Schadebeeld:

Taaie geweldbreuk

01-01

Materiaal:

St 35 NBK

01-01

Toepassingsgebied:

Hydrauliekleiding van een kraan

01-01

Datum:

21-11-1995

Blad nummer:

27
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Figuur 1

Aanzicht van twee gedeformeerde
hydrauliekleidingen
V = 0,2 x

Bedrijfscondities;
Materiaal gegevens;
soort:
microstructuur:
hardheid:
warmtebehandeling:
toegankelijkheid NDO:
produktieproces:
Veldtechnieken-taak 2C/027taail.2c

Figuur 2

Aanzicht van ingescheurde
hydrauliekleiding
V=3x

Hydrauliekleiding van een beveiliging van een kraan.
St. 35 NBK vlgs DIN 3291 T 2 (actuele treksterkte = 423 N/mm2,
vloeigrens = 313 N/ mm2, rek = 26%)

n.v.t.

Schadeverloop;

Er is een vervormde en gescheurde hydrauliekleiding aangetroffen. De
schade is mogelijk ontstaan doordat een gereedschap achter de
hydrauliekleiding is gehaakt. Vraag is of het materiaal van de
hydrauliekleiding voldoet aan de eisen en of het materiaal taai is
bezweken.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het veld;

- visueel onderzoek van de verbogen hydrauliekleiding. Let op
kenmerken voor taaie breuk: deformatie, insnoering, shearlips en een
fluweelachtig breukvl akuiterli j k.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het lab:

- Trekproef van niet gedeformeerd leidingmateriaal.
- Chemische analyse
- SEM onderzoek breukvlakken.

Literatuur
Conclusie(s)

Veldtechnieken-taak 2C/027taail.2c

De hydrauliekleiding is bezweken als gevolg van taaie geweldbreuk.

Schadebeeld:

Breuk (trek, taaie en brosse geweldbreuk)

01-01
02-01

Materiaal:

Onversterkte thermoplasten

05-01

Toepassingsgebied:

Lab. proef (trek met gekerft proefstuk)

08-01

Datum:

16 november 1995

Figuur 1: Trekproef bij 20°C, taaie
geweldsbreuk
Bedrijfscondities;

Figuur 2: Trekproef na 5 min vloeibare N2
(T.---100°C). Brosse breuk.

Trekproef aan een twee zijdig gekerfde staaf (85x20x6mm) bij
kamertemperatuur (20°C) en na 5 min vloeibare stikstof (geschatte
beproevingstemperatuur: -100°C) (kerf lxlmm, loodrecht op de
plaatdikte).

Materiaal gegevens;
Polycarbonaat
soort:
Microstruktuur:
hardheid:
warmtebehandeling:
vervaardigingsmethode: onbekend
toegankelijkheid NDO:

Veldtechnieken-taak 2C/009PC2.2C

Blad nummer:

9

Kerf t
Figuur 3: Detail van de brosse breuk van figuur 2. Initiatie vanuit één van de kerven
(Vergroting: 12,5x)

Schadeverloop;

T=20°C:
Taaie geweldbreuk geïniteerd bij een van de kerven, figuur 1.
T--100°C:
Brosse geweldbreuk geïniteerd bij de kerven, figuur 2 en 3

Aanbevelingen
onderzoek in het veld:

Als in het veld een onder statische belasting bezweken konstruktie
onderdeel van PC is het bros of taai breken een indicatie voor de
temperatuur. Dit is gekoppeld aan de glasovergangstemperatuur van PC.

Aanbeveling
onderzoek in het lab.:

nvt

Literatuur
Conclusie

Veldtechnieken-taak 2C/009PC2.2C

Bros of taai breken van PC onder een statische belasting kan informatie
geven over de bedrijfstemperatuur tijdens het falen.

