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SilLEN V A'l"I'ING 

Bet £Q.tl van de experimenten was om met behulp van akoestische 
emissie (AE) te onderzoeken of er kort voor de breuk van een 
trekstaaf een zichtbare holte ontstaat. Een groot gedeelte 
van dit rapport ls echter geschreven naar aanleiding van 
een literatuurstudie over AE, waaruit blijkt dat deze methode 
zeer komplex is en de meetresultaten vaak moeilijk te verklaren 

zijn. 

De AE-bron kan twee soorten emissie uitzenden: 
- kontinue emissie; de signalen, die een lage amplitude 

hebben, volgen elkaar snel op 
- piekemissie; de signalen hebben een grote amplitude en 

worden met tussenpozen uitgezonden. 

Het statische bronmodel beschouwt de energieverdeling bij de 

bron. Slechts een klein gedeelte van de bronenergie wordt 
uitgezonden in de vorm van AE. Het is vrijwel onmogelijk deze 
verdelingsfunktie te bepalen en dus om een relatie te leggen 
tussen de uitgezonden AE-energie en de totale bronenergie. 

De spanningsgolf die we detekteren is namelijk afhankelijk 
van de grootte, de vorm en de gesteldheid van het oppervlak 
van het testobjekt, inwendige dempende mechanismen en de 
relatieve positie van de bron en de detektor. 
De sensor zet de AE-golven om in een elektrisch signaal dat 
in een voor- en een eindversterker versterkt wordt. Na 
filtering komt het signaal in een diskriminator, welke aIleen 
signalen boven een ingestelde drempelwaarde doorlaat. 
Om enig inzicht in de betekenis van AE-signalen te verkrijgen 
dient men deze op de eigenschappen te onderzoeken. De meest 
normale manieren waarop signal en verwerkt kunnen worden zijn: 

- pulstelling; er wordt bekeken hoeveel maal het signaal 
een ingestelde drempelwaarde overschrijdt 

- energie-analyse 
- amplitude-analyse 
- frekwentie-analyse. 



Om de betekenis van de bron te bepalen zijn slechts de laatste 
twee methoden redelijk toepasbaar. 
Het detekteren van AE-bronnen ken geschieden tijdens de 
fabrikage van een produkt of tijdens het in gebruik zijn arvan. 
Vrijwel altijd dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te 
nemen, omdat achtergrondgeluiden sterk kunnen ove~heersen. 
Men kan AE-bronnen op twee verschillende manieren lokaliseren: 

- met behulp van een 'timing-systeemt; de tijdsvertraging 
tussen detektie van een aantal sensoren, ~ie op het 
testobjekt geplaatst zijn, wordt gemeten en hieruit is 
de positie van de bron af te leiden 

- met behulp van een 'zoning-systeem t ; uit de sterkte van 
de door de sensoren afgegeven signalen kan men de 
positie van de bron afleiden. 

De ~p'erimenten werden uitgevoerd met trekstaven van aluminium 
51 ST. In een speciale houder wordt de sensor tegen het 
kapvlak van de staaf gedrukt door een stuk rubber. Om valse 
emissies, afkomstig van externe bronnen, zaveel mogelijk te 
voorkomen worden isoleringen aangebracht. De grootte van de 
aanlegvlakken van de trekstaaf zijn maximaal genomen am de 
druk erop te minimaliseren en dus hier te plaatse de AE zoveel 
magelijk te beperken. Een XY-schrijver registreert de trek
kracht, de diameterafname en de AE als funktie van de tijd. 
De trekstaaf werd vlak vaar de breuk, bij een emissiepiek, snel 
ant last en nauwkeurig onderzocht op scheuren. Het resultaat was 
negatief. Proeven met ingeschakelde filters en aantoning van 
het Kaiser-effekt lieten oak vaakte wensen over. 

We mogen de volgende konklusies trekken: 

- voar een doelgericht onderzoek moet men zeer systematisch 
te werk gaan 

- de opstelling moet optimaal geisoleerd worden om valse 
emissies zoveel mogelijk te beperken 

- de geometrie van de proefstaaf dient zeer eenvoudig te 
zijn om annodige reflekties van de golven te verhinderen. 
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YOORWOOHD 

Dit afstudeerrapport maakt deel uit van het eindexamen HTS
werktuigbouwkunde. fiet is geschreven naar aanleiding van 
mijn werkzaamheden op de ThE bij de sektie Omvormtechnologie 
van de vakgroep Produktietechnologie, die behoort tot de 
afdeling Werktuigbouwkunde. 
De akoestisehe emissie-experimenten die ik heb uitgevoerd 
vallen binnen het kader van het onderzoek naar plastische 
breuk bij metalen. 
Het detekteren van een 'scheur in wording'met behulp van de 
akoestische emissiemethode gaat gepaard met zeer veel proble
men. Een literatuurstudie bleek noodzakelijk. Het grootste 
gedeelte van dit rapport is dan ook niet gericht op de 
uitgevoerde experimen~en, maar is een algemene beschrijving 
van de akoestische emissietechniek. 

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar de heer M.J.H. Smeets 
die mij bij de uitvoering van de experimenten heeft begeleid. 
Verder bedank ik aIle medewerkers van de sektie, want zij 
hebben er mede voor gezorgd dat ik op een leuke afstudeer
periode kan terugkijken. 
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1. INLEIDING 

Het doel van mijn afstudeeropdracht was om met behulp van 
akoestische emissie (AE) te onderzoeken of er kort voor de 
breuk van een trekstaaf een zichtbare scheur ontstaat. 
Experimenten leverden slechts moeilijk interpreteerbare 
resultaten op. In de effektieve periode van ongeveer drie 
maanden kon met de standaard apparatuur van Dunegan/E.ndevco, 
die op de THE aanwezig is, geen gericht onderzoek uitgevoerd 
worden, daar deze methode zeer komplex is. 
In overleg met prof. Kals en de heer Smeets van de THE en 
ire Deckers van de HTS werd besloten een literatuurstudie 
over AE te maken. 
Dit rapport is grotendeels een excerpt van een omvangrijk 
overzicht van AE (lit. 1) en een aantal andere artikelen. 
Het is bedoeld om een beknopte uitzetting te geven van wat 
AE inhoudt en wat de toepassingsmogelijkheden zijn. Ik verwijs 
weI naar meer gespecificeerde artikelen en rapporten die in 
de geraadpleegde literatuur zijn opgegeven. 

Akoestische emissie is de naam die gegeven wordt,aan zowel de 
golven die opgewekt worden in een vaste stof als gevolg van 
een mechanisme, als aan de techniek die wordt toegepast om 
deze golven waar te nemen. Deze niet-destruktieve onderzoek
methode (l\JDO-methode) is gebaseerd op detektie van de golven 
met behulp van gevoelige sensoren, ook weI transducers 
genoemd, die een elektrisch uitgangssignaal hebben. Deze 
golven en daaruit voortvloeiende signalen zijn interessante 
informatiedragers omdat de navolgende processen eraan ten 
grondslag kunnen liggen: 
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- plotselinge veranderingen van de vervormingstoestand; 
zoals het optreden van p stische vervormingen 

- plotselinge veranderingen van de ruktuur van het 
materiaalj bijvoorbeeld fasetransformaties 

- plotselinge veranderingen van de samenhang van het 
materiaal; zoals het ontstaan van mikroscheuren. 

Bij aIle materialen treedt A~ op, die meestal niet in het 
hoorbare gebied ligt. Slechts in enkele gevallen kan het 
menselijk oor het geluid direkt waarnemen. j een zwaar 
belaste houten balk kan men dikwijls lang voor het optreden 
van de breuk kraakgeluiden horen, hetzelfde gel,d voor ij s. 
Ook tijdens het vervormen van tin hoort men het kraken, dit 
wordt weI het schreeuwen van tin genoemd. De AE-golven 
kunnen per materiaal en per mechanisme nogal verschillen. 

De AE-techniek heeft vier voordelen ten op chte van de 
andere NDO-technieken: 

1. Bet systeem is gebaseerd op zelfverklikking. Als er 
ergens iets gebeurt, wordt het meteen door het systeem 
opgevangen. Aftasten van de gehele konstruktie is 
niet nodig. 

2. Met een voldoende aantal sensoren wordt de gehele 
konstruktie onderzocht. 

3. De techniek kan kon~inu worden toegepast, zowel tijdens 
fabrikage van een produkt als tijdens het in bedrijf 
zijn ervan. 

4. De methode is gevaargevoelig, dat wil zeggen dat 
naarmate bijvoorbeeld een scheur in een gebied met 
hoge spanningen en het gevaar op b~euk dus 
groter is dan in een gebied met lage spanningen er 
ook meer AE zal zijn. 
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Veelvuldig wordt de AE-techniek toegepast 1n kombinatie met 

andere NDO-methoden. Met ~ kan men de positie van de bron 

bepalen en met de andere techniek, bijvourbeeld rontgenografie 

de aard ervan achterhalen. 

In onderstaande lijst worden enkele toepassingen van de 

AE-methode gegeven: 

- het onderzoeken van eigenschappen van materialen: 

+ breuk 

+ scheurgroei 

+ vermoeidheid 

+ korrosie 

+ spanningskorro8ie 

+ kruip 

- het niet-destruktief testen van het materiaal tijdens 

fabrikage: 

+ het optreden van fasetrensformaties 

+ het ontstaan van po en, insluitingen en scheuren 

tijdens lassen, walsen, dieptrekken etc. 

- het inspekteren van konstrukties: 

+ permanente bew ing van metalen konstrukties 

+ periodieke metingen aar drukvaten, pijpleidingen, 

bruggen, kabels, hij ranen enz. 

De mogelijkheden van de AE-techniek zlJn zeer groote Wat er 

precies bij de bron gebeurt kan men nog steeds niet met 

zekerheid vaststellen. lJet zi,jn problemen in verband met de 

golfvoortplanting, ijKinZ van de sensor, omzetting van de 

spanningsgo in het elekt sche signaal en onderdruk~~ing 

van mechanische en elektrische storingen. 
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In hoofdstuk 2 wordt de AE-bron en de voortplanting van 
de spanningsgolf beschreven. Het meetsysteem en de verwerking 
en interpretatie van het AE-signaal worden besproken in 
hoofdstuk 3 respektievelijk hoofdstuk 4. Hoe AE-bronnen o.a. 

gedetekteerd·en geldkaliseerd kUnnen worden staat in 
hoofdstuk 5 beschreven. Ret be hoofdstuk is gericht op de 

uitgevoerde experimenten. In hoofdstuk 7 worden enkele 
konklusies en opmerkingen gegeven. 
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2.DE AJii-BRON EN DE VOOHTPLANTIl~G VAN D~ SPANNINGSGOLF 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe AE opgewekt wordt en 
wat er met de informatie-inhoud van de spanningsgolf, die 
door de bron wordt uitgezonden, gebeurt als deze zich ver
plaatet naar de detektor. 

Tijdens veranderingen in trek- of drukgebieden in een 
materiaal worden spanningsgolven opgewekt, die men de AE 

noemt. Deze veranderingen gaan gepaard met deformatie, 
breuk, fasetransformaties, etc. Het is mogelijk dat de AE
golfvormen maer en nieuwe informatie geven over het proces. 
Gedurende een proef kan deze emissie indiceren dat een 
struktuur tot een wijziging (bijv. breuk) nadert, voordat die 
daadwerkelijk bereikt wordt. 

De AE hangt af van het materiaal en het type proces dat zich 
in het materiaal afspeelt, dus van het type bron. Een bron 
kan twee soorten emissie uitzenden: 

1. kontinue emissie 
2. piek-emissie of 'burst type' euissie. 

De spanningsgolven bij kontinue emissie hebben een lage 
amplitude. Dit signaal moet met een faktor 106 tot 108 

versterkt worden om het te kunnen detekteren. Plastische 
deformatie in een materiaal en buigingsbreuk van scheurvrije 
metalen produceren zulke signalen. De sterkte van het signaal (~) 

neemt toe tot de vloeigrens en neemt dan exponentieel af 
(fig. 1). 

Figuur 1 : De AE-intensiteit bij de trekproef 
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Piek-emissie geeft een golf met een veel grotere amplitude. 
Het treedt op bij bronnen met hoge energie-inhoud. Scheur
groei is een belangrijk voorbeeld van zo'n bran. De 
versterking van het signaal dient hier ook maar 102 tot 104 

te zijn. 
In bepaalde materialen komen lage en hoge energiebronnen 
gelijktijdig voor. Bij inhomogene materialen is dit zelfs 
zeer waarschijnlijk. Materialen die met fiberglas versterkt 
zijn hebben zotn komplexe opbouw. Fiberbreuk gaat gepaard 
met veel energie, terwijl matrixdeformatie en fiberontbinding 
een lage·energie-inhoud hebben. Bij een onderzoek kan dit 
natuurlijk problemen opleveren omdat de emissie met de hoge 
amplitude het lage signaal kan verbergen. 
Vorming van tweelingen en faseveranderingen brengen ook AE 
voort. Een goed voorbeeld van zo'n faseverandering is 
martensietvorming. 

2.1.1.Het statische bronmodel ----------- --

In de loop der jaren heeft men getracht de AE-bron in model 
te brengen. We kunnen nu twee modellen beschouwen: 

1. het statische bronmodel 
2. het dynamische bronmodel 

Daar het dynamische bronmodel extreem komplex is, wordt het 
niet in dit rapport behandeld. In 'Acoustic Emission for the 
Physical Examination of Metals', geschreven door Wadley, 
Scruby en Speake, wordt dit model uitvoerig besproken. 

Het statische bronmodel beschouwt de energieverdeling bij de 
bron. De energie die in de bran is opgeslagen, wordt slechta 
gedeeltelijk omgezet in golven, die de AE vormen. Een deel 
wordt omgezet in oppervlakte-energie, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld scheurvlakken, een deel in energie die benodigd 
is voor dislokatieverplaatsingen en een deel in warmte als 
gevolg van plastische deformatie. Slechta een fraktie wordt 
uitgezonden in de vorm van AE, die tenslotte oak in warmte 
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wordt omgezet. 
Als men de energie van de AE kan meten en de verde lings
funktie kan vaststellen dan is het mogelijk de energie van 
de gebeurtenis bij de bron te schatten. In de praktijk is dit 
tot op heden een ondoenlijke zaak gebleken. In de eerste 
plaats hangt het dee 1 van de opgeslagen energie dat uitgezonden 
wordt zeer kritisch samen met de aard van de bran en de grootte 
van het omliggende materiaal. Met name de mate van energie
overdracht kan van grote invloed zijn op het aandeel van 
energie bij aanwezigheid van dempende mechanismen. Als deze 
overdracht snel is, kan het omliggende materiaal onvoldoende 
tijd hebben om de energie te absorberen en zo kan een 
wezenlijk deel uitgezonden worden in de vorm van A:t;. De 
verdelingsfunktie is dus nogal variabel voor verschillende 
bronnen en, behalve als deze bepaald kan worden voor elke 
bron afzonderlijk, is het onmogelijk een relatie te leggen 
tussen de uitgezonden energie en de totale energie van de bron. 
Ben tweede en even belangrijk nadeel van deze benadering is 
dat het gedeelte van de golfenergie dat de transducer treft 
afhangt van de positie van deze transducer ten opzichte van 
de bron en de onderlinge afstand. Bij voortplanting verspreidt 
de golf zich en de intensiteitsvermindering is frekwentie
afhankelijk. Inwendige vlakken kunnen ook de effektieve 
bron-detektorafstand veranderen zodat het zeer moeilijk is 
de invloeden van demping en versprei van de golf in 
rekening te brengen. De energie die in een bepaalde richting 
wordt uitgezonden is een funktie van de brongeometrie. 

AE-bronnen kunnen zich aan de oppervlakte van het materiaal 
of erin bevinden. Als de bron aktief is, wordt de informatie 
aIle kanten uitgestuurd en deze plant zich voort door het 
gehele materiaal. Ale de golf de oppervlakte bereikt, wordt 
deze geabsorbeerd of gereflekteerd. Ben klein gedeelte 
bereikt de transducer. 
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Voorspellingen over de golven,die opgewekt worden door een 
bepaald proces, kunnen gemaakt worden. De amplitude van de 
spanningspuls van een groeiende scheur hangt af van de 
snelheid van de scheurgroei. Hoe langzamer de scheur groeit, 
des te kleiner is de amplitude van de golf. Variaties in de 
scheursnelheid kunnen geschat worden met kennis van de 
spanningskondities bij de scheurtipo Uitgaande van de 
amplitude-tijd-curve kan men met behulp van Pouriertransfor
maties het frekwentiespektrum bepalen. Er zijn ook nog 
andere m~thoden om soortgelijke informatie over de 
brongebeurtenissen te bestuderen. Liptai e.a. (lit. 2 ) 
hebben de golven die opgewekt worden in polykristallijn 
aluminium geschat door berekening van de resonantiefrekwentie 
van een enkel kristal in het materiaal. Daar bespreking van 
deze twee methoden te ver zou voeren voor dit rapport, 

worden ze ook niet nader toegelicht. 
Een spanr,ingspuls is opgebouwd ui t golven van verschillende 

frekwenties en amplitudes. Golven die zich bolvormig vanaf 
de bron verspreiden zullen sn ler dempen dan die welke zich 

slechts in twee dimensies voortplanten, zogenaamde opper
vlaktegolven. hoe verder de bron van de detektor verwijderd 
is, des te kleiner zal de amplitude van het signaal zijn en 
des te meer zullen de oppervl tegolven overheersen. Ook zijn 
er in het materiaal mechanismen aanwe die energievermin-
derend op de golf kunnen iBwerKen. Deze mechanismen, die 
kunnen varieren van materiaal tot materiaal, moeten we zien 
als inwendige wrijving. Bij ho frekwentiegolven is de 
invloed van de inwendige wrijving veel groter dan bij golven 
met lage frekwentie. Figuur 2 laat zien in welke mate dit 
het geval is. Zo is bijvoorbeeld dislokatieverplaatsing in 
metaal ean van de belangrijkste mechanismen van interne 
wrijving. Bij polymeren en rubbers spelen viskositeits
effekten een zeer grote role 
De spanningsgolven worden ook verminderd als de inhomogeniteit 
van een materiaal even groot is als de golflengte. Dit is 
het geval bij polykristallijne metalen. 
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l!1iguur 2: De demping van spanningsgol ven is afhankelijk 

van de frekwentie 
De graad van demping van een ultrasone golf hangt dUG af 

van de materiaaleigenschappen, zoals de korrelgrootte, van 
de elastische konstanten en van de golfeigenschappen, zoals 
de aard van de voortplanting en de frekwentie. Papadakis 
en Latiff (lit. 3, 4, 5) hebben deze dempingskonstanten 

getabelleerd voor een bolvormige golf in verschillende 
materialen en bespreken de-veranderingen in deze koefficienten 
als funktie van de frekwentie. Bill (lit. 6 ) heeft aangetoond 
dat in aluminium het kerunerkende emissietotaal in een test 
afhankelijk is van de struktuurafmetingen van het materiaal 
(fig. 3 ). 
Tot op heden is het echter nog niet geheel duidelijk of de 
meting van de golf juiste informatie kan geven over de soort 
bron. 

In vrijwel aIle experimenten is het onmogelijk aIleen de 
spanningsgolven die direkt van de bron afkomen op te vangen. 
Het aanvankelijke golffront dab een punt aan de oppervlakte 
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Figuur 3: De AE hangt af van de korrelgrootte van het materiaal 

(aluminium) 

bereikt 6ndergaat zeer vele reflekties, storingen door obstakels 

en vormveranderingen, zodat de golfvorm die de oppervlakte

verschuiving veroorzaakt weinig overeenkomst vertoont met de 

golfvorm die bij de bron wordt opgewekt. De geometrie van het 

testobjekt speelt hierbij dus een grote 1'01. Fitch (lit. 7 ) 
heeft theoretische en experimenteel het effekt van meervoudige 

reflekties op een AE-bron bestudeerd. Als twee aan elkaar 

grenzende stoffen of materialen akoestisch goed bij elkaar 

passen, wordt er des te meer energie overgebracht en des te 

minder gereflekteerd. Lucht en vaste stoffen harmonieren 

in dit opzicht helemaal niet. uok als andere vaste stoffen 

of vloeistoffen verbonden zijn met het testobjekt kunnen er 

grote signaalredukties optreden. Piguur 4 toont de AE die 

optreedt bij een ongedempte en een gedempte plaat bij gelijke 

belasting. 

x OJl/,6ELJE",,orE PL,tUr 

• GELJEMPrE J>L;4AT 

1000 2000 
.8EL~S TINe; flY~ 

Figuur 4: De AE bij een ongedempte en een gedempte plaat 

bij gelijke belasting 



15 

Deze signaalredukties kunnen nadelig zijn bij een bepaald 
experiment als een zeer sterk signaal belangrijk is of 
juist uitermate gunstig als een ander duidelijk signaal 
gewenst is. 
De mechanismen die golfdemping veroorzaken gelden in principe 
voor aIle golfsoorten die geproduceerd worden bij AE. De 
effekten zijn aIleen soms groter voor bepaalde typen dan 
voor andere. Door het materiaal lopen slechts longitudinale 

en • shear' - ook weI transversale - golven. Zogenaamde 
Rayleigh golven verplaatsen zich aIleen langs de oppervlakte. 
Ook al wordt er door de bron soms een golfsoort opgewekt, bij 
reflektie tegen een oppervlak kan deze soort omgezet worden 
in het andere type. Het signaal dat de transducer bereikt is 
dus zeer komplex. Elk type golf heeft zijn eigen karakteris
tieke snelheid en dempingsgevoeligheid, die beide frekwentie
afhankelijk zijn. 

Samenvattend laten deze beschouwingen zien dat grootte, vorm 
en frekwentie van de emis esignalen, die we detekteren, 

aIle afhangen van de grootte, de vorm en de gesteldheid van 
het oppervlak van het testobjekt en ook vae de relatieve 
positie van de bron en de detektor. Deze afstand moet 
minimaal gehouden worden om het dempingseffekt maximaal te 
reduceren of de frekwentie-afhankelijkheid van de demping 
moet gemeten en in rekening gebracht worden. 
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).Hl!;T MEETSYSTl!;EM 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het AE-meetsysteem 
gegeven. De komponenten van de Dunegan/Endevco 3000 serie die 
op de THE aanwezig zijn worden slechts kort toegelicht. 
Voor meer gespecificeerde informatie raadplege men de 
gebruiksaanwijzing van de betreffende apparatuur. Aan de 
sensor in het algemeen wordt een aparte paragraaf gewijd omdat 
dit het belangrijkste element van het systeem is. 

De AE-golven, die door de bron worden opgewekt, worden met 
behulp van een sensor opgevangen en omgezet in een elektrisch 
signaal dat naar een voorversterker gaat. Achter deze verster
ker bevindt zich een eindversterker en een variabel filter. 
Hat gefilterde signaal komt in een diskriminator of drempelnivo
detektor, die aIleen signalen doorlaat boven de drempelspanning. 

In paragraaf 4.1. wordt dit nader toegelicht. Vervolgens 
wordt het signaal geanalyseerd. Men kan dit doen door middel 
van pulstelling met behulp van een digitaal telsysteem en/of 
een plotter. Andere mogelijkheden zijn frekwentie-, amplitucte
en energie-analyse. In die gevallen zijn een oscilloscoop 
en een komputer vereist. 

In figuur 5 is een vereenvoudigde opstelling van het meet
systeem weergegeven. 

Het Dunegan/Endevco 3000 meetsysteem van de THb (fig. 6) is 
voorzien van de volgende komponenten: 

- een totalisator met eindversterker, 
display (model 301) 

- een resetklok (model 402) 
- een rampgenerator (model 502) 

lters en een 

- een digitaal-logaritme-omzetter (model 601) 

- een audioversterker (model 702) 
- een voorversterker (model 1801) 

- een sensor 
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De totalisator ontvangt het signaal van de vQorversterker, dat 
al met 40 dB versterkt is, en biedt de mogelijkheid dit 
signaal in stapjes van 1 dB met maximaal 60 dB te versterken. 
Tavens kunnen er bij deze eenheid filters ingeschakeld worden. 
Er is keuze uit de volgende mogelijkheden, die ook in 
kombinatie met elkaar gebruikt mogen worden: 

- positie 1 : o - 100 kHz 

- positie 2: 100 - 300 kHz 
- positie 3: 300 - 1000 kHz 

- positie 4: 1000 - 2000 kHz 

In de totalisator is ook een display opgenomen, die het aantal 
AE-pieken boven de drempelspanning van 1 V aangeeft. De display 
toont naar keuze eenheden, tientallen, honderdtallen of 
duizendtallen. 

Met de resetklok kan men de hoeveelheid pulsen, die tijdens 
een emissie worden afgegeven, gedurende een, van te voren 
ingestelde, tijd vasthouden. De volgende insteltijden zijn 
mogelijk: 

- 0.1, 0.2, 1, 2, 10 en 30 sec. 
- 1, 2, 10 en 20 min. 

De ~pgenerator zorgt voor een nauwkeurige tijdbasis voor 
een XY-schrijver. Men kan kiezen uit de volgende tijdbases: 

1, 5, 10 en )0 min. . 

- 1, 2, 4, 8, 24 en 48 u. 

De digitaal-logaritme-omzetter staat berekening en uitlezing 
van de logaritme van het aantal pulsen dat ingevoerd wordt 
toe. Ret berekende logaritmische aantal wordt daarna omgezet 
in een analoge gelijkspanning in verband met een eventueel 
te gebruiken XY-schrijver. 

De audioversterker zet de AE zo om dat deze met het menselijk 
oor waarneembaar is. Kontinue emissie kan dan gemakkelijk 
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van piekemissie onderscheiden worden. Indien er een elektrische 

storing is is dit ook hoorbaar. 

De voorversterker versterkt het signaal dat afkomstig is van 

de transducer met 40 dB. 

De AE-bron wekt een golf op die een oppervlakteverschuiving 
tot gevolg heeft. Deze trilling wordt gedetekteerd door een 
sensor, die de mechanische vibraties omzet in elektrische 
signalen. Het uitgangssignaal van de sensor wordt daarop 
versterkt en kan dan vertaald worden am begrijpbare informatie 
over de bron te kunnen krijgen. Een ideale detektor zou 
afzonderlijk de horizontale en vertikale komponenten van de 
oppervlakteverschuiving moeten kunnen meten op een punt van 
het oppervlak en deze lineair omzetten in elektrische 
signalen over een bandbreedte die een geheel spektrum van de 
oppervlakteverschuivingen dekt. De bandbreedte moet dan tot 
meer dan 100 MHz gaan. Bijvoorbeeld, als we ons realiseren 
dat een scheur met een lengte van 30jUm in staal tot stand 
komt met een snelheid van 300m/a, dan duurt dit 10-7 s. 
Golven met frekwenties boven 10 MHz worden dan voortgebracht. 
Naarmate de breuk korter is en de snclheid hoger, zullen nag 
veel hogere frekwenties op.treden. Bovendien moet de sensor 
gevoelig genoeg zijn om kleine verplaatsingen, die veroorzaakt 
worden door de aankomst van een AE-puls, waar te nemen 
(kleiner dan 10-10m). Zo'n sensor bestaat echter nog niet. 
Wat betreft de keuze van de transducers zijn er twee 
mogelijkheden: 

- het resonante type 
- het niet-resonante type. 

Het aerste type is een piezo-elektrische transducer; meestal 
wordt hiervoor lood-zirkonaat-titanaat (PZT) gebruikt. 
De tweede is een elektromagnetische- of kapaciteitssensor. 
De meeste AE-signalen worden gedetekteerd met piezo-elektrische-
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senaoren met een hoge gevoeligheid. Verplaatsingen die groter 
zijn dan 10-14 m kunnen weI gemeten worden, doeh deze sensoren 
reageren aIleen over een smalle band tussen de 50 en 1000 kHz. 
Stoorsignalen veroorzaken de begrenzing aan de onderkant. 
De bovenbegrenzing moet gezocht worden in het feit dat naarmate 
de frekwentie toeneemt ook de demping van de AE-golven groter 
wordt. Dit soort sensoren met resonanties die lager zijn 
dan 1 MHz hebben gevoeligheden die snel terugvallen bij 
hogere frekwenties. Dit maakt het onmogelijk om het hele 
bronspektrum te bedekken. Het gebruik ervan moet beperkt 
blijven tot het detekteren en lokaliseren van zwakke emissie
bronnen. V~~r de diverse transducers ligt de optimale 
gevoeligheid natuurlijk bij een andere frekwentie. In 
onderstaande tabel zijn specifikaties opgenomen van drie 
piezo-elektrische transducers van Dunegan!Endevco. 

:1J9201 A 7)92024 7J 920..3 ,4 

.MAX 5EJ/OELltSHt:I.D 5/df:J n:!' If/1M / S s/d8 Ir /f//H/s 6EdB n' IY//l1/S 

OP TIHAL E ;=/? EKJ./EIYTIE :fDO kflz 175" kHz 

BAIY.D/3/?EEJJTE /00 - BSo kl-/z 3Sa - gsa /(I-/z /00 - 0/00 1<11 z:. 

Tabel 1: Specifikaties van sensoren van Dunegan!~ndevco 

Wil men kwalitatief de aktiviteiten van de verschillende 
processen vergelijken door bijvoorbeeld analyse van de 
amplitudes en de energie van de golf, dan dienen er strenge 
voorzorgsmaatregelen te worden troffen. Immers, een fraktie 
van het frekwentiespektrum kan slechts beschouwd worden en de 
verspreiding van de energie kan per gebeurtenis sterk varieren. 
De gemeten energie in een smal frekwentiegebied is dus geen 
bekend konstant gedeelte van de totale energie die door de 
bron wordt uitgezonden. 
Kwantitatieve vergelijkingen van energle zijn aIleen mogelijk 
als de gehele frekwentiebandbreedte van de bron gedekt wordt 
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door de detektor. Het is belangrijk te weten dat zelfs over 
de toepasbare bandbreedte de gevoeligheid kan veranderen 
met de oppervlakteverschuiving, de snelheid en de versnelling 
van de golf, afhankelijk van de breedte en de positie van de 
resonantiefrekwentie. 
Een piezo-elektrische sensor met een relatief vlakke frekwen
tieweergave is ongevoeliger dan een met een optimum in een 
klein gedeelte van zijn frekwentiebereik. Van de bovenvermelde 
sensoren van Dunegan/Endevco is hieronder de gevoeligheid 
als funktie van de frekwentie weergegeven (fig. 7 ) • 

.119201 A 

500 /(/.1 z. I t'111.z 

...1J 920,2 A 

.sooRlfz 

Figuur 7: De gevoeligheid van sensoren van Dunegan/Endevco 
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Piezo-elektrische transducers hebben vele voordelen: ze zijn 
relatief robuust, zeer gevoelig en niet a1 te duur, al is 
dit laatste natuurlijk betrekkelijk. De normale piezo
elektrische sensoren mogen niet gebruikt worden boven de 
Curie-temperatuur. Ook grote mechanische drukken en radio
aktieve straling zijn schadelijk. Het is mogelijk metingen 
te standariseren met piezo-elektrische sensoren. Een absolute 
kalibrat1e kan echter niet uitgevoerd worden. De uitgang van 
de transducer, die gewoonlijk tussen 10)UV en 1 mV ligt, kan 
niet gerelateerd worden aan de oppervlaktebeweging. 
Kapaciteitssensoren hebben dit nadeel niet. Deze kunnen 
gekonstrueerd worden om verschuivingen over een frekwentie
gebied van meer dan 50 MHz met een gekalibreerde responsie 
waar te nemen. Ze zijn weI ongevoeliger dan het resonante 
type, maar verschuivingen van 10-8 m kunnen er nog mee 
gedetekteerd worden. Vanwege deze beperking worden kapaciteits
transducers aIleen gebruikt voor metingen aan meer energetische 
bronnen. Dit kan een belangrijk nadeel zijn bij materialen 
met lage sterkte, maar des te minder tijdens breuk in staal 
met hoge sterkte of brosse material en. 
Het meest interessante gebied van de ultrasone AE ligt tussen 
de 100 en 300 kHz. Ben groot gedeelte van irrelevante geluiden, 
die afkomstigzijn van storingsbronnen, wordt hiermee dan 
tevens uitgesloten. 
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4.VERWERKING KN INTERPRETATIE VAlIJ hEll AE-SIGNAAL 

Het analyseren van een AE-signaal gaat met de nodige problemen 
gepaard. Men dient allereerst de signaal-ruisverhouding te 
maximaliseren. Irrelevante geluiden, die bijvoorbeeld 

afkomstig zijn van het slippen van de proefstaaf in de 
inklemming van de trekbank, moeten geelimineerd worden. 
Zorgvuldige keuze van de proefstaafgeometrie kan dit probleem 
voorkomen. Met behulp van verschillende transducers kan men 
eventuele niet gewenste emissies detekteren en de plaats 
bepalen waar dit geluid vandaan komt (zie hoofdstuk 5 
'Toepassingen van de akoestische emissietechniek'). 
Per experiment kan de mate van AE-opwekking aanzienlijk 
verschillen. Bij bepaalde mechanismen in sommige materialen 
wordt kontinue emissie met een lage amplitude opgewekt en weI 
in een zodanig grote mate dat de emissies elkaar in tijd 
overlappen. We spreken dan van 'witte ruis'. Kontinue emissie 
is moeilijk te analyseren. Aan de andere kant worden ook weI 
slechts drie of vier waarneembare piekemissies met een hoge 
amplitude opgewekt gedurende een test van vele uren. 
Een andere zeer belangrijke restriktie is het zeer brede 
bereik van AE-signalen, die een verplaatsingsamplitude 
kunnen hebben van mindel' dan 10-15 m tot soms meer dan 10-9 m. 
Deze eigenschappen van AE tonen dat het moeilijk is een 
enkele alles inhoudende parameter te gebruiken om een 
experimenteel resultaat op· zichzelf te beschrijven. Om enig 
inzicht in de betekenis van AE-signalen te krijgen dient men 
deze dus op meerdere eigenschappen te onderzoeken. De meest 
normale manieren waarop signalen verwerkt kunnen worden zijn: 

- pulstelling 
- energie-analyse 
- amplitude-analyse 
- frekwentie-analyse 
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Het AE-signaal, dat van de bron afkomt en door de sensor 
wordt opgevangen, wordt versterkt en gefilterd. Dit signaal, 
dat men aIleen bij piekemissie waarneemt - deze methode is 
ook aIleen toepasbaar bij piekemissie -, is in figuur 8 
weergegeven. Na een snelle toename in het begin loopt het 
aignaal na de piek exponentieel af als een gedempte golf. 

Figuur 8: Het signaal zo s dat bij piekemissie wordt 
waargenomen 

De meeat gebruikelijke methode am nu de AE nader te bekijken 
is het tellen van het aantal keren dat het signaal een 
ingestelde drempel (bijv. 1V) overschrijdt in een bepaalde 
periode. Telkens als het signaal de drempel overschrijdt 
wordt e1' een puIs naar het telsysteem, dat gewoon het aantal 
pulsen optelt, gestuurd. De uitgang van het telsysteem, dus 
de sam van de ontvangen pulsen, wordt de totale AE genoemd, 
die wordt aangegeven met de grootheid N (fig. 9 ). Een 
gebeurtenis met veel energie veroorzaakt een signaal met veel 
t1'illingen die de drempelwaarde overschrijden. De totale AE 
is een maat voor de akoestische aktiviteit in het materiaal. 
Dat deze grootheid niet uitdrukt of de emissie afkomstig is 
van een klein aantal grote of van veel kleine gebeurtenissen 
to ant figuur 10. 
Ook kan men de afgeleide naar de tijd van het aantal pulsen, 
de zogenaamde AE-intensiteit, bekijken. Deze afgeleide wordt 
aangeduid met i. 
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Figuur 9: De omzetting van het AE-signaal in pulsen 
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Figuur 10: Een klein aantal grote gebeurtenissen kan evenveel 
pulsen geven als een groot aantal kleine gebeurte
nissen 
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~en derde, maar veel minder toegepaste techniek, is het 
tellen van het aantal AE-gebeurtenissen. Van het gehele 
signaal, dat er ult ziet als een gedempte trilling, wordt 
een puIs gemaakt. Ook deze pulsen gaan naar een telsysteem. 
De som van de uitgang is dan gelijk aan het aantal 
gebeurtenissen E (fig. 9 ). 
Deze methode past men slechts toe bij materialen met een 
vezelachtige opbouw. Elke puIs heeft dan betrekking op het 
breken van een vezel. 
De bovengenoemde grootheden mogen niet als absolute 
grootheden beschouwd worden, want ze zijn sterk afhankelijk 
van de eigenschappen en de plaatsing van de sensor, de 
ingestelde versterking en de drempelwaarde. Deze kombinatie 
van invloeden maakt reproduceerbaarheid van de metingen 
vrijwel onmogelijk en systematische studies zijn dan ook 
moeilijk uit te voeren. Men kan overigens nauwelijks een 
relatie leggen tussen de getelde pulsen en de eigenschappen 
van de bron. Een van de oorzaken bijvoorbeeld is het optreden 
van reflekties van de spanningsgolven, waardoor er meer 
signalen worden ontvangen dan dat er w.orden uitgezonden. 

Het signaal, opgevangen door de sensor, wordt versterkt met 
een faktor 102 tot 105 en slechts gemeten over een beperkte 
bandbreedte \Uan 1MHz. Het is niet mogelijk een relatie te 
leggen tussen de gemeten energie en de akoestische golfenergie 
om verschillende redenen (lit. 8 ). De twee belangrijkste 
hiervan zijn: 

- onzekerheid omtrent de aard van de werking van de sensor 
- de sensor is slechts gevoelig over een kleine band en 

dekt dus niet de gehele bandbreedte van de bron. 

Men kan aIleen een kwantitatief verband leggen tussen de 
elektrische en de A~-energie als de tijdsduur van de puIs en 
de bandbreedte bekend zijn. 
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, 
Het voordeel van energiemeting is dat men, na de nodige 
voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen, deze parameter 
van AE kan standariseren. Experimenten kan men dus met 

elkaar vergelijken. 

Indien men over een geheugen-oscilloscoop beschikt is het 
mogelijk de amplitudes van de spanningssignalen van een 
piezo-elektrische sensor te bepalen en registreren. De 
amplitudes van de verschillende experimenten kunnen met 
elkaar vergeleken worden. 
Als deformatie optreedt door een paar discrete gebeurtenissen 
zullen we bij hoge amplitudes steeds een piek waarnemen. 
Deze piek is er niet als de deformatie het gevolg is van een 
aantal kleine processen. De aard van de bron is dus vast te 
stellen door metingen van de amplitudes van de signalen. 
Er treden echter twee problemen op bij deze techniek: 

1. De amplitudes van de ge tekteerde signalen hangen af 
van het frekwentiespektrum van de elastische golf, dat 
kan varieren van gebeurt 
bronnen van identi 

s tot gebeurtenis, zodat 
e toch verschillende 

amplitudes schijnen te hebben. 
2. De elastische golven die aan de oppervlakte van het 

testobjekt gedetekteerd worden zijn onderhevig aan 
uitdempingen, die afhangen van de afstand van de bron 
tot de sensor, hun onderlinge orientatie en van de 
materiaaleigenschappen. 

4.4.Frekwentie-analyse --------

1)e frekwentie van de golf bevat informatie over de tijd dat 
de bron aktief is en het type breuk. De tijd waarin een 
deformatie- of breukproc6s zich afspeelt kan sterk varieren 
en dus ook de bijbehorende frekwentie. Frekwenties boven 

10 MHz zijn heel goed mogelijk. Naarmate de scheur langer is en 
dus ook de tijd waarin de scheur tot stand komt, is de 
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frekwentie van de uitgezonden golf lager. Verschillende typen 
bronnen kunnen dus verschillende spektra geven. 
Als er geen extreme voorzorgsmaatregelen getroffen worden, 
beperkt het onderzoek zich tot het observeren van veranderin
gen in het frekwentiespektrum. hiervoor zijn breedbandsensoren 
onontbeerlijk, maar zij zijn ongevoeliger dan de smalbandtypen. 
De testobjekten moeten overigens een zeer eenvoudige geometrie 
bezitten. 
De meest toegepaste methode om frekwentie-informatie af te 
leiden uit de emissie is om de versterkte golfvorm om te 
zetten in een digitale vorm en deze te verwerken in een 
komputer. Met standaard Fourier transformaties kan men de 
frekwentie analyseren. Digitale technieken vereisen echter 
veel apparatuur. Vroegere technieken waren dan ook gericht op 
direkte observatie; met behulp van foto's werden vormverande
ring en visueel geanalyseerd. 
Graham en Alers (lit. 9 ) hebben frekwentieproeven gedaan 
met drukvaten en vonden kenmerkende typen spektra: een die 
verbonden was met plastische vloei en een met scheuruit
breiding. De resultaten waren merkwaardig geno onafhankelijk 
van het type test en de geometrie van het testobjekt. 
Speake en Curtis (lit. 10) gebruikten proefstukken met gelijke 
geometrie en varieerden alleen het breukproces. Zij vonden 
een verband tussen de gedetekteerde emissie en het breukproces 
in carbon-fiber versterkte plastics. Verschillende soorten 
breuk kan men dus analyseren door frekwentieobservatie. 
Men dient overigens weI zeer omzichtig te werk te gaan. 
Ono en Ucisik (lit. 11) hebben soortgelijke proeven gedaan 
met aluminiumlegeringen. 
Een goede relatie tUBsen de parameters van de AE-signalen en 
die van de brongebeurtenissen is echter nog steeds niet 
gevonden. 
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De toepassingen van de AE-techniek richten zich op drie 

problemen: 

1. Het detekteren van de aanwezigheid van AE-bronnen 
2. Het lokaliseren van AE-bronnen 
3. Het schatten van de betekenis van AE-bronnen. 

In het algemeen kunnen de eerste twee problemen ook onderzocht 
worden met andere NDO-methoden. Bet derde probleem is echter 
extreem komplex. 

Het detekteren van AE-bronnen kan al geschieden tijdene de 
fabrikage van een produkt of als het in gebruik is. Op deze 
manier kunnen we op de hoogte gesteld worden van komende 

fouten, zoals bijvoorbeeld scheuren. Soms is het mogelijk dat 
de acbtergrondgeluiden zo overheersen dat aIleen de meer 
energieke signalen gedetekteerd kunnen worden. Materialen die 
bezwijken met een broese breuk kunnen zeer goed detekteerbare 
signalen uitzenden. Bij de AE-methode is de minimaal waarneem
bare scheur veel kleiner dan bij de andere bestaande NDO
technieken. Toch kunnen er gemakkelijk :routen optreden bij de 
experimenten. De grootste voorzichtigheid is daarom geboden. 
Tegenwoordig gaa t men bi j "experimen ten vaak ui t van omstandig
beden waarbij normalerwijs de A~-golven veroorzaakt worden 
door langzame scbeurgroei van een van tevoren gemaakte kerf 
of door kruip. Zulke processen kunnen veel emissie geven. 
Scheuren bij drukvaten van Maraging staal kunnen betrouwbaar 
gedetekteerd worden. Drukvaten die van staal met geringe 
sterkte gemaakt zijn lenen zich vrijwel niet voor dit soort 
pro even. In taaie materialen waar scheuren optreden die 
weinig AE geven is deze techniek min of meer uitgesloten. 
Wil men toch zulke materialen onderzoeken met de AE-metbode, 
dan moeten er de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen 
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worden om de detektietechniek te optimaliseren.zodat emissies 
met een lage amplitude tach nag gedetekteerd kunnen worden. 
Dit betekent dat een smalle bandbreedte gebruikt moet worden, 
zo ook zaer gevoelige piezo-elektrische transducers die men 
vlak bij de bron dient te plaatsen om het effekt van signaal
uitdemping te minimaliseren. Door het zeer nauwkeurig kiezen 
van de observatiefrekwentie kunnen de achtergrondinvloeden 

worden beperkt. 

5.2.Het lokaliseren van AE-bronnen ---------------
Dikwijls weet men niet waar de AE vandaan komt. Het geluid 
kan atkomstig zijn van een voortschrijdende scheur of van het 

slippen van het materiaal in de inkl , het kan oak een 
uitwendige storing betreffen. Indien men over uitgebreide 
apparatuur beschikt kan de positie van de bron worden bepaald. 
Het lokaliseren van de bron kan op twee verschillende manieren 
geschieden: 

1. Met behulp van'timing~systemen 
2. Met behulp van'zoning~systemen 

Bij 'timing~systemen wordt de tijdsvertraging tussen detektie 
van een aantal sensoren, die op t testobjekt geplaatst zijn, 
gemeten. Ala men bijvoorbeeld de positie van de bron in een 
trekstaaf wil bepalen zijn er twee sensoren nodig voor de 
meting. Deze dienen opgesteld te worden aan de beide einden 
van de staaf (fig. 11). Uit het verschil tussen de aankomst
tijden van de golven op de sensoren kan de plaats van de 
bron eenvoudig wo~den bepaald, mits de snelheid waarmee de 
golf zich verplaatst van de bron naar de sensor bekend is. 
De normale procedure hierbij is de anelheid van de opper
vlaktegolf te kalibreren door een sensor aan te slaan zodat 
AE-eignalen gesimuleerd worden en dan de tijdsvertraging te 
meten. 
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Figuur 11.: Het 'timing' -systeem bij een trekstaaf 

Wil men de plaats van de bron in een vlak bepalen, dan heeft 
men minstens drie sensoren nodig. Het meest toegepaste systeem 
is het zogenaamde 'three-channel coincident detection location 
system', of weI kortweg het CDL-systeem. Er wordt uitgegaan 
van een opstelling van drie sensoren op de hoekpunten van een 
gelijkzijdige driehoek. Slechts de ingesloten ruimte van het 
materiaal wordt nu bewaakt. Signalen die van buiten de drie
hoek komen bereiken een of twee van de sensoren aanmerkelijk 
later dan de derde en worden door toepassing van een poort
systeem gediscrimineerd. De meetopstelling is in figuur 12 
weergegeven. Ook nu kan men uit de verschillen tussen de drie 
aankomsttijden van de golven op de sensoren de lokatie van de 
bron bepalen. Bij gelijktijdige aankomst van de signalen 
ligt de bron centraal, dus in het zwaartepunt van de driehoek. 
De meetkundige plaats van punten die een gelijk verschil in 
looptijd hebben ten opzichte van twee sensoren is een 
hyperbool. Zo zijn er voor een aantal vaste verschiltijden 
evenveel hyperbolen aan te geven met de sensoren in de brand
punten. Ala dit wordt gedaan verkrijgt men het raatvormige 
patroon zoals in figuur 1>3 is aangegeven. 
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Figuur 12: Bet principe van het timing-systeem 
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Figuur 13: De lokaties van de zones met vaste verschiltijden 

bij het CDL-systeem 
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Naarmate het netwerk fijner is, is de lokatie van de bron 
nauwkeuriger te bepalen. Achtergrondruis is met deze methode 
volledig uit te sluiten. Een nadeel bij deze methode is echter 
dat er zich geen obstakel binnen de driehoek mag bevinden, 
daar di t de golfvoortplanting hindert. ~'iguur 1,4 laat zien 
dat de golven de sensoren 2 en 3 pas via een omweg bereiken. 

P SENSOR 2 

I 
! 

I 
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SENso/? 10""" '''--- - - -"'0 4'EIVSOR 3 

Figuur 14: De lokalisatie van bron X wordt gehinderd door 
een obstakel 

Het systeem dat dit probleem omzeilt steunt op een aantal 
groepen sensoren. Elke groep bestaat uit vier sensoren, 
waarvan er drie op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek 
staan en een in het zwaartepunt. Elke groep werkt onafhankelijk. 
De afmetingen van de genoemde driehoeken kunnen varieren van 
groep tot groep. Met vier sensoren kan men behalve binnen ook 
buiten de driehoek AE-bronnen lokaliseren. Ben komputer is bij 
dit systeem echter onontbeerlijk. Figuur 15 toont dit 
zogenaamde 'inside-out-array'-systeemQ 

Ook aan deze methode zijn natuurlijk enige nadelen verbonden: 
zo moet er op het te onderzoeken objekt plaats zijn voor het 
grote aantal sensoren en de kosten van deze opstelling zijn 
erg hoog. 
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Het 'inside-out-arraY'-systeem ondervindt geen 
hinder van obstakels 

De 'zoning'-systemen, die niet zoveel worden toegepast, zijn 
gebaseerd op het feit dat de sensor die het dichtst bij de 
emissiebron is geplaatst het grootste signaal zal afgeven. 
Door onderlinge vergelijking van de sterkte van de signalen 
kan de plaats van de bron worden bepaald. De reproduceerbaar
heid van AE-signalen is momenteel nog verre van perfekt, zodat 
men bij ogenschijnlijk dezelfde praeven tach verschillende 
meetresultaten krijgt. Als de golven tegen een eventuee~ 
obstakel kunnen reflekteren, is nauwkeurige plaatsbepaling 
uitgesloten. 
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Ala een AE-aignaal gedetekteerd en de bron gelokaliseerd zijn, 
maet men nag bekijken wat de betekenis van de bran is. Het 
geluid kan namelijk afkomstig zijn van een scheur die groeit, 
een dislakatieverplaatsing of een valse bran. Slechts weinig 
amissie wordt geassocieerd met echte bronnen in het materiaal. 
Dit ia echter extreem moeilijk te achterhalen. Slechts twee 
analysemethoden zijn redelijk toepasbaar om de betekenis van 
de bran te achterhalen: 

1. Analyse van de amplitudeverdeling 
2. Analyse van de frekwentie. 

Deze beide methoden worden beschreven in de paragrafen 4.3. 
en 4.4 •• 0 
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6.DE EXPERIMh~f~ 

Het deel van de experimenten is het onderzoeken of er een 
zichtbare, waarschijnlijk lensvormige, scheur in een trekstaaf 
ontataat vlak voor de breuk. Met de AE-methode zou dit 
mogelijk meeten zijn. Immers, de vorming van een scheur gaat 
gepaard met AE. 

Een proeistaaf van aluminium 51 ST wordt ingespannen in een 
trekbank die voorzien is van een speciale houder waarin de 
sensor (Dunegan/Endevco D 9203 A) kan worden geplaatst 
(fig. 16). Met behulp van twee opnemers wordt ter plaatse 
van de insnoering de diametervermindering gemeten (fig. 17). 
Een aandrukrubber zorgt ervoor dat de sensor onder alle 
omstandigheden goed kontakt maakt met het achtervlak van de 
trekstaaf. Dit vlak dient zeer glad te zijn. Een kontakt
vloeistof vult eventuele porien op, zodat elk punt van het 
vlak in aanraking is met de sensor. De sensor wordt ge1s01eerd 
met plakband,om kontakt met de stalen houder te v0orkomen en 
dus om ongewenste AE tegen te gaan. Eigenlijk zou om de sensor 
een isolerend busje, dat exakt in de houder past, geplaatst 
moeten worden om een fixering ten opzichte van het achtervlak 
van de trekstaaf te verkrijgen. Verschuivingen van de sensor 
kunnen variaties in AE veroorzaken. Proeven, waarbij aan 
beide uiteinden van de trekstaaf een sensor was geplaatst 
en waarvan er een aangestoten werd en een het geluid detek
teerde, hebben uitgewezen dat kleine verplaatsingen van 
een van de sensoren grote verschillen in de gedetekteerde AE 
teweeg kunnen brengen. Tussen de aanlegvlakken van de 
trekstaaf en die van de houder wordt een papieren ringetje 
gelegd voor geluidsisolatie, zodat externe geluiden, afkomstig 
van de apparatuur, niet tot de sensor kunnen doordringen. 
Een driekanaals XY-schrijver registreert de trekkracht, de dia
meterafname en de AE als funktie van de tijd. Figuur 16 
toont de gehele opstelling. 
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Piguur 16: De speciale houder voor Ar.;-mecing aan een trekstaaf 

l'liguur 17: De opnemers von r filE: L j ng van d L dj (lme t eraftiume 
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Figuur 18: De meetopstelling 

De proeven werden uitgl;vocrd [lwL Lr'eK:Cll,ilVLtl Vein ulullLlnjurn ')1 S'l'. 

~r werd georuik gemaakt vat! tv;c t,YUUl ~.L'lvLn (fig. 19). 

Eet type A is zo gekozen orn bi.J llt~: L druitiVJ(rk Leen onnodigE: 

handelingen te hoever! verridd,cn. iu . ..:tLL('rui' bezien bli;jkt di t 

een verkeerde keuze gewees L Le z j ,in, wan t dou:::' de korq)lexe 

vorm kunnen er veel reflekties van f:;i!jl<licn optreden. 'ltype B 

i s d usb e t e r ; de v 0 rtf! van de tee lc:; L : i'l f tI i" rJ t zoe en v 0 U d it; 

mogelijk te zijn. In sommige vaLlen weni de diameterafnume 

niet gemeten en kon de trek~3tGl(t:i' l\ort gcllOuden worden in 

verband met het ontbreken van het meets,YDceem. In figuu:c 1:;: 

zijn dan ook niet aIle rtmten .wngegc:venj Inet ncune de lengte 

van de staven varieerde[j nogal. De gnh)tte van de beide 

aanlegvlakken is maximaal ~,;enumen om de druk erop 1,e minimali

seren en dus om hier te pluaU;f; de 1\'1<, zoveel rnogelijl( te 

beperken. Staven met een klejner a:Hlle!~vluk gaven aunzicnlijk 
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Figuur 19: De trekstaven die bij de experiment en gebruikt 
werden 

meer emiasie in de beginfase van de trekproef als gevolg 
van een grotere druk. Ret achtervlak van de trekstaaf waar de 
sensor tegenaan geplaatst wordt, moet vlak en glad gemaakt 
worden. 

Ret merendeel van de emissie het begin van de trekproef 
is afkomstig van het 'zich zetten' van de staaf in de !louder. 
Met een tdummyt-trekstaaf, die een grotere doorsnede heeft, 
kan men achterhalen welke luiden afkomstig zijn van de 
inspanning. Bij een be last ,die hoger ligt dan bij de 
normale proefstaven, treedt bij deze staaf nog geen plastische 
vloei OPe 

Enkele trekstaven werden stukgetrokken om een indikatie te 
krijgen bij welke kracht en diameterafname breuk optreedt_ 
en of kort voor de breuk AE waargenomen kan worden ten gevolge 
van het ontstaan van een lensvormige scheur in het materiaal. 
Bijlage 1 toont een grafiek met de trekkracht, de diameter
afname en de AE als funktie van de tijd. 
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Deze bijlage dient op twee punten nog te worden toegelicht: 
1. De emissiepiek die net na t = 1 min. optreedt is te 

wijten aan het overschakelen van de pulsteller van 
tientallen near eenheden; dit moeten we dus zien als 
een storing. 

2. Uit de kurve van de diameterafname zouden we moeten 
konkluderen dat in het begin van de trekproef de 
diameter van de staaf toeneemt; een kleine verschuiving 
van de opnemera naar een dikker gedeelte van de trek
staaf ia hier de oorzaak van. 

Daaropvolgend werd een staaf uitgetrokken tot het punt waarop 
de laatate emiasie voor de breuk optreedt en vervolgens snel 
ontlast. Bij zorgvuldig onderzoek van het kritische gedeelte 
van de trekstaaf werden geen scheuren in het materiaal 
aangetroffen. Het is dus niet duidelijk vast te stellen of 
deze emissie daadwerkelijk afkomstig is van een scheur. 
Proeven met ingeachakelde filters leverden niet altijd een 
beter reaultaat OPe Er werd soms nauwelijks verschil in emissie 
gemeten. 
Ook werd getracht het Kaiser-effekt aan te tonen, dat als voIgt 
kan worden beschreven: tijdens het belasten van een proef
staaf wordt er AE-aktivit t waargenomen, neemt men de 
belaating weg en brengt men die vervolgens weer aan dan zal 
er geen AE-aktiviteit worden waargenomen totdat de belasting 
weer preciea het vorig nivo heeft bereikt. De resultaten 
lieten vaak te wensen over. In sommige gevallen werd geen 
vermindering van AE-aktivit t gekonstateerd. 
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1.KONKLUSIES EN OPlvIERKING~N 

- Om de aanwezigheid van AE-bronnen te detekteren is smalband
apparatuur met zeer hoge gevoeligheid nodig. 

- Om de aard van de bron te achterhalen moet zeer verfijnde 
breedbandtechniek toegepast worden. 

- Voor een doelgericht onderzoek is het noodzakelijk om 
systematisch te werk te gaan. 

- De geometrie van de proefstaaf dient zo eenvoud mogelijk 

te zijn om reflekties van golven te minimaliseren. 

- Men moet de opstelling optimaal isoleren om valse emissies, 
als gevolg van externe bronnen, te verhinderen. 

- Fouten in AE-metingen als gevolg van instrumentatie moeten 
gemeten en gekorrigeerd worden. 

AIle artikelen en boeken die voor 1979 
worden kort beschreven in: 

jn verschenen 

"Acoustic Emission, A J3ibliograplly with Abstracts" 
by Thomas F. Drouillard 
ed. by Frances J. Laner, lJenver 
IFI Plenum 1919 
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