
Majoros András– Klausz Gábor
2016. Május 4-6. – Diagnosztika - EDU, Siófok

K á r e s e t  - e l e m z é s

t a n u l s á g o k k a l



Tartalomjegyzék

Bevezető gondolatok (kárelemzés és annak eszköztára)

Megtörtént esetek

Villamos forgógép hűtőventillátor lapátjának törése

Görgős lánc szakadás

Hőcserélő modul gyártásakor észlelt repedés

Hőcserélő cső lyukadása

Távolságtartó gyűrű törése

Záró gondolatok (a károk megelőzésének lehetőségei)



Esemény: a villamos berendezés tekercselésének 
károsodása a hűtőventillátor lapát törése miatt

Villamos forgógép
hűtőventillátor lapátjának törése - 1

A ventilátor hegesztéssel rögzített lapátjainak 
károsodása, hiánya



Villamos forgógép
hűtőventillátor lapátjának törése - 2

A repedések kiinduló 
pontja

A repedés kiinduló pontja, 
terjedése és a hegesztési 

varrathoz viszonyított helyzete



Villamos forgógép
hűtőventillátor lapátjának törése - 3

A hegesztett kötés 
makroszkópi metszete 

(a hibahelytől távol)

A hegesztési varrat és a 
repedés síkja



Villamos forgógép
hűtőventillátor lapátjának törése - 4

A repedés sztereómikroszkópi képe és 
jellege a hegesztési ömledékben



Igénybevétel: hajlító (forgásból és rezgésből)

Jelenség: ciklikus mechanikai terhelés okozta kifáradás

Közvetlen kiváltó ok: a varratkeresztmetszet az egyik 
oldalon a ventillátor gyűrű forgácsoló megmunkálása miatt 
kritikus érték alá csökkent, feszültségkoncentrációs helyet 
hozott létre.

Villamos forgógép
hűtőventillátor lapátjának törése – 5

Gyökérok: a ventillátor kerék hibás konstrukciós kialakítása

Elkerülési lehetőségek:
- a konstrukciós kialakítás módosítása (pl. megfelelő varratkifutás, 
kezdő- és befejező varratkeresztmetszet biztosítása, a feszültség-
koncentrációs hatás csökkentése);
- szükség szerint az anyagminőség és/vagy varrat-geometria 
változtatása



Esemény:
egy nagyteljesítményű görgős lánc elszakadt

Görgős lánc szakadás - 1

Az elszakadt lánc
(láncosztás:  38 mm 1 ½”)

Eltörött láncszemek
közelebbről



Görgős lánc szakadás - 2

A láncszemcsap
töretfelülete

(sztereómikroszkópi felvétel)

A láncszemcsap
palástfelülete

(sztereómikroszkópi felvétel)



Görgős lánc szakadás - 3

Az egyik láncszem-csap hosszmetszete a 
szimmetriatengelyre merőleges repedésekkel és a 

cementált edzett kéreggel
(nagyítás 10x és 50x)



Görgős lánc szakadás - 4

A csap magjának és az edzett kéregnek 
szövetszerkezete 

(N = 1000x)



Görgős lánc szakadás - 5

A repedés környezetének szövetszerkezete 
(400 x)                                          (1000 x)



Igénybevétel: hajlítás, nyírás

Jelenség: lánc szakadása, repedés-keletkezéssel és terjedéssel 
(kifáradás)

Közvetlen kiváltó ok:
A berendezés lánccal összekötött gépelemeinél (lánckerekeinél) 
a lánc „síkban futása” hibásan került beállításra, ezért a 
lánccsapok a  lánc síkjára merőleges hajlító igénybevétellel is 
terheltté váltak. 

Elkerülési lehetőség:
A lánckerekek helyes beállítása, a beállítás ellenőrzése. 

Görgős lánc szakadás - 6



Esemény: a modul gyártásakor a hegesztési varrat            
környezetében a Gyártó repedést észlelt

Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 1

A hőcserélő modul és a cső hosszvarratánál észlelt, 
repedésszerű folytonossági hiba



Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 2

A hiba jellege a csiszolt homlokfelületen, és a 
mágnesezhető poros vizsgálattal ellenőrzött 

palástfelületen



Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 3

A modul csöveinek egy csoportja a mágnesezhető poros 
vizsgálattal jelölt hibás szakaszokkal, varratminőség ellenőrzése 
gyűrűszakító-vizsgálattal ép és hibásnak jelölt területről kimunkált 

próbatesten



Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 4

Az egyik hibahelyről készített csiszolat makroszkópi 
megjelenése, és az azon észlelt kötéshiba nagyított 

képe (maratlan metszeten)



A cső általános 
szövetszerkezete

(400 x)

A kötéshiba és a 
környezetében kimutatható 
nemfémes szennyeződés 

(400 x)

Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 5



Igénybevétel: a modul gyártásakor alkalmazott hegesztés 
okozta gátolt hőtágulások

Jelenség: néhány cső hosszvarratának összeolvadási 
vonalában repedésszerű folytonossági 
hiányok (a gyártás alkalmával derült ki!)

Közvetlen kiváltó ok: szakaszos összeolvadási hiány a 
hegesztés vonalában.

Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 6



Gyökérok:
a csőgyártáskor a lemez élek szennyezettsége miatt     
szakaszosan jelentkező kötéshiba

Elkerülési lehetőségek:

• tervezői szempontból: varratnélküli cső alkalmazásának 
előírása;

• a csőgyártónál: gyártási technológia szükség szerinti 
módosítása, a hegesztési felületek tisztítása;

• a felhasználónál: szavatolt varratminőségű csövek előírá-
sa a beszerzéskor, a felhasználás előtt alkalmas roncsolás-
mentes vizsgálattal történő ellenőrzés.  

Hőcserélő modul gyártásakor 
észlelt repedés  - 7



Esemény: hőcserélő csőben áramló közeg kiáramlása 
(lyukadás)

Hőcserélő cső lyukadása - 1

A vizsgált hőcserélő csövek A hőcserélő cső hosszmetszete
a hibahelytől távol



A hőcserélő cső hosszmetszete 
a meghibásodás helyén

Hőcserélő cső lyukadása - 2



A belső csőfelület 
(a hibahelytől távol)

A belső csőfelület 
(a hibahelynél)

Hőcserélő cső lyukadása - 3



A cső szövetszerkezete egy általános- és a hiba helynél 
(szövetre maratott metszet, N = 100x)

Hőcserélő cső lyukadása - 4



Igénybevétel:
korrózió és az áramló közeg (200 °C hőmérsékletű, 14 bar 
nyomású vízgőz) okozta súrlódás (kavitáció)

Jelenség:
Kb. egy év üzemeltetés után a 25×2,5 mm méretű ötvözetlen 
acélból készült hőcserélő csőnél szivárgást, annak kilyukadását 
észlelték. 

Közvetlen kiváltó ok:
A csőben áramló közeg (egy vagy kétfázisú) koptató hatása és 
korróziója a csőfal teljes elvékonyodását, „elfogyását” okozta. 

Elkerülési lehetőség:
- a csőben áramló közeg tulajdonságainak, áramlási viszonya-
inak felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

Hőcserélő cső lyukadása - 5



A meghibásodott alkatrész 
rajza

A törött alkatrész

Távolságtartó gyűrű törése - 1

Esemény: Cementált távtartógyűrű tönkremenetele (törése)



Az alkatrész teherbírásának ellenőrzése nyomó terheléssel és a 
károsodásának jellege.

(Igen kis terhelésnél és alakváltozás mellett bekövetkezett - ridegtörés)

Távolságtartó gyűrű törése - 2



Távolságtartó gyűrű törése - 3

A töretfelület különböző nagyítással készített képe
(100x és 350x)



Az alkatrész általános illetve a töretfelület környezetében 
látható szövetszerkezete 

(edzett állapotnak megfelelő martenzit - N = 400x)

Távolságtartó gyűrű törése - 4



Igénybevétel:
Helyzetbiztosítás és nyomóterhelés

Jelenség:
A beépítés után a próbaüzem során a távtartógyűrű három 
helyen eltörött, a szerkezet rendellenesen működött. 

Közvetlen kiváltó ok:
Helytelen anyag/hőkezelési technológia alkalmazása a gyártás-
nál. Az előírt cementálható acél helyett a gyűrű C45 minőségű 
nemesíthető acélból készült, és az is teljes keresztmetszetben 
nagy keménységűre (martenzitesre) hőkezelt állapotú.

Elkerülési lehetőség:
- Az előírt anyagminőség és hőkezeltségi állapot alkalmazása, 
ennek tényének szúrópróbaszerű ellenőrzése. 

Távolságtartó gyűrű törése - 5



Köszönjük figyelmüket!


