
Bedrijfscondities; 	Normaal 

Materiaal gegevens; 
soort: 
microstruktuur: 
hardheid: 
warmtebehandeling: 
vervaardigings methode: 
toegankelijkheid NDO: 

Laaggelegeerd C-staal 
Ontlaten martensiet 
oppervlak: ca 800HV 
Gecarboniteerd 

Schadebeeld: 

Materiaal: 

Toepassingsgebied: 

Slijtage, abrasief 

Laaggelegeerd C-staal 

Brandstofpomp, transport 

09-04 

014)2 

02-01 
29 Datum: 	 15-08-1997 

	 Blad nummer: 

Figuur 1: Slijtagepatroon op het oppervlak van de Figuur 2: SEM-opnamen van het slijtagepatroon. 
plunjer 	 'Krassen' op de schacht van de plunjer. (Replica) 

V=6Ox 

Veldtechnieken-taak 2C/029s1ij2.2C 



Schadeverloop; 	Slijtage als gevolg van aanwezige harde vreemde deeltjes in de pomp. De 
afmetingen van de deeltjes zijn groter dan de beschikbare speling. 

Aanbevelingen 	 Visueel/macroscopisch onderzoek. 
onderzoek in het veld: 	Hardheidsmetingen aan het oppervlak met draagbare hardheidsmeter. 

Replica's maken van het oppervlak/slijtagebeeld. Daarbij trachten de 
schuldige deeltjes mee te nemen op de replica voor eventuele analyse met 
SEM/EDX, zodat de herkomst vast gesteld kan worden. 

Aanbeveling onderzoek Doorsneden maken en beoordelen op microstructuur + hardheidstraverse. 
in het lab.: 	 SEM-onderzoek slijtagebeeld, letten op ingeslagen deeltjes in einden van de 

slijtagesporen. 

Analyse van aanwezige vreemde deeltjes. 

Literatuur 	 zie literatuurlijst SO-96-25 

SO-96-33: Deelproject 2F; Replicatechnieken voor bewerkte en onbewerkte 
oppervlakken. 

Conclusie 	 Als gevolg van ingesloten harde deeltjes in abrasieve slijtage opgetreden op 
de schacht van de plunjer. 

Veldtechnieken-taak 2C/029s1ij2.2C 



15 augustus 1997 Blad nummer: Datum: 

Figuur 1: 

Overzicht onderzochte 
cilindervoeringen 

Figuur 2: Detail van 
beschadiging, r en 3e  
passingvlak aan de voering 

30 

Schadebeeld: 	Slijtage, Fretting 

Materiaal: 	 Laaggelegeerd C-staal 

Toepassingsgebied: 	Cilindervoeringen 

09-06 

01-02 

04-01 

Veldtechnieken-taak 2C/030slij3-2C, 



Bedrijfscondities; 	Zware condities 

Materiaal gegevens; 
soort: 
microstruktuur: 
hardheid: 
warmtebehandeling: 
vervaardigings methode: 
toegankelijkheid NDO: 

Laaggelegeerd C-staal 

Figuur 3: Beschadigde cilinderboring ter plaatse van het 2" en 3°  passingsvlak. 

Schadeverloop; 	Door falen van 0-ring afdichtingen kon fretting optreden op de 
passingsvlaldcen. De veroudering van de 0-ringen is te wijten aan een 
geringe kwaliteit in combinatie met zware bedrijfsomstandigheden. 

Aanbevelingen 	Visueel/macroscopisch onderzoek. 
onderzoek in het veld: 	Monstername van corrosieproducten en de 0-ringen (eventueel m.b.v.  

replicatechniek). 

Replica's van de slijtageplekken (b.v. met Technovit 3040 of folie). 

Aanbeveling onderzoek SEM-onderzoek van de replica's. 
in het lab.: 	 EDX-analyse van de corrosieproducten. 

Macroscopische onderzoek van de 0-ringen, eventueel analyses. 

Literatuur 	 SO-96-33: Deelproject 2F; Replicatechnieken voor bewerkte en onbewerkte 
oppervlakken. 

Conclusie 

Veldtechnieken-taak 2C/030s1ij3-2C 
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