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KONTEYNER GEMİSİNDEKİ TURBIN TURBOCHARGER KANAT HASARIYLA 

İLGİLİ VISWA RAPORU 

Gönderilen hasarlı türbin kanadı incelendi ve mikro yapısı aynı kaynaktan kullanılmayan 

başka  bir kanat ile karşılaştırıldı. Hasarlı olan kanatta, kanat ucuna yakın açılı bir deliğin 

kesiştiği bir kırık olduğu görüldü. Bununla ilgili yapılan Analiz sonuçları aşağıda 

bilgilerinize sunulmuştur. 

 

BULGULAR VE SONUÇLAR 

1. Kırık, kanadın tüm genişliği boyunca devam ettiği bulundu ve belirgin bir kırık 

kaynağı gözlenmedi. Kanadın uzunluğu boyunca bükülmesi veya kırığın kenarındaki 

herhangi bir darbe hasarı gözlenmedi. 

2. Kanat kırığının taramalı elektron mikroskobu (SEM), kanat kalınlığı boyunca 

dendritik katılaşma modellerini takip ettiği görülen ikincil çatlaklar gösterdi. Dışbükey 

ve içbükey kenarlar arasında kanat kırılmasında hiçbir fark gözlenmedi, bu da bıçağın 

bir taraftan diğerine eşit olmayan yükleme veya sıcaklığına işaret edebilirdi. 

3. Kırık kanadın enerji dispersiyon X-ışını spektroskopisi (EDS) ile analizi, bunun bir 

nikel bazlı süper alaşım olduğunu gösterdi. 

4. Kanat kırığının bir bölümünün metalografik incelemesi, dendrit sınırları boyunca 

boşluklar ve sınırlar boyunca karbürlerin kabalaştığını gösterdi. 

5. Kullanılmayan kanadın metalografik incelemesi, boşluklar veya kaba karbürler 

olmaksızın ince gama asal bileşeninin dağılımını gösterdi 

6. Hasarın, kanadın döküm boşluğu  ile aynı hizada sürünerek kopmasından oluştuğu 

görüldü. 

 

GÖRSEL SINAV 

 

Şekil 1, iki kanadın dışbükey tarafını ve Şekil 2, kanatların içbükey tarafını göstermektedir. 



İçbükey tarafta kırık kanadın kaynağını tanımlayan bir etiket vardı. Her iki fotoğrafta da 

gösterildiği gibi, kanat ucun yakınında açılı bir delik ile aynı hizada kırıldı. 

 

Kırık kaba idi ve kırıkta kanadın içbükey veya dışbükey kenarları boyunca metal veya darbe 

izlerinin gerilmesi yoktu. Şekil 3, kırığın içbükey taraftan eğik bir görünümüdür ve Şekil 4, 

dışbükey taraftan eğik bir görünümdür. Şekil 3'teki oklar, daha sonra SEM ve metalografi ile 

incelenen yerleri gösterir. 

 

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU 

 

Kanattaki kırık kesildi ve Şekil 3'te belirtilen iki yer SEM tarafından incelendi. Şekil 5 ve 6, 

ön kenardaki konumu gösterir ve Şekil 7 ve 8, arka kenara doğru konumu gösterir. Her iki 

yerde de kaba bir kırık vardı ve kanadın  döküm yapısının dendrit sınırlarını gösterdi. Kırık 

yüzeyini kesişen çatlaklar her yerde görülebiliyordu. 

 

Kırık yüzeyi EDS ile analiz edildi ve sonuçlar Şekil 9'da bir X-ışını enerji spektrumu ve 

standartsız analiz olarak gösterilmiştir. Kanat, çökeltme sertleşmesi için alüminyum ve 

titanyum içeren nikel bazlı bir süper alaşımdı. 

 

METALOGRAFİK İNCELEME 
 

Şekil 3 ve 4'te gösterilen yerler arasında uzunlamasına metalografik kanat bölümleri ve 

kullanılmayan kanadın arka kenarına yakın uzunlamasına metalografik bir bölüm 

hazırlanmıştır. 

 

Şekil 10, dendrit sınırları boyunca ayrımı gösteren, ön kenarın yakınındaki kanadın bir 

fotomikrografıdır. Ayrıca, kırılmayı kesişen ayrımlar ve yüzeyin altındaki izole boşluklar 

vardı, bunlardan biri Şekil 10'da Kırmızı bir okla gösterildi ve Şekil 11'de daha yüksek bir 

büyütmede gösterildi. Dendrit sınırları boyunca boşlukların ve boşlukların varlığı, bıçağın 

sürünme kırığını gösterdi. Dendrit sınırları ayrıca mavi oklarla gösterilen kaba karbür 

konsantrasyonlarını da gösterdi. 

 

Kullanılmayan kanadın mikro yapısının incelenmesi, Şekil 12 ve 13'te gösterildiği gibi boşluk 

ve normal bileşenler göstermedi. 

 

SONUÇ-DISCUSS 
 

Hasarlı kanadın incelenmesi sonucunda, kırılmasının sürünme kopması nedeni ile yüksek 

sıcaklıkta yüksek gerilim nedeniyle metalin uzun vadeli zayıflamasından kaynaklandığını 

gösterdi. 

Hasar ile ilişkili hiçbir metalurjik kusur gözlenmedi ve çarpmanın kırılmaya neden olduğunu 

gösteren bükülme veya mekanik hasar kanıtı yoktu. 

Sürünme kopması  geri dönüşü olmayan bir durumdur ve zamana, sıcaklığa ve uygulanan 

yüke dayanır. Bu, yüksek stres ve yüksek sıcaklıklara maruz kalan gaz türbini kanatları, fırın 

boruları ve benzeri bileşenlerde meydana gelebilecek uzun vadeli bir olgudur. Arıza süresi 

esas olarak sıcaklığa ve yüke bağlıdır. Aynı yükte çalışma sıcaklığındaki ılımlı artışlar bile 

arıza süresini 10 ila 100 kat azaltabilir. 

 

Sorumluluk Reddi ve Sorumluluk Sınırlaması: 
 



Bu rapor önyargısız olarak yayınlanmıştır. Bu rapor, bize sunulan bilgilere, materyallere ve 

belgelere dayanmaktadır. Araştırmanın doğru bir şekilde yürütülmesi ve bulguların 

raporlanması için her türlü makul çaba gösterilmiş olmakla birlikte, personelimizin ağır ve 

kasıtlı ihmalinden kaynaklanmadıkça, çabamızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı 

herhangi bir zarar, sorumluluktan sorumlu tutulmayacağımızı, bu durumda sorumluluğumuz, 

500 ABD Dolarını veya hasarın gerçek değerini veya tahsil edilen tutarı, hangisi daha 

düşükse, aşmayacaktır 

 

 
 

 Şekil 1. İki numunenin dışbükey bıçak yüzeyinin görünümü 

 



  

 

Şekil 2. Örneklerin içbükey bıçak yüzeyinin görünümü. 



 
 

Şekil 3. 

 

 
 

Şekil 4. Kırık kanadın içbükey (Şekil 3) ve dışbükey (Şekil 4) kenarlarındaki kaba kırığın eğik 

görünümleri, Şekil 3'teki oklar SEM tarafından incelenen yerleri gösterir. 

  



 
 

Şekil 5. 

 

 
 

Şekil 6. Ön kenardaki kırığın mikrografları. 

 



 
 

Şekil 7. 

 

 
 

Şekil 8. Arka kenara doğru kırığın mikrografları. 

 



 
 

Şekil 9.Kanat kırığının spektrumu ve standartsız analizi 
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