gör bl. a. att svetsens utmattningshåll fasthet är lägre
än i grundmaterialet. Åtgärder måste vidtas för att öka utmattnings-
hållfastheten i svetsförbandet och därmed säkerställa att utmattnings-
sprickan börjar vid den mekaniskt gjorda anvisningen och inte i svets-
förbandet. Utmattningshållfastheten i svetsförbandet ökar väsentligt
om plåten först utsätts för en högre statisk spänningsnivå än den hög-
sta toppspänning som råder vid den pulserande utmattningen.
Statisk belastning för SS-stål 2333 är 300 MPa och för Ox 520 350 MPa.

fig. 1.
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3.2 Mätutrustning.

Under den dynamiska utmattningen mäts belastningen (spänningen) som funk-

tion av förskjutningen över sprickan. Detta registreras av en skrivare

vid frekvensen 1 Hz.

Vid den dynamiska utmattningen är dragprovmaskinen inställd på styrd last.

Lastcellen ger då en elektrisk spänning som är proportionell mot den mom-

entana belastningen.

Utrustningen för mätning av förskjutningen består av clip- gauge, spänn-

ingsdel och förstärkardel (se fig. 2.).

Clip-gauge Spänningsdel

Förstärkardel
Anslutning t i l l

skrivare f i g . 2.

På vardera sidan om den mekaniskt gjorda anvisningen finns eggar för fast-

sättning av clip-gauge. Eggarna är fastpunktade med en Tig-svets.

På själva c l ip- gaugen si t ter 4 st. folie-givare (se f i g . 3. på nästa sida.).

Dessa är hopkopplade som en wheatstone-brygga. Wheatstone-bryggan matas med

konstant spänning på 6,66 volt.

När bladtungorna förskjuts i förhållande t i l l varandra uppstår kompression

respektive uttöjning av foliegivarna beroende på vilken sida av bladtungan

de s i t ter på. Detta leder t i l l att resistansen minskar respektive ökar i

foliegivarna. Då uppträder en obalansspänning i wheatstone-bryggan. Denna

elektriska spänning är direkt proportionell mot förskjutningen mellan blad-

tungorna. Obalansspänningen förstärks i förstärkardelen, som sedan är in -

kopplad t i l l skrivaren.
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fig. 3.

Clip-gaugen är av egen tillverkning och har anpassats för det förskjut-
ningsintervall, som uppträder når utmattningssprickan propagerar genom
plåten.
Clip-gaugen kalibreras ett flertal gånger under ett prov, så att onog-
grannheten är inom acceptabel nivå.
Schematiskt erhålles diagram enligt fig. 4. När antalet cykler ökar kom-
mer sprickan att propagera längre in i plåten. Detta kommer att registrer-
as av skrivaren, som en rät linje med sjunkande riktningskoefficient.

o* = spänning

N, och N2 är antalet cykler

förskjutning fig. 4.
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3.3. Mätningar till underlag för utformning av provplåtar med bestämt

sprickdjup.

3.3.1. Inledning.

Denna del beskriver förfarandet vid tillverkning av utmattningssprickor

med bestämt förhållande mellan djup och bredd.

Material till dessa försök är SS-stål 2333 och Ox 520. Beskrivningen av

tillverkningen av sprickorna exemplifieras med SS-stål 2333. När det

finns avvikelser mellan SS-stål 2333 och Ox 520 noteras detta.

Filosofin bakom tillverkning av utmattningssprickor med bestämt förhåll-

ande mellan djup och bredd är följande:

Två plåtar av vardera materialet utmattas med samma belastningsspecktrum.

Dessa utgör likare för tillverkning av leveransplåtar. Tillverkning av

två likare, som är utmattade enligt samma förfarande, ger kontroll över

reproducerbarheten hos metoden.

Tillverkning av likare:

I början utsätts prover för en förhållandevis hög belastning (se bil.

1. och 2. med tabell över belastningsspecktrumen.). Anledningen till

detta är att inom rimlig tid få en utmattningsspricka att växa från den

mekaniska anvisningen.

När sprickan propagerar i plåten indikeras detta med att den räta linjen

på skrivaren får en lägre riktningskoefficient. Vid en viss nivå på sänk-

ningen av riktningskoefficienten avbryts den dynamiska belastningen. Syf-

tet är att det skall uppträda en märkning av sprickfronten i provet. Den-

na märkning kallas för en rastlinje. Till varje rastlinje hör alltså en

bestämd riktningkoefficient.

Rastlinjerna blev inte tillräckligt tydliga i de inledande försöken genom

att bara stanna dragprovmaskinen och sedan fortsätta vid en lägre dynamisk

belastning.

Detta problem löstes med följande metod:

Innan ny dynamisk belastningscykel påbörjades belastades provet med en

högre statisk spänningsnivå än den föregående dynamiska toppspänningen.

(Se bil. 1. och 2.) Därefter påböjades ny dynamisk belastning vid en läg-

re spänningsnivå. Spänningen sänktes för SS-stål 2333 med 15 MPa. och för

Ox 520 med 20 MPa. (Se bil. 1. och 2.).
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3.3.2 Utvärdering av likare.

Det finns två likare av vardera materialet, som underlag för ti l lverkning

av utmattningssprickor med bestämt förhållande mellan djup och bredd.

Rastlinjerna är mycket tydliga i nedanstående bild (se f i g . 5.), som visar

hur sprickan har propagerat i en l ikar-plåt av SS-stål 2333.

fig. 5.

Rastlinjernas djup och bredd mäts upp med hjälp av en mätprojektor, som
förstorar 10 gånger. De uppmätta djup och bredd måtten för varje rast-
linje ger underlag för att rita två diagram. Dessa diagram är riktnings-
koefficienten som funktion av kvarvarande plåttjocklek innan sprickfronten
bryter tvärs igenom plåten samt sprickdjup som funktion av sprickbredd,
båda för SS-stål 2333 (se bil. 3 och 4.).
Hur dessa diagram kommer till användning behandlas i nästa avsnitt om
tillverkning av provplåtar.
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3.3.3. Tillverkning av provplåtar.

I diagrammet i bil. 3. för de två likar-plåtarna i SS-stål 2333 varierar

riktningskoefficienten lite, vid en bestämd kvarvarande plåttjocklek in-

nan sprickfronten bryter tvärs igenom plåten, i det intressanta inter-

vallet av kvarvarande plåttjocklek mellan 5,5 och 8,5 mm.

Detta gör det möjligt att tillverka provplåtar med önskat sprickdjup,

eftersom önskat sprickdjup direkt går att översätta till kvarvarande

plåttjocklek enligt följande:

Arbetsman 1. + Färdig plåttjocklek - önskat sprickdjup =

Kvarvarande plåttjocklek

Se fig. 6. på nästa sida för definitioner.

Kommentarer:

Arbetsman 1. är den tjocklek som behövs för att planslipa plåten. Bero-

ende på planheten hos plåten är behovet av arbetsman ca. 0,5-1,0 mm.

Färdig plåttjocklek är tjockleken på leveransplåten d.v.s. 10,0 mm.

I diagrammet i bilaga 4, som är resultat av mätningar med mätprojektor,

redovisas sprickdjup som funktion av sprickbredd. Sambandet mellan sprick-

bredd och totalt sprickdjup är god i det intressanta intervallet 6 till

9,5 millimeters sprickdjup. Detta utnyttjas för att erhålla ytterligare

en kontroll på önskat sprickdjup,

önskat sprickdjup räknas om till totalt sprickdjup enligt följande:

Plåttjocklek - Kvarvarande plåttjocklek = Totalt sprickdjup

Se fig. 6. på nästa sida för definitioner.

Kommentar:

Kvarvarande plåttjocklek erhålles från föregående beräkning.

Det erhållna totala sprickdjupet ger m.h.a. diagrammet i bilaga 4. sprick-

bredden .

Kontroll av sprickbredd sker under den dynamiska belastningen m.h.a. mät-

mikroskåp.
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A - A

Kvarvarande plåttjocklek innan sprick-
fronten bryter tvärs igenom plåten.

Färdig plåttjocklek. Arbetsman 1.

Djup av mekanisk
anvisning.

Arbetsman 2.

önskat sprick-

djup.

Totalt sprickd.iup.

Plåttjocklek.

f i g . 6.



SS-stål 2333

B i l . 1,

Belastning, cykel nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Belastning dynamisk.

Beräknad på nominell

plåtarea. (MPa)

250

235

220

205

190

175

160

150

Totalt antal

provet.

Likare 1.

70600

21800

34000

21500

33900

35000

47800

cykler under

Likare 2.

87000

24000

19000

22000

27000

27600

48300

Statisk belastning

efter slutfört prov.

(MPa)

290

2̂ 5

260

245

230

215

200

190



Ox 520

B i l . 2.

Belastning, cykel nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Belastning dynamisk.
Beräknad på nominell

plåtarea. (MPa)

300

280

260

240

220

200

180

160

Totalt antal
provet.

Likare 1.

57400

21500

22000

21700

17100

25600

24000

cykler under

Likare 2.

60000

29200

12200

• 15800

20300

9300

29700

Statisk belastning
efter slutfört prov.

(MPa)

335

315

295

275

255

235

215

195
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Säkerhetsgranskningsenheten
Lars Skånberg

1984-01-16
Bil. 5.

Utformning av provplåtar med utmattningssprickor.

För två planerade forskningsprojekt behövs testplåtar med mekaniska
utmattningssprickor. Plåtarna skall användas för experimentell
verifiering av dels numeriska modeller för reflektion och diffrak-
tion av ultraljud, dels metoder för storleksuppskattning med
ultråljuddiffraktion.

För dessa ändamål tillverkas en sats om 18 provplåtar. Två material
(rostfritt- och låglegerat kolstål), tre godstjocklekar av varje
material och tre plåtar av varje godstjocklek.

Plåtarnas dimensioner och sprickornas djup framgår av tabell 1.
Sprickorna placeras symetriskt så att lika stort utrymme erhålls
på båda sidor. Förhållandet jnel lan sprickornas djup och längd
bör vara ca 1:5 eller 1:6.

Plåtarna skärs så att deras längdriktning är lika i förhållande
till valsriktningen. Längdriktningen skall antingen vara parallell -
eller vinkelrät mot valsriktningen. Plåtarna märkes med denna ;
innan sprickorna introduceras. Därefter märkes plåtarna med
materialtyp, godstjocklek och sprickdjup enligt följande exempel:

CS/20/5 = Kolstål, godstjocklek 20 mm, sprickdjup 5 mm.

SS/10/5 = Rostfritt stål, godstjocklek 10 mm, sprickdjup 5 mm.

Denna märkning stansas i ändytan.

Efter introducering av sprickorna planfräses samtliga ytor. Yt-
jämnheten skall vara ca Ra 2,5 um.

Tabell 1.

Godstjocklek
(mm)

10

10

10

20

20

20

40

40
40

Sprickdjup
(mm)

1
2

5

2
4

10

4

a
20

Plåtlängd
(mm)

300

300

300

300

300

300

50G

500
500

Plåtbredd
(mm)

200

200

200

200

200

200

200

200

200


