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Abstract
As an independent company, AGMI Material
Testing and Quality Management Pte Co. Ltd. often gets orders to investigate various industrial or
other failures. Like an outsider our role is to present our own results in controversial matters. Our
relation with the failure itself is also independence
because we are not standing either on the manufacturer’s side nor the operator’s side. This paper
presents the failure analysis of a broken down
electrical rotating machine and based on the relative high number of investigations we have done in
the previous times the lessons of the failure examinations are also summarized.
Bevezetés
Társaságunk az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. független anyagvizsgáló szervezetként gyakran kap megbízást különböző ipari
vagy egyéb káresemény kivizsgálására. Azt is
mondhatnánk, hogy egy kívülállóként, csúnyábban
fogalmazva kibicként kapcsolódunk be és mondunk véleményt egy-egy általában vitás ügy kapcsán, hiszen nem gyártóként és nem is üzemeltetőként kerülünk kapcsolatba egy-egy káreseménynyel.
Ennek megvannak persze az előnyei, de természetesen a hátrányai is.
Évente 80-100 olyan megbízást kapunk, amikor
ilyen jellegű megbízással keresnek meg bennünket. A megbízók között egyaránt megtalálhatók a
gyártók, az üzemeltetetők de rendőri és bírósági
szervezetek is, és a megbízók iparág szintű szűkítése is nehezen lenne elvégezhető.
Cikkünkben egy villamos forgógép konkrét ipari
káresetét mutatjuk be, de a viszonylag nagyszámú
káresetvizsgálat során szerzett tapasztalataink
alapján e tevékenység nehézségeit és a káresetek
* Anyagvizsgáló

és Minőségellenőrző ZRt.
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tanulságait is megpróbáljuk összefoglalni, tökéletesen egyetértve azzal a magyar közmondással,
hogy „Tanuljunk a más kárából!”.
A hibavizsgálatok sajátosságai
Ilyen jellegű munkák során sokféle körülménynyel találja szembe magát az anyagvizsgáló, amelyek e tevékenység szépségét de egyben a nehézségét is adják:
• a közvetlen „károkozó” nem minden esetben
nyilvánvaló
és
hozzáférhető/vizsgálható (pld. fogaskerék-hajtómű),
• a meghibásodás pontos körülményei, az
érintett elemek előélete, a tervezési szempontok sokszor ismeretlenek maradnak,
• gyakori, hogy a káresemény több hatás
következménye, és általában ezek súlya/rangsorolása kiegészítő kísérletekkel
nem megállapítható,
• igen sokoldalú ismeretanyag szükséges
(anyag-, gyártástechnológiai-, üzemeltetési-, stb.) már a pontos diagnózis felállításához, hát még a megelőző tennivalók felsorolásához,
• nem ritka a káreseményben érintettek ellenérdekeltsége, hiszen a kártérítés öszszege nem inspirál mindenkit a kockázat
csökkentésére  tények elhallgatása/meghamisítása.
E kissé teoretikusnak tűnő összefoglalás után,
amelynek elemeivel azért szinte minden hibavizsgálat esetén szembesülünk, lássunk egy konkrét
káreseményt.
Egy megtörtént káresemény kivizsgálási lépései és eredményei
A káresemény egy villamos forgógépen következett be, az 1. ábrán látható alkatrész, egy úgynevezett rugalmas központosító gyűrű törése miatt.
Az alkatrész egy körülbelül 8 m hosszú, 3000
ford/perc fordulatszámú forgórész tengelyére, zsugorkötéssel van felerősítve.
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pik. A gyűrű és a központosító cső közötti kezdeti
szerelési hézag 0,2-0,3 mm. E rés az üzemelés
során – súrlódás okozta koptató hatás miatt – 3-4
mm-re nő. A gyűrű cseréjének becsült átlagos ideje 100 000 óra.

1. ábra – A meghibásodott alkatrész
Fig. 1. – The break down of the component
A fényképfelvételen látható, hogy az alkatrész
felhasított palástjának egyik szegmense letörött, ez
a letört darab a forgórész és állórész közötti légrésbe került, tönkretette a forgórész tekercselését,
annak zárlatot okozva ezzel. A teljes forgórész felújítása vált ezért indokolttá, és a berendezés termelésből történő kiesését is figyelembe véve több
százmillió forintos kárt okozva ezzel az üzemeltetőnek.
Cikkünkben e káresemény kivizsgálásának lépéseit és eredményét mutatjuk be.
Az alkatrész beépítési vázlatát mutatja a 2. ábra. A rugózó gyűrű feladata a generátor forgórész
bandázssapkájának, tekercsfejének megtámasztása, az üzemeltetés közbeni lengéseinek csillapítása.

2. ábra – A gyűrű beépítése vázlata
Fig 2. – The installation of the ring
A rugózó gyűrű cseréjére általában akkor kerül
csak sor, amikor annak a generátor forgórész központosító csővel érintkező felülete erősen megko-
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A káresetvizsgálat során elvégzett tevékenységek:
1. Az előzmények és a rendelkezésre álló
dokumentumok áttekintése
2. Roncsolásmentes vizsgálatok
a. Vizuális vizsgálat
b. Mágnesezhető poros repedésvizsgálat
c. Ultrahangos vizsgálat
d. Keménységmérés
3. Laboratóriumi roncsolásos vizsgálatok
a. Kémiai összetétel ellenőrzése
b. Szilárdsági, képlékenységi, szívóssági
tulajdonságok meghatározása
c. Metallográfiai vizsgálatok
d. Scanning elektronmikroszkópi töretvizsgálat
1. Az előzmények és a rendelkezésre álló dokumentumok áttekintése
• a törés mindössze körülbelül 240 üzemóra
után következett be, rendellenes üzemállapot nem volt (tehát az üzemeltető adatai
szerint a meghibásodás esetén kizárható a
rendellenes használat),
• a konstrukciós megoldás több évtizede alkalmazott, és eddig nem észleltek hasonló
meghibásodást (tehát nagy valószínűséggel
nem tervezési eredetű a káresemény),
• előírt anyagminőség: 34CrNiMo6 (MSZ EN
10083-1),
• további, az alkatrészre vonatkozó követelmények:
- homogén belső anyagszerkezet, hibamentes felület
- hosszmetszet – kovácsolt legyen
- kipróbált gyártási eljárás
- szövetszerkezet, Baumann feleljen meg
a jóváhagyott mintának
- a darab makrostruktúra nem mutathat
„dendrites törést”
Elmondható, hogy a gyűrű gyártására vonatkozó műszaki követelmények az anyagra vonatkozó
szabványos előírásoknál általában szigorúbbnak
tekinthetők A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok előírják az alkatrész igénybevételéhez
igazodó optimális alakítottságot, és az anyag belső
homogenitására, alakított szerkezetére is megfogalmaz követelményeket. Megjegyezzük azonban,
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hogy a fenti követelmények ellenőrzésénél alkalmazott vizsgálatokra vonatkozó hivatkozást, előírást nem találtunk. Ezt az alkatrész gyártójára bízzák, annak véleményezési és jóváhagyási jogát
fenntartva.
A gyűrű alapanyagát jelentő kovácsdarab technológiai adatai (3. ábra) arra utalnak, hogy a legnagyobb alakítás kerületirányú (> 200%), azaz
tangenciális amit jól érzékeltet a különböző irányú
méretváltozások nagyságát bemutató diagram. Az
is látható, hogy hosszirányban a kiinduló méret
mindössze 50% körüli alakítást kapott. A kovácsolás kiinduló 410 mm átmérőjű, 580 mm magas
anyag előéletéről nem sikerült adatokhoz jutni.
Magasságváltozás

-

-

-

A töretfelületen, a belső átmérő közelében,
folytonossági hiányt „sejtető” elváltozás figyelhető meg (lásd 4. ábra).
A törési felületen a ciklikusan ismétlődő
mechanikai igénybevételre, fáradásos repedésterjedésre jellemző töréskép jelei ismerhetők fel. A repedés a jobb alsó sarokból indult, és a keresztmetszeten közel átlósan haladt a belső átmérőtől a külső átmérő irányába (lásd 5. ábra).
A kétféle törésképet mutató töretfelületek
arányból megállapítható, hogy a folyamatot
előidéző mechanikai igénybevétel igen kicsi, hiszen a végső törésnél a teherviselő
keresztmetszet az eredetinek 10-15 %-a.
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3. ábra – Különböző irányokban az alakítás nagysága
Fig. 3. – Forming data in several directions
A gyűrűk homogén anyagszerkezetének vizsgálatánál gyártó a SEP 1921:1984 előírást alkalmazta, és a megkövetelt C/c osztálynak megfelelő
minősítéssel adta ki a darabot. Ez egyébként közepesen szigorúnak tekinthető előírás az alkalmazott, és 5 osztályt (A/a – E/e) tartalmazó szabványkövetelmények ismeretében.
2. Roncsolásmentes vizsgálatok
2.1. Szemrevételezés megállapításai
A letörött szegmens helyén jelentős képlékeny alakváltozás nem látható. A törés, a
szegmenst határoló hasítékok alján lévő
furatok síkjában, a legkisebb keresztmetszetnél következett be.
A tengelyen a meghibásodással kapcsolatba hozható sérülések, idegen anyag jelenlétére utaló elváltozások nem voltak felfedezhetők.
A gyűrűn talált töretfelület jellegzetességei
alapján megállapítható volt, hogy a törés
nem egyedi túlterhelés hatására következhetett be.
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4. ábra – Folytonossági hiányt „sejtető” elváltozás
Fig 4. – Defect indicating discontinuity
2.2.Mágnesezhető poros vizsgálat
A mágnesezhető poros vizsgálatnál regisztrálási
határt elérő, repedésre utaló indikációt nem észleltünk.
2.3.Ultrahang vizsgálat
Az ultrahangvizsgálat során 3. és 14. sorszámú
szegmensben folytonossági hiányt észleltünk. Az
észlelt hibák 0,5–0,6 mm átmérőjű KTR-nek felelnek meg ultrahang visszaverő képességük alapján.
2.4. Keménységmérés
A kerület mentén egyenletes (380-390 HV) keménységeloszlást mértünk.
3. Roncsolásos vizsgálatok
 A gyűrű anyagának kémiai összetétele megfelel
az előírt anyagminőségre (34CrNiMo6 - MSZ
EN 10083-1:1991+A1:2000) vonatkozó szabványkövetelményeknek. A meghatározott kémiai összetétel gyakorlatilag azonos a gyártómű
által bizonylatolt összetétellel (1. táblázat).
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Mért
Előírás: 34CrNiMo6
Gyártó bizonylatán

C
0,36
0,300,38
0,35

1. táblázat Kémiai összetétel
Table 1 Chemical composition
Kémiai összetétel [%]
Si
Mn
S
P
0,27
0,7
0,03
0,018
0,50max.0,45
0,80
max.0,035 max.0,035
0,26
0,67
0,031
0,016

Cr
1,42
1,301,70
1,38

Ni
1,52
1,301,70
1,48

Mo
0,19
0,150,30
0,18

2. táblázat Mechanikai tulajdeonságoketétel
Table 2 Mechanical properties
Jelzés
Hossz
Kereszt
Előírás: 34CrNiMo6
Rajzon előírt
Gyártó bizonylatán

Folyáshatár Szakítószilárdság Szakadási nyúlás
Rp0,2
Rm
A
[N/mm2]
[N/mm2]
[%]
1245
1243
≥ 800
≥ 900
1197

1309
1301
1000-1200
≥ 1200
1273

5. ábra – Kifáradási folyamatra utaló törésfelület
Fig 5. – Fracture surface indicating fatigue process
 A szilárdsági, képlékenységi tulajdonságok „keresztirányban” megfelelnek a rajzon előírt értéknek, és a gyártómű által bizonylatolt értékekkel jó egyezést mutat. A szabványelőírásoknál a szakítószilárdság érték kissé nagyobb,
a kontrakció érték, pedig kissé alacsonyabb
(lásd 2. táblázat). A „hosszirányú” próbatesttel
végzett szakítóvizsgáltnál kedvezőtlenebb képlékenységi mérőszámokat (A, Z) kaptunk. Ezen
irányfüggőség a legjobban a szívóssággal ará-
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9,9
11,7
≥ 11,0
≥ 9,0
13,0

Kontrakció
Z
[%]
36,0
48,1
≥ 50
≥ 20
48,0

Fajlagos törési
munka
Wc
[J/cm3]
660
1013
-

nyos fajlagos törési munka (W c) értékeknél érzékelhető.
 Az irányfüggőség az elvégzett ütőmunka vizsgálatoknál is megfigyelhető volt. A szabványos
követelményeknek megfelelő ütőmunkát egyik
vizsgált irányban sem mértünk. A bemetszés
érzékenységgel arányos KU/KV érték iránytól
függetlenül 1,5 körüli értékre adódott. Ezen érték önmagában nem kifogásolható, azonban
nem zárható ki, hogy csak azért ilyen alacsony,
mert mindkét irányban relatív kicsi a dinamikus
igénybevétellel szembeni ellenállása az anyagnak. Ez egyben azt is jelzi, hogy a ridegtöréssel
szembeni biztonság a vizsgált anyagállapotban
(iránytól függetlenül) kicsi. Erre utal az is, hogy
az ütő próbatesteken mért expanzió érték
mindössze 0,2 mm körüli.
 A metallográfiai vizsgálatok a mechanikai vizsgálatoknál mért anyagjellemzők értékeire magyarázatul szolgáltak. A hossziránynak tekintett
irányban (a gyűrű tengelyvonalával megegyező
irány) a gyűrű primér szerkezete dendrites (öntött jellegű, nem kellő mértékű alakításra utal),
amint a 6. ábra mutatja, míg a rá merőleges keresztirányban (érintő vagy tangenciális irány) az
alakítás okozta szálelrendeződés figyelhető
meg (lásd 7. ábra). Az alakítottság ezen sajátosságait a gyűrű anyagában megfigyelt nemfémes zárványok nyújtottsága is alátámasztotta.
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rül,
l, és ebben közel átlósan helyezkedik el. A törettöre
felület alatti mélysége szintén 2–
–2,5 mm. A gyűrű
ultrahangos vizsgálata során további 2 db szegsze
mensen (3. és 14. sorszámú) talált indikációkat felfe
tárva megállapítható, hogy azok jellege a töretfelütöretfel
leten látottal
ottal azonos eredetű és jellegű, azaz sas
lakrészecskék és a környezetükben elhelyezkedő
oxidhártya, csak a méretük jelentősen kisebb annál
(0,5–0,6 mm átmérőjű KTR-nek
nek felelnek meg).

6. ábra – A gyűrű dendrites struktúrája
Fig 6. – The dendritic structure of the ring
A gyűrű átlagos salakossága jól lehet nem kif
kifogásolható, azonban helyenként főként szulfidsorok
dúsulása észlelhető. Ezek mikroszkópikus mér
méretekben észlelhetők,
ők, a Baumann lenyomaton, nagy
anyagtérfogatra jellemző dúsulás jelenléte nem
mutatható ki.

8. ábra – A gyűrű szövetszerkezete
Fig. 8. – The microstructure of the ring
A scanning elektronmikroszkóppal végzett töt
retvizsgálat megerősítette a metallográfiai
tallográfiai vizsgávizsg
latok
tok megállapításait. A töretfelületen látott hiba,
szívódási üreg oxiddal töltött, felületeinél nem alaal
kult ki az acélgyártás során fémes kötés.

7. ábra – Az alakított szerkezet
Fig 7. – The formed structure
A hőkezeléssel beállított szövetszerkezet me
megeresztett martenzit, az eredeti ausztenit szemcs
szemcseméret 0,022 mm, 8. fokozatú. A különböző metsz
metszeteken megfigyelt szövetszerkezetben
szerkezetben kifogásolható
inhomogenitást nem észleltünk (lásd 8. ábra).
A hibahely környezetének vizsgálatakor megá
megállapítást nyert, hogy a töretfelületen látott hiba kkülönböző nagyságú, helyenként salakkal töltött ür
üregek sorozata, melyet a szövetszerkezet
szövetszerkezetben elszórtan nagyszámú salakrészecske és oxidos hártya
kísér. A hiba jellege alapján acélgyártási eredetű,
szívódási üreg. Ezen üregeket az alakítás defo
deformálta, de nem „zárta be”. A hiba töretfelületen kkörülbelül 2,5 × 2,5 mm méretű négyzettel írható kkö-
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9. ábra – A töretfelületen megfigyelt folytonossági
folytono
hiány
Fig 9. – Material discontinuity on the fracture sursu
face
A töretfelületen jól láthatók az ismétlődő mem
chanikai igénybevétel okozta fáradásos repedésrepedé
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terjedésre utaló sajátosságok (egymással közel
párhuzamos, sima felületű felületszakaszok és ezzel párhuzamos felszakadások ).
E vizsgálati eredmények alapján állítottuk fel a
diagnózist és fogalmaztuk meg a káresemény okait:
• A törést több kedvezőtlen hatás együttes
jelenléte okozta,
• a törés a gyűrűt terhelő, ismétlődő mechanikai igénybevétel hatására következett
be,
• a folyamat kialakulásában meghatározó
szerepe volt a töretfelületen észlelt, acélgyártási eredetű folytonossági hibának.
Feszültségkoncentrációs helyként, ez jelölte ki a fáradási folyamat kezdő pontját,
• a repedés abba az irányba terjedt, amelyben az anyag repedés-terjedéssel szembeni ellenállása a legkisebb (a dendrites
szerkezet miatt ez a tengelyre merőleges
sík),
• a helyzetet tovább rontotta a hőkezeléssel
beállított anyagállapot, amely miatt - főként
a kritikus irányban - az anyag képlékenységi és szívóssági jellemzői jelentősen elmaradnak a szabványban előírt értékektől.
Megfogalmazhatók voltak a hasonló meghibásodás kockázatát csökkentő módosító javaslatok
is:
• érdemes elvégezni az alkatrész igénybevételének elemzését,
• a hőkezeléssel beállítani kívánt anyagtulajdonságokra vonatkozó előírások felülvizsgálata, korszerűsítése indokolt,
• az alapanyag tulajdonságait bizonylatoló
dokumentumok szigorú megkövetelése,
tartalmának ellenőrzése elengedhetetlen,
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•

•

•

el kell végezni a homogén anyagszerkezet
ellenőrzésnél alkalmazott vizsgálati előírások felülvizsgálatát, korszerűsítését,
a kovácsolási technológia betartásának
szigorúbb ellenőrzését, és esetleg annak
felülvizsgálatát elő kell írni,
végül, de nem utolsó sorban a beépítés
előtti roncsolásmentes (főként a kritikus
keresztmetszetre irányuló) vizsgálatot be
kell vezetni.

Összefoglalás
Cikkünk végén annak a statisztikai érékelésnek
az eredményeit foglaljuk össze, amelyben a Társaságunknál végzett hibavizsgálatok során szerzett tapasztalatait adjuk közre. Ebben a leggyakoribb hiba okokat és károsodási folyamatokat mutatjuk be, előfordulási gyakoriságuk sorrendjében:
A vizsgált káresetek legfontosabb okai:
• anyag és gyártás/szereléstechnológiai hiba (metallurgiai, hőkezelési, hegesztési,
stb.),
• tervezési probléma (helytelen anyagválasztás, méretezés, stb.),
• üzemeltetéssel kapcsolatos rendellenességek (elmaradt karbantartás, üzemi paraméterek megváltoztatása, stb.).
A leggyakoribb károsodási folyamatok:
• fáradás (főként klasszikus nagyciklusú, feszültség-koncentrációs hatással együtt jelentkező),
• a korrózió különböző változatai (lokális
pont vagy rés-, általános felületi-, elektrokémiai-, feszültségkorrózió, stb.),
• egyéb (gyártási/üzemeltetési „túlterhelések”, kúszás, súrlódás okozta felületi elváltozás, stb.).
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