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Inleiding

Wat kan er bij breuken in metalen bij
hoge temperaturen
zoal anders zijn dan bij kamertemperatuur ?
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Inhoud

Bij specifieke metalen voor hoge temperaturen als
- nikkel superlegeringen
- éénkristallen van nikkel superlegeringen
zien bekende faalmechanisme (zoals vermoeiing) er
soms anders uit dan bij bijvoorbeeld staal.

Faalmechanismen specifiek voor hoge temperatuur:
- thermische vermoeiing
- sulfidatie (= hot corrosion)
- SAGBO = Stress Assisted Grain Boundary Oxidation

and cracking
- degradatie van de microstructuur

Oxidatie van de breukvlakken
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H.T. Metalen

Bij hoge temperaturen worden uiteraard andere
materialen gebruikt dan bij kamertemperatuur.

Die materialen vertonen vaak andere breukwijzen dan
de bij kamertemperatuur gebruikte materialen.

Twee voorbeelden:
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HT metalen: nikkel superlegeringen

Vermoeiingsgroeilijnen (= striations) ontstaan doordat de scheur
afwisselend op twee sets glijvlakken (hier blauw en rood) groeit, 
zodanig dat de resulterende scheurgroeirichting loodrecht op de 
richting van de grootste hoofdspanning staat.

Nikkel superlegeringen hebben een lage “stapelfoutenergie”. Dat
maakt veranderen van glijvlak –“cross-slip”- moeilijk. Daardoor
vertoont het eerste stadium van vermoeiingsscheurgroei –”Stage I”-
geen groeilijnen en grote kristallografische facetten.

Grootste
hoofdspanningsrichting

Macroscopische
scheurgroeirichting

Breukvlak
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HT metalen: nikkel superlegeringen

Overzicht

van afgebroken
compressorblad van 
helicopter motor; 
materiaal: IN 718

200 µm

Oppervlak

Breukvlakvlak
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H.T. metalen: nikkel superlegeringen

Detail 1

Lijkt splijtbeuk; 
is Stage I 
vermoeiing !

Samenvloei
rivieren geeft
scheurrichting
(naar boven)

25 µm
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H.T. metalen: nikkel superlegeringen

Detail 2

Gaat over in 
Stage II 
vermoeiing
(met 
groeilijnen)

10 µm
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HT metalen: éénkristallen: kruip

Kruipbreuk na
1954 uur bij      
850 ºC/355 MPa

Initiatie op 
gietholtes (pijlen), 
dan stabiele groei
in preferente
richtingen
(donker) en 
tenslotte overload 
langs shear walls. 

Kruip en overload 
dus niet ruimtelijk
gescheiden ! 
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H.T. faalmechanismen: Thermische Vermoeiing

Voorbeeld: bij uitzetten straalmotor
of gasturbine koelen dunne voor- en 
achterranden van turbinebladen veel
sneller af dan de rest. Ze krimpen
daardoor meer en komen onder
trekspanning → scheuren.

Oplossing: 1kristal (lagere E)
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H.T. faalmechanismen: SAGBO

Stress Assisted Grain Boundary Oxidation and cracking:
(er worden ook andere termen gebruikt):

Versnelde oxidatie van korrelgrenzen onder invloed van 
spanning.

Hierdoor verbrossen de korrelgrenzen.

Onder invloed van genoemde spanning scheuren de 
korrelgrenzen in.

Etc. 

Wordt sterk beinvloed door bijvoorbeeld korrelgrens-
precipitaten en dus de warmtebehandeling.
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H.T. faalmechanismen: SAGBO

Overzicht
breuvlak

Asstomp
industriele
gasturbine; 
materiaal IN706

Interkristallijne
breuk ondanks
lage T (<500 °C)
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H.T. faalmechanismen: SAGBO

Detail
breukvlak

De glijlijnen
duiden op 
deformatie, dus
spanning.

De korrelgrenzen
bevatten
nauwelijks
precipitaten.
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H.T. faalmechanismen: SAGBO

Doorsnede
(SEM-BSE)

Korrelgrenzen
voor scheurfront
zijn geoxideerd. 



15

H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)
Macrofoto van afgebroken
turbineblad uit straalmotor
verkeers-vliegtuig.

Materiaal: Ni basis éénkristal

Er waren 5 bladen afgebroken.
Alleen het getoonde blad
vertoonde vermoeiing (volgende
slide) en was nabij de voet
afgebroken. De andere bladen
vertoonden hogere
overbelastingsbreuken

gevolgschade.

Motorfabrikant stond alleen niet
destructief onderzoek toe; het laag
afgebroken blad paste in de SEM. 
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H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)

Vermoeiings-
groeilijnen

Pijlen geven
scheurgroei-
richting aan. 

Vermoeiing
moet reden
hebben. Wat is 
er bij
initiatiepunt te
zien ?
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H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)

Initiatie

Vorige slide



18

H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)

Groene plek op initiatiepunt

Meer groene plekken op binnenoppervlak
(in andere afgebroken bladen niet te zien)

Buitenoppervlak
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H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)

1. Gevonden bij toegestaan niet destructief onderzoek: 
groene plek (zwavel ?) op initiatiepunt vermoeiing

2. Hypothese A: initiatie op corrosieput, veroorzaakt door 
sulfaatcorrosie en gevuld met (groene) sulfaten.

3. Sulfaatcorrosie aan de hete gaskant is niet ongewoon, maar 
het gaat hier om de gekoelde binnenkant van het blad. De 
koellucht wordt afgetapt van de compressor en bevat geen 
zwavel uit de brandstof.

4. Verdergaande hypothese B: 
Door een fout in het productieproces is een zwavelhoudende 
vloeistof binnen in het blad achter gebleven.

5. Er is een doorsnede door het initiatiepunt nodig.
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H.T. faalmechanismen: hot corrosion (sulfidatie)

6.  Destructief onderzoek door de motorfabrikant met getuigen van
de luchtvaartmaatschappij en het NLR. 

7.  Het initiatiepunt wordt per ongeluk weg geschuurd.
Hypothese A is niet meer te verifiëren.

8.  Wel blijkt dat het binnenoppervlak van het verdachte blad zwaar 
door sulfidatie is aangetast, terwijl de binnenoppervlakken van 
de andere afgebroken bladen geen zwavel bevatten.

9.  Ook op andere wijze word duidelijk dat tijdens de productie bij  
een badbehandeling vloeistof het blad is binnengedrongen.  

10 Het exacte faalmechanisme wordt niet duidelijk omdat de
fabrikant weigert alle informatie te verstrekken. Het kan gaan om 
vermoeiingsinitiatie op een sulfidatie-put (hypothese A) waarbij 
dus de vermoeiing na de sulfidatie optreedt. Dat kan ook 
gelijktijdig gebeurd zijn (corrosievermoeiing) of de hoge 
constante spanning door de middelpuntvliedende kracht kan de 
sulfidatie bevorderd hebben (spanningscorrosie).
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H.T. faalmechanismen: zilver corrosie

Het tweede voorbeeld betreft “zilvercorrosie”. 

Zilverpasta’s worden vaak op schroefdraad aangebracht om
te zorgen dat de zaak niet “vastroest” en om te zorgen dat
een voorgeschreven moment in de bedoelde voorspanning
resulteert. Soms gebeurt dit zelfs in combinatie met MoS2.

Zuiver zilversulfaat heeft een smeltpunt van slechts 652 °C. 
Door verontreinigingen kan dit nog verlaagd worden.

Via vloeibaar zilversulfaat kan het zwavel dus makkelijk
overal in vloeibare vorm komen en sulfaatcorrosie
veroorzaken.

Er is geen literatuur. Recent heeft zich een geval voorgedaan
in de motor van de nieuwe NH90 helicopter.
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H.T. faalmechanismen: zilver corrosie

Breukvlak gebroken
bout uit straalmotor
militair vliegtuig.

Mat.: Waspaloy
Temp.: 550 °C

Breukvlak heeft
interkristallijn
uiterlijk.
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H.T. faalmechanismen: zilver corrosie

SEM-BSE van 
breukvlak

wit: zilver
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H.T. faalmechanismen: zilver corrosie

Doorsnede
door deel
draadgang
bout

SEM-BSE: 
zilver is wit

Korrelgrens

Oxidelaag

Zilverpasta
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H.T. faalmechanismen: zilver corrosie

Detail 
korrelgrens

Overal Ag !
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H.T. faalmechanismen: degradatie microstr.

Ni basis 
één kristal:

γ´(gamma prime) 
kubus vormige
precipitaten

Kubus
richtingen
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H.T. faalmechanismen: degradatie microstr.

Na 82 uur
vermoeiing met 
R = 0.05 bij
550 °C: “rafting”

Spanning
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Oxidatie

Oxidatie vreet soms fractogafische kenmerken (als
groeilijnen) weg.

Verwijderen van de oxidehuid is weliswaar goed
mogelijk, maar weg is weg.

Daarom ook doorsneden.

Lichte oxidatie kan breukvlakonderzoek juist
vergemakkelijken vanwege interferentiekleuren.
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Oxidatie: SEM van breukvlak

Breukvlak
van scheur in 
turbinewiel van 
straalmotor van 
verkeersvliegtuig.

Turbinebladen
waren deels
gesmolten.

Het breukvlak is 
interkristallijn, 
maar details 
worden door de 
oxidatie verhuld.
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Oxidatie: SEM van doorsnede

EDX: lokaal op de 
oxidelaag spetters
van turbinebladen

Turbinewiel
faalde voor de 
turbinebladen !

Oxidelaag

EDX: materiaal
turbinewiel
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Oxidatie: Inconel 718 breukvlak bij 550 °C

Vermoeiingsbreukvlak
is in laboratorium bij
kamertemperatuur
gemaakt en daarna in 
een oven op 550 °C in 
lucht gehouden.

Dunne oxidehuiden
geven
interferentiekleuren.

Tijd in uren 1       4       49       72     370
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Oxidatie

Dunne oxidehuiden geven interferentiekleuren, waardoor
de scheurgroeirichting in een breukvlak uitstekend
zichtbaar kan worden.
Voorbeeld: plaatmateraal diffusor casing militaire
straalmotor.

Initiatie
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Ook hoge temperaturen na pensionering

Stoker bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
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