
Ibng industri blir säkrare
när ultraliud hittar felen
f ÖnSf I VÄnfDH,N// BTH-forskare urvecklar ny testmetod

sg,sctxilstr
Små eller konstiga skador,
fel, sprickor eller förslit-
ningar.
Vad som än finns i nästan
vilket material som helst
så avslöias de med en för
dagen färsk vetenskaplig
metod från högskolan i
Karlskrona. Nu ska felsök-
ningen sprida säkerhet
i världen, som ringar på

vattnet ut från Karlskrona/
Ronneby.

Iftistian Haller, 35 år
och uppvuxen i Karlskro-
na, disputerade på freda-
gen på en akustisk under-
sökningsmetod, ultralj ud,
som hittar alla fel i under-
sökta material utan att
påverka materialel

Att fortlöpande testa
material är värdefullt på
mänga områden. I olje-
och gasutvinning kan
ett oupptäckt fel betyda
katastrof för miljö och
ekonomi. Fartygsskrov,
reaktorkärl, vattensystem
måste håla. Materialtest
ska var säkert och inte or-
sal<a skador.

Det är där Itistian Hal-
ler har lett kunnandet ett
steg framåt.

Itistian Haller kan vad
man inte kunnat förut,
hitta och mäta felen.

Med sin metod avslö-
jar han sådana fel som är
så små eller specifika att
konventionell undersök-
ning med röntgen inte
skulle avslöja dem.

Med ultraljud riskerar
inte heller själva under-
sökningen att påverka
materialet som exem-
pelvis röntgen kan göra.
Ljudvåg påverkar inte
som strålning.

Blekingsk industri
Kristian Haller har tes-

tat på stål som i bildörrar,
gjutjärn i Volvos industri-
verktyg, kolfiber som i
I(ockums båtskrov, gum-
mi sorri i Roxtecs kabel-
genomdragningar, i sten
och titan och metoden
fungerar lika bra i allt

Med Ituistian Hallers
metod kan industrin testa
material snabbt och sä-
kerl Metoden kan auto-
matiseras så att alla pro-
dukter som lämnar en fa-
brik är testade och felfria.

Ituistian Haller har sam-
arbetat med bland andra
I(ockurns i sin forskning.
Det år meningen att till-
verkningsindustri ska ta
till sig metoden, först på
hemmaplan för att spri-
das ut i världen.

Forskar vidare
* När metoden ska om-

sättas i olika industrier
ska det ske i samverkan
med BTH. Jag ska stanna
här och arbeta vidare med
metoden.

Vilka företag år aktu-

Vid disputationen inom
avdelningen för maskin-
teknik medverkade oppo-
nenter från USA och Chal-
mers och en kompositex-
pert från l(ockums.
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FINNER FARLIGA FEL. lgår blev Kristian Haller teknologie doktor på sin metod att söka fel i ma-
terial med ultraljud. FoTo MATHS oLSsoN

Ituistian Haller redogjor-
de för hur måtningar och
tester gått till, styrkor på
ljudvågor, olil<a material
och jämförde utfall. Hans
avhandling heter "Acous-

tical Measurements oI
Material Nonlinearity and
Nonequilibrium Reco-
very".

MARGARETA ANDENSSON

ella?
- En del arbetar jag vi-

dare med l(ockums men
så finns de som jag inte
kan avslöja.


