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Feilsøking og skadeanalyse 
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Bruddmekanikk 
Når vi konstruer deler i duktile materialer som konstruksjonsstål og 
aluminium, er det flytegrensen, eventuelt RP0,2 som er grensen for 
hvilken spenning delen tåler. Dersom grensen blir oversteget, får 
delen varige plastiske deformasjoner. I noen materialer, som 
keramer, glass, støpejern og sprø plast, oppstår det brudd uten 
forutgående plastisk deformasjon i nevneverdig grad, såkalte sprø 
brudd. Det kan oppstå sprø brudd i duktile materialer også, gjerne i 
forbindelse med en kjerv, en sprekk eller en slagginneslutning. 

 

Bruddmekanikken tar utgangspunkt i at det finnes feil i et materiale 
på mikronivå, og beskriver hvordan feilen kan vokse til brudd. Med 
feil mener vi sprekker, porer eller slagginneslutninger. Vi tenker 
ikke på dislokasjoner eller vakanser. Vi antar at den plastiske 
deformasjonen i forbindelse med et brudd er liten, og at bruddet 
ikke er duktilt 
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Bruddseighet 
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Spenningsintensitetsfaktoren 
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 Det kan vises at spenningen i en 
avstand x fra sprekken kan regnes ut 
slik:  

 

 

 K kalles 
spenningsintensitetsfaktoren. 
Dersom sprekken er liten i forhold 
til plata, kan det vises at 

 

 

 f er en korreksjonsfaktor. Dersom 
sprekken er liten og ligger inne i 
materialet, er f = 1,0. Dersom 
sprekken ligger i kanten av 
materialet, er f = 1,12. 

 

 

 

Figuren viser en sprekk i en 

stor plate som er påført den 

nominelle spenningen σ. 

Spenningen foran sprekken 

øker jo nærmere spissen vi 

kommer. 

 



Hvordan finne kritisk lengde på en 

sprekk i en del: 

  Regn ut spenningsintensitetsfaktoren K. 
(Det kan være betydelig vanskeligere enn i 
teksten i dette kapittelet) 

 Finn brudseigheten K1c fra tabeller eller 
forsøk. 

 Sett uttrykket K  = K1c og løs ut 
sprekklengden. Dette blir kritisk 
sprekklengde. 

 Undersøk delen med ikke-destruktive 
materialprøvemetoder. Mål om sprekken 
har nådd kritisk lengde. 
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Eksempel 
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Løsning:  
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Utmatting 

 Mikrosprekk 

 Sprekkvekst 

 Restbrudd 
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Utmatting  
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Utmatting  
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Sprekkinitiering 
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Dislokasjonsforflytning 
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Sprekkvekst 

Figuren viser en del med en sprekk. Delen er påført spenningen σ 

i y-retningen. Et stykke fra sprekken er spenningen lik den 

nominelle spenningen. Nær spissen av sprekken stiger 

spenningen. Dersom spenningen i sprekkspissen overstiger 

flytegrensen, kan sprekken vokse innover i materialet. Med 

bruddmekanikk kan vi regne ut spenningen som skal til for at en 

sprekk med kjent form og kjent lengde utvikler seg til et brudd. 
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Fase 1 og fase 2 
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Restbrudd 
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Metallografisk undersøkelse 

 Undersøkelse med det 
blotte øyet 

 Lysmikroskopering  
– Kornstruktur 

– Sprekker 

– Slagginnesutninger 

– Porer 

 Eventuell 
elektronmikroskopering 

 Dokumentasjon 
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NDT - Non Destructive Testing 

 Visuell inspeksjon 

 Magnetpulverprøving  

 Penetrerende væske  

 Ultralyd 

 Radiografi (røntgen)  

 Virvelstrømprøving 
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Magnetpulverprøving 

 Magnetpulverprøving 
brukes til å finne 
sprekker og andre 
feil i overflaten til 
materialer som kan 
magnetiseres.  

 Metoden gjør det 
mulig å påvise feil 
som befinner seg like 
under overflaten.  
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Penetrerende væske 

 Overflaten blir sprayet 
med fluoriserende væske 
som trenger dypt ned i 
eventuelle sprekker.  

 Deretter blir overflaten 
rengjort, mens den 
fluoriserende væsken i 
sprekken blir værende 
igjen. 

 Så blir det lagt på kalk. 
Kalken suger den 
penetrerende væsken ut 
av sprekkene, som blir 
synlige som røde striper 
når de blir belyst med 
ultrafiolett lys.  
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Testing av sveis med 

penetrerende væske 
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Ultralyd 

 Ultralydprøving blir brukt til å 
finne feil inne i materialer. 
Metoden går ut på at en 
sender leverer elektriske 
pulser til lydhodet, som 
omdanner pulsene til 
svingninger (ultralyd). 
Ultralyden sendes inn i 
materialet i en konsentrert 
stråle. Lydbølgene blir 
reflektert fra indre feil eller 
sprekker tilbake til lydhodet, 
som omformer dem til pulser 
igjen. Pulsene blir forsterket 
og vist på en skjerm.  
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Røntgen 

 Radiografi brukes mest 
til å avdekke feil som 
hulrom og inneslutninger 
inne i konstruksjoner, 
sveiser og maskindeler. 
Metoden kan brukes på 
de fleste materialer, 
uavhengig av deres 
magnetiske og elektriske 
egenskaper. Metoden 
brukes mye innen 
verkstedindustrien både 
på land og offshore.  
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Virvelstrømprøving 

 Virvelstrømsprøving bygger på magnetiske 
induksjonsprinsipper og brukes til sprekksøking, 
tykkelsesmåling, måling av belegg og materialsortering 
av elektrisk ledende materialer. 

 En egenskap ved virvelstrømsprøving er at metoden kan 
påvise overflatesprekker som er dekket av maling eller 
annet belegg. Det har gjort at metoden nå blir brukt til 
tilstandskontroll av sveiste konstruksjoner både på land 
og offshore. 

 En av fordelene med metoden er at resultatene kan 
registreres på data. Det blir utnyttet i flybransjen, som har 
høye krav til sporbarhet av prøveresultater. 
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Oppsummering 

 Utmattingsbrudd er årsaken til de aller 
fleste maskinhavarier 

 Bruddmekanikk kan gi svaret på om en 
sprekk i en maskindel fører til brudd eller 
ikke  

 NDT for å finne sprekker og utbedre 
skader 

 Metallografi i skadeanalyse 


