Schadebeeld:

Vermoeiing (mechanisch) t.g.v. lasfouten

05-01

Materiaal:

Koolstofstaal

01-01

Toepassingsgebied:

Hoeklassen met MAG proces

05-01

Datum:

21-11-1995

Figuur 1

Blad nummer:
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Aanzicht van een van de gescheurde Figuur 2 Bovenaanzicht van het
vorkbord t.pv. de hoeklassen. De "hoeklas"
hoeklassen
tussen de pijlen vertoont geen enkele
inbranding.
V = 0,7 x

Bedrijfscondities;
Materiaal gegevens;
soort:
microstructuur:
hardheid:
warmtebehandeling:
toegankelijkheid NDO:
produktieproces:

Veldtechnieken-taak 2C/022verm4.2C

V = 0,6 x

Vorkbord van een heftruck
Koolstofstaal

Magnetisch of penetrant
MAG-lassen

Schadeverloop;

Bij het vervaardigen van het vorkbord is gebruik gemaakt van het Maglasproces. Bij het lassen van de poten aan het bord middels dubbele
hoeklassen, zijn over een grote laslengte plakfouten (geen inbranding) en
randinkarteling veroorzaakt. Daar waar nog spake was van enige
hechting is tijdens bedrijf vermoeiingsscheurgroei opgetreden.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het veld;

- Visueel onderzoek van de grote plakfouten en beach - marks bij
vermoeiingsscheuren bij lassen.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het lab:
Literatuur
Conclusie(s)

Bij het vervaardigen van het vorkbord is gebruik gemaakt van het MAG
lasproces. De vervaardigde hoeklassen vertoonden plakfouten in een
dermate omvang dat vermoeiing is opgetreden.
,„

Veldtechnieken-taak 2C/022verm4.2C

Schadebeeld:

Vermoeiing (mechanisch) t.g.v. lasfouten

05-01

Materiaal:

Koolstofstaal

01-01

Toepassingsgebied:

Stompe lasverbinding

05-01

Datum:

21-11-1995

Figuur 1: Het in stukken gebroken vorkbord met
breuk bij twee gelaste poten (pijlen)
en een dwarsverbinding

Materiaal gegevens;
soort:
microstructuur:
hardheid:
warmtebehandeling:
toegankelijkheid NDO:
produktieproces:

Veldtechnieken-taak 2C/024verm5.2C

Figuur 2 Aanzicht van het breukvlak
van een van de poten. Zichtbaar
zijn een onvolledige doorlassing
en daarop geinitieerde vermoeiing.
V = 1,0 x

V = 0,08 x

Bedrijfscondities;

Blad nummer:

Vorkbord van een heftruck
Koolstofstaal

lassen
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Schadeverloop;

Op het breukvlak van een van beide poten (figuren 1 en 2) is een
onvolkomen doorlassing aangetroffen, waarop een vermoeiingsscheur is
geinitieerd, welke vrijwel door de gehele dikte is gegroeid voordat
restbreuk optrad. Beach - marks zijn hier nog vaag zichtbaar. Het
breukvlak van de andere gelaste poot vertoonde eveneens onvolkomen
doorlassing. Behalve vermoeiing met duidelijke beach - marks is hier
ook een groot deel brosse restbreuk aangetroffen. Uit de hoeveelheid en
aard van de restbreuk wordt opgemaakt dat de belasting tijdens gebruik
relatief laag moet zijn geweest. De dwarsverbinding is eveneens als
gevolg van vermoeiing gebroken. De schade is het gevolg van de
gebrekkige doorlassing bij de vorkpoten.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het veld;

- Met visueel onderzoek zijn de onvolkomen doorlassingen, vermoeiing
en brosse restbreuk goed waarneembaar.

Aanbevelingen voor
onderzoek in het lab:

-Indien eisen zijn gesteld aan het materiaal (chemische samenstelling,
mechanische eigenschappen) kunnen deze worden bepaald.

Literatuur
Conclusie(s)

Veldtechnieken-taak 2C/024verm5.2C

Als gevolg van gebrekkige doorlassing bij verbinding van de poten van
het vorkbord middels stompe lassen is vermoeiing opgetreden.

Schadebeeld:

Breuk, vermoeiing

05-01

Materiaal:

Laag gelegeerd staal (Wstnr 1.3565, 48CrMo4)

01-02

Toepassingsgebied:

Krukas scheepsdiesel

02-01

Datum:

16 augustus 1995

Figuur 1: Vermoeiingsbreukvlak van de krukas
(V=0,2x) (initiatie bij de pijl)
Bedrijfscondities;

Blad nummer:

Figuur 2: Microstruktuur van de krukas, hoog
ontlaten martensiet (V=400X)

6 cylinder scheepsdiesel motor.
Vermogen: 4000 BHP, Toerental: 425 rpm

Materiaal gegevens;
Wstnr. 1.3565, 48CrMo4
soort:
Hoog ontlaten martensiet (zie figuur 2)
Microstruktuur:
270HV5 (gemeten)
hardheid:
Hoog ontlaten
warmtebehandeling:
vervaardigingsmethode: Smeden
n.v.t.
toegankelijkheid NDO:

Veldtechnieken-taak 2C/001verm1.2C

1

Schadeverloop;

Op het breukvlak is een grote vermoeiingsbreuk herkenbaar, die de helft
tot 2/3 van het breukvlak beslaat. Deze start vanuit de zijkant van de
krukas (figuur 1). Er is één initiatiepunt te herkennen, die start aan het
einde van de afronding. Op deze locatie kan als gevolg van de afronding
een stress raiser aanwezig zijn.
Tijdens bedrijf heeft er waterslag plaatsgevonden waardoor mogelijk een
scheurtje in de krukas is ontstaan. Van hieruit kan de vermoeiingsscheur
zijn ontstaan.

Aanbevelingen
onderzoek in het veld:

- Onderzoek van de microstruktuur van de krukas, moet zijn zoals in
figuur 2, hoog ontlaten martensiet.
- Hardheidsmetingen (vergelijken met opgegeven waarden)
- Struktuuronderzoek aan de liner op:
• lamelair perlitisch gietijzer, overeenkomstig VDG Merkblatt P 441
augustus 1962.
- Maken van replica's van de vermoeiingsscheur bij o.a. initiatie zie
verder bij 'aanbevelingen lab. onderzoek).
• Controle chemische samenstelling met draagbare apparatuuur indien
aanwezig, anders zie 'aanbevelingen lab. onderzoek'.

Aanbeveling
onderzoek in het lab.:

• koper penetratie (babit materiaal) in de lagerschaal, wat een aanwijzing
kan zijn voor vastlopen van de krukas en een eventuele andere oorzaak
voor de breuk dan de waterslag.
• Breukvlakonderzoek mbv. replica's onder andere gericht op het
bepalen van de tijd tot breuk aan de hand van het tellen van 'striaties'
en 'beach marks'. (Tijd vanaf waterslag?), TEM.
• Controle chemische samenstelling op schuitje.

Literatuur

- VDG Merkblatt P 441 augustus 1962

Veldtechnieken-taak 2C/00 1 verm 1.2C

