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OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH
CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

Z FERRYTYCZNEJ STALI 12Cr-lMo-V
PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

JANUSZ DOBRZAŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza

Przeprowadzono badania metaloznawcze stopowej staliferrytycznej 12Cr-lMo-Vo strukturze
odpuszczonego martenzytu po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w czasie od
ok 68 do 145 tys. godzin. Omówiono zachodzące zmiany struktury związane z postacią
martenzytu, rozwojem procesów wydzieleniowych wąglików oraz wewnętrznych uszkodzeń
jako skutków długotrwałego działania procesów aktywowanych cieplnie. Opracowano
uogólniony schemat kształtowania się zmian struktury i rozwoju uszkodzeń wewnętrznych w
zależności od stopnia wyczerpania. Opracowano klasyfikację zmian struktury i uszkodzeń
wewnętrznych w zależności od stopnia wyczerpania. Przedstawiono zasady klasyfikacji stali
ferrytycznej 12Cr-lMo-Vpo długotrwałej eksploatacji oraz sposób oceny stanu materiału
stosowane w praktyce przemysłowej.

1. WSTĘP

Wysokociśnieniowe instalacje energetyczne pracujące w podwyższonej temperaturze są
projektowane według przepisów, które mają zapewnić im odpowiednio dużą trwałość. Stan
elementów, które pracują w najtrudniejszych warunkach tzn. przy najwyższych parametrach
temperaturowo-naprężeniowych i które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu wcześniej niż
inne, w decydującej mierze wpływa na trwałość i dyspozycyjność kotła. Elementy te
nazywamy krytycznymi elementami kotła i dzielimy je na dwie grupy:

-1 grupa to pracujące poniżej temperatury granicznej (Te<Tg),
- II grupa to pracujące powyżej temperatury granicznej (T,>Tg) tzn. w

warunkach pełzania.

Długotrwała eksploatacja w warunkach oddziaływania temperatury i ciśnienia powoduje
zmiany w strukturze materiału, spadek własności użytkowych i rozwój procesów niszczenia.

Zmiany własności ograniczające trwałość są spowodowane przede wszystkim:
- rozpadem obszarów perht/bainit lub odpuszczonego martenzytu (w zależności od

gatunku stali),
- wydzielaniem i przemianami węglików,

zmianami morfologii węglików,
- zmianami składu chemicznego osnowy.

Trwałość jest nierozerwalnie związana z procesami niszczenia, których w przypadku
elementów instalacji energetycznych jest wiele. Charakter niszczenia i rodzaj dominującego
lub dominujących procesów niszczenia zależy od warunków i parametrów pracy elementu.

Znaczna liczba krajowych bloków energetycznych osiągnęła bądź znacznie przekroczyła
założoną trwałość obliczeniową wynoszącą 100 tys. godzin. Ocena stanu eksploatowanych
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bloków energetycznych ma zatem bardzo istotne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Ocena
taka pozwala na podejmowanie decyzji, których celem jest:

- określenie przydatności do przedłużonej, bezpiecznej pracy w ustalonych
warunkach dalszej eksploatacji,

- wybór elementów i planowanie ich badań, napraw, remontów, modernizacji lub
nawet wymiany,

- wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ocena stanu materiału jest jedną z głównych składowych oceny elementu. Wymaga ona
jednak znajomości zachodzących zmian w strukturze materiału a skutkiem tego zmian
własności użytkowych spowodowanych długotrwałą eksploatacją.

W krajowych blokach energetycznych elementy konstrukcyjne pracujące w warunkach
pełzania są najczęściej wykonane z czterech gatunków stali: 16M, 15HM, 10H2M i 13HMF
lub ich ścisłych odpowiedników zagranicznych.

W kotłach bloków energetycznych mocy 360 i 500 MW tzn. największych w kraju, na
wyższych stopniach przegrzewu zastosowano stal 20H12M1F lub jej ścisłe odpowiedniki
zagraniczne (12Cr-lMo-V).

Ocena stanu materiału z niskostopowych stali typu Cr-Mo, Cr-Mo-V jest przedmiotem
zainteresowania Zakładu Materiałoznawstwa IMŻ od ponad dwudziestu lat, a uzyskane
wyniki przedstawiono w licznych wcześniejszych publikacjach z udziałem autora. Również
od kilkunastu lat zmiany zachodzące w strukturze stali stopowej typu 12Cr-lMo-V oraz
ocena stanu materiału po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania są przedmiotem
badań IMŻ. Przedstawione poniżej wyniki badań tej stali dotyczą zmian struktury, w
powiązaniu ze stopniem wyczerpania i względnym odkształceniem, oraz opracowanych zasad
klasyfikacji stali typu 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.

2. MATERIAŁ DO BADAŃ

Stal 20H12M1F o składzie chemicznym i własnościach stanu wyjściowego wyrobów
hutniczych według PN-85/H-84024 została zastosowana na wysokociśnieniowe elementy
pracujące w temperaturze od ok. 540 do 575 °C przy ciśnieniu ok. 20 MPa w obiegu
pierwotnym i ok. 6 MPa w obiegu wtórnym kotłów energetycznych, a w szczególności na:

- cienkościenne elementy ogrzewane spalinami od zewnątrz (wężownice),
- grubościenne elementy ogrzewane parą przegrzaną od wewnątrz (komory

wylotowe i kolektory zbiorcze).

Do badań pozyskano materiał z obu grup elementów części ciśnieniowej kotła po czasie
eksploatacji od ok. 68 do 145 tys. godzin z dziewięciu kotłów bloków 360 i dwóch bloków
500 MW.

3. ZMIANY STRUKTURY PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI W
WARUNKACH PEŁZANIA STALI 12Cr-lMo-V BEZ WEWNĘTRZNYCH
USZKODZEŃ

Przeprowadzone szerokie badania struktury stali 12Cr-lMo-V w stanie wyjściowym i po
różnych okresach eksploatacji, od ok. 68 do 145 tys. godzin, w warunkach pełzania
prowadzone za pomocą mikroskopów świetlnego oraz elektronowych skaningowego i
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transmisyjnego ujawniły istnienie związku pomiędzy obrazem mikrostruktury, a stopniem
rozwoju procesów wydzieleniowych i stopniem wyczerpania.

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie sekwencji zmian struktury od
struktury stanu wyjściowego w postaci odpuszczonego martenzytu do ferrytu z węglikami i
fazaLavesa.

Schemat ilustrujący zachodzące zmiany w strukturze wraz z odpowiadającym im składem
fazowym wydzieleń i stopniem wyczerpania pokazano na rys.l.

Rys. 1. Schemat zmian struktury podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
stali 12Cr-lMo-V w powiązaniu ze stopniem wyczerpania i względnym
odkształceniem

Strukturę stanu wyjściowego (przed eksploatacją) stanowi odpuszczony martenzyt z
wyraźnie zaznaczonymi głównie na granicach listew oraz miejscami drobnymi wydzieleniami
węglików typu M23Q na granicach ziarn byłego austenitu (rys.2). Obrazem pierwszego etapu
zmian jest struktura charakteryzująca się nieznacznym rozpadem odpuszczonego martenzytu
co objawia się: częściowym zanikiem listew martenzytu, wydzieleniami w postaci
łańcuszków na granicach ziarn byłego austenitu, nieznacznym wzrostem podziarn oraz ilości i
wielkości węglików typu M2 3C6. Kolejny etap zmian struktury to znaczny rozpad
odpuszczonego martenzytu z zanikiem listew martenzytu, licznymi łańcuszkami wydzieleń na
granicach ziarn byłego austenitu, znaczną ilością wydzieleń węglików na granicach byłych
listew martenzytu, dalszym wzrostem podziarn i wielkości węglików M23C6 (rys.3).
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Rys.2. Obraz struktury stanu wyjściowego stali ferrytycznej typu 12 Cr - 1 Mo - V;
stan materiału: klasa 1

Rys.3. Obraz struktury stali ferrytycznej typu 12 C r - 1 Mo - V po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania; stan materiału: klasa 3

Rys.4. Obraz struktury stali ferrytycznej typu 12 C r - 1 Mo - V po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania; stan materiału: klasa 3/4

Następnemu stadium zachodzących zmian odpowiada struktura charakteryzująca się
caflcowitym zanikiem odpuszczonego martenzytu składająca się z ferrytu i węglików M23C6,
w której można zaobserwować dalszy wzrost podziarn oraz wielkości węglików przez ich
koagulację i koalescencję (rys.4). W ostatnim stadium zmian zachodzących w wyniku
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania struktura składa się z ferrytu i węglików przy
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dalszej ich koagulacji i koalescencji z rozrostem ziarn ferrytu po rozpadzie martenzytu i
równoczesnym powstawaniem fezy Lovesa.

Zilustrowanie związków między składem fazowym węglików a obrazem struktury i
przyporządkowanie im stopnia wyczerpania ma znaczenie praktyczne. Autor dysponuje
obszernym atlasem struktur tworzących wraz z odpowiadającym im stopniem wyczerpania i
parametrami eksploatacji swoistą bazę danych [1,3].

4. ZMIANY STRUKTURY PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI W
WARUNKACH PEŁZANIA STALI 12Cr-lMo-V Z USZKODZENIAMI
WEWNĘTRZNYMI

Zmiany struktury w wyniku długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania powodują
generowanie i rozwój wewnętrznych uszkodzeń. Procesy generowania i rozwój uszkodzeń
wyznaczają przejście materiału w III stadium pełzania tzn. pełzania przyspieszonego.

Wynikiem badań i obserwacji kolejnych etapów rozwoju wewnętrznych uszkodzeń jest
opracowana przez autora klasyfikacja skorelowana ze stopniem wyczerpania t/tr dla stali o
strukturze wyjściowej odpuszczonego martenzytu (rys.5). Przeprowadzone obserwacje
wskazują, że dominującym sposobem pękania podczas długotrwałego pełzania jest pękanie
międzykrystaliczne związane z generowaniem pustek na granicach listew martenzytu i ziarn
byłego austenitu jak również na granicy międzyfazowej osnowa-wtrącenie, rozmieszczonych
pod kątem 45° lub prostopadle do osi działającego głównego naprężenia, ich wzrostem i
koalescencją, tworzeniem się szczelin w obszarach nie większych niż granice jednego ziarna i
następnie mikropęknięć obejmujących obszar więcej niż jednego ziarna.

Ujawniono, że zarodkowanie pustek podczas pełzania stali w stanie wyjściowym o
strukturze odpuszczonego martenzytu może być związane z dekohezją materiału na granicy
międzyfazowej osnowy z cząstkami wydzieleń węglików lub wtrąceń niemetalicznych.

Zaobserwowano, że pustki najczęściej zarodkują na granicach ziarn byłego austenitu i
listew martenzytu zorientowanych względem osi głównego naprężenia pod kątem 45° lub
prostopadle. Kolejnym etapem międzykrystalicznego pękania jest wzrost pustek oraz ich
występowanie w postaci łańcuszków na granicach ziarn byłego austenitu. Pustki stykając się
ze sobą podlegają koalescencji i inicjują drobne powierzchniowe szczeliny
międzykrystaliczne. Mostki materiału pozostałe pomiędzy połączonymi pustakami ulegają
intensywnemu odkształceniu plastycznemu tracąc w końcu zdolność do tych odkształceń,
tworząc powierzchniowe szczeliny międzykrystaliczne obejmujące początkowo jedno,
następnie kilka, kilkanaście ziarn w konsekwencji tworząc mikropęknięcia. Przykłady
obrazów wybranych elementów stadiów rozwoju wewnętrznych uszkodzeń pokazano na rys.
6-8.

Obecność uszkodzeń niezależnie od stopnia zaawansowania zmian struktury decyduje o
przydatności materiału do dalszej eksploatacji.
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- Klasa struktury

Rys.5. Klasyfikacja uszkodzeń wewnętrznych stali o strukturze odpuszczonego martenzytu
typu 12 Cr - 1 Mo - V w zależności od stopnia wyczerpania

Rys.6. Obraz pojedynczych pustek w stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania.
a) na granicach listew martenzytu,
b) na granicach ziarn byłego austenitu; stan materiału: klasa A/l
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Rys.7. Koalescencja pustek w stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji
warunkach pełzania na granicach listew martenzytu; stan materiału: klasa B/3

w

Rys.8. Szczeliny międzykrystaliczne w stali 20H12M1F po długotrwałej eksploatacji w
warunkach pełzania; stan materiału: klasa B/4

5. OCENA STANU MATERIAŁU ELEMENTÓW KRYTYCZNYCH
CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
WYKONANYCH ZE STALI 12Cr-lMo-V

Stopień wyczerpania materiału definiowany jako stosunek czasu eksploatacji i czasu do
zniszczenia materiału jest skutkiem łącznego oddziaływania zmian struktury i rozwoju
uszkodzeń wewnętrznych podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.
Opracowany w oparciu o wyniki badań własnych uogólniony schemat kształtowania się
zmian struktury i uszkodzeń wewnętrznych w zależności od stopnia wyczerpania
przedstawiono na rys. 9.

Określony stopień wyczerpania materiału jest skutkiem nakładania się zmian struktury i
uszkodzeń wewnętrznych podczas długotrwałej eksploatacji. Różnym poziomom stopnia
wyczerpania przypisano odpowiednią klasę struktury obserwowanej w skaningowym
mikroskopie elektronowym na zgładach metalograficznych bądź replikach matrycowych
wykonanych na obiekcie. Sposób oceny za pomocą opracowanej klasyfikacji pokazano na
rys. 10. Znając obraz struktury materiału można określić postać martenzytu, stopień rozwoju
procesów wydzieleniowych węglików oraz procesów uszkodzenia, wyznaczyć główną klasę
struktury i oszacować stopień wyczerpania. Klasyfikacja ta z powodzeniem jest stosowana w
praktyce inżynierskiej. Jej dokładność i niezawodność zależą od poprawnej interpretacji
obserwowanych obrazów struktury; wymaga zaangażowania doświadczonej i
wykwalifikowanej kadry.
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Rys.9. Uogólniony schemat kształtowania się zmian struktury, uszkodzeń wewnętrznych i
stopnia wyczerpania po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania stali o
strukturze odpuszczonego martenzytu
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Rys. 10. Zasady klasyfikacji stali 12Cr-lMo-V po długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania w oparciu o składowe procesy zmian struktury odniesione do stopnia
wyczerpania

6. PODSUMOWANIE

Badając strukturę materiału elementu na obiekcie i posiadając charakterystyki
materiałowe sporządzone w oparciu o badania niszczące można strukturze przypisać poziom
własności użytkowych. Na ich podstawie można oszacować stan materiału i wyznaczyć czas
dalszej bezpiecznej pracy w warunkach rzeczywistych.

Obiektywna ocena stanu struktury materiału i uszkodzeń wewnętrznych po określonym
czasie eksploatacji w warunkach pętania wymaga poprawnego zinterpretowania wyników
badań, zwłaszcza struktury. Odnosi się to zarówno do drobnoziarnistych stali niskostopowych
jak i a może przede wszystkim do wysokostopowej stali ferrytycznej typu 12Cr-lMo-V o
strukturze odpuszczonego martenzytu. Zachodzące zmiany struktury i generowanie pustek



mogą być obiektywnie zanalizowane przez doświadczonego badaczu jedynie przy
zastosowaniu obserwacji struktury na zgładach lub replikach matrycowych w skaningowym
mikroskopie elektronowym. Zarówno zdolność rozdzielcza, głębia ostrości i ograniczony
zakres powiększeń (do ok. lOOOx) mikroskopu świetlnego są niewystarczające.

Uzyskane wyniki wieloletnich badań własnych stali 12Cr-lMo-V, ich analiza
i interpretacja mają znaczenie praktyczne.

Zweryfikowano je w wielu prowadzonych pracach badawczych i ekspertyzach, na
podstawie których sporządzono orzeczenia o dopuszczeniu badanych elementów ze stali
12Cr-lMo-V do dalszej bezpiecznej pracy w ściśle określonym czasie przekraczającym czas
obliczeniowy [4,6].
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