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ZWIĄZEK MIKROSTRUKTURY STALI
Z WŁASNOŚCIAMI MECHANICZNYMI
Andrzej Szummer
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa

Przedstawiono niektóre zależności jakie występuję pomiędzy mikrostrukturę, obserwowana przy użyciu mikroskopu optycznego do światła odbitego, a własnościami mechanicznymi
stali konstrukcyjnych. Mikrostruktura jest bardzo istotna cecha stali, podobnie jak innych
metali technicznych, i z reguły technologia ich wytwarzania w celu uzyskania określonych
właściwości jest ustalana w znacznej mierze w oparciu o cechy mikrostruktury. Podano szereg
przykładów mikrostruktur stali i ich związku z własnościami mechanicznymi. Omówiono
miedzy innymi wybrane przykłady wpływu wielkości ziarna, ich kształtu i orientacji, odkształcenia plastycznego, niejednorodności mikrostruktury, a zwłaszcza obróbki cieplnej na
wytrzymałość i plastyczność różnych gatunków stali. Podano także przykłady mikrostruktur
jakie występuję po różnych procesach technologicznych.

Definiowanie struktury materiałów krystalicznych, jakimi są metale, nie ogranicza się
jedynie do poziomu atomowego. W większej skali materiały te są zwykle konglomeratami
małych kryształów, które albo mają taki sam skład chemiczny i różnią się jedynie orientacją
krystalograficzną, albo - co jest zjawiskiem częstszym - składają się z więcej niż jednego typu
kryształów o różnym składzie i różnej strukturze krystalicznej.
Kryształy te mogą być widoczne okiem nieuzbrojonym (gdy są większych rozmiarów),
lub za pomocą mikroskopu. Zgrubne cechy budowy metalu lub stopu są określane jako
makrostruktura, a szczegóły rozróżniane pod mikroskopem -jako mikrostruktura. Termin ten
ma zastosowanie szczególnie do opisu charakterystycznych cech krystalitów tworzących
mozaikę, złożoną z jednego lub kilku typów kryształów, ujawnianych zwykle w wyniku
specjalnej preparatyki próbek. Często jest leż stosowany termin "metalografia", oznaczający
badanie i opis mikrostruktury metali.
Jak można oczekiwać, cechy mikrostruktury mają związek, zwykle bardzo istotny, z
własnościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi metalu. Na przykład odporność na
korozję zależy często bardzo silnie od mikrostruktury, podobnie jest z własnościami
magnetycznymi stali. Jednak najważniejszy wpływ ma mikrostruktura na własności mechaniczne metali, do których przede wszystkim należy wytrzymałość i plastyczność. Z tych
względów mikrostruktura jest bardzo ważną cechą metali technicznych. Od ok. 1880 r.
mikrostruktura stała się przedmiotem bardzo intensywnych i ścisłych badań, w rezultacie
czego technologia wytwarzania stopów metali jest obecnie ustalana w znacznej mierze w
oparciu o badania mikrostruktury.

Wobec wykrycia ścisłej zależności właściwości mechanicznych od mikrostruktury,
podjęto próby matematycznego opisu tej zależności. Punkiem wyjścia tych prób jest
jednoznaczna definicja i opis mikrostruktury. Jednak dokładność jej opisu jest przeważnie
nieadekwatna do jej znaczenia. Trudności opisu wynikają z braku ścisłej definicji, z ogromnej
różnorodności struktur i z trudności przedstawienia rzeczywistej mikrostruktury dostatecznie
dokładnym modelem geometrycznym. Tradycyjnie dominujący jakościowy opis mikrostruktury wnosi także pewien clemcnl subiektywizmu. Z kolei próby opisu ilościowego wprawdzie
eliminują subiektywizm, ale wykorzystując określone wskaźniki zazwyczaj opisuję ściśle tylko
wybrane elementy mikrostruktury. Wynika stąd, że definicja mikrostruktury zależy właściwie
od przyjętej skali badawczej.
Rozróżnia się różne poziomy opisu mikrostruktury.
W najmniejszej skali opis ten uwzględnia kształt, wielkość i orientację ziaren, a w materiałach wielofazowych, ponadto, rodzaj faz, ich udział objętościowy, wzajemne usytuowanie ziaren, rozmieszczenie zanieczyszczeń oraz ewentualne wady materiałowe, jak
pory, pęknięcia, wtrącenia niemetaliczne i ich rozmieszczenie. Oceniana jest także
niejednorodność struktury i segregacja faz. Mikrostrukturę tę obserwuje się na przygotowanych powierzchniach lub przekrojach próbek (zwanych zgładami metalograficznymi),
przy użyciu mikroskopu optycznego do światła odbitego. W przypadku struktur bardzo
drobnokrystalicznych i drobnodyspersyjnych wykorzystywany jest elektronowy
mikroskop prześwietleniowy i technika cienkich folii lub replik. Z kolei uprzywilejowana orientację ziaren określa się metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Taki opis mikrostruktury pozwala ocenić stan technologiczny materiału, może także umożliwić jego identyfikację, a w odniesieniu do licznych stopów, a zwłaszcza stali, pozwala ocenić poprawność
wykonania obróbki cieplnej.
W większej skali mikrostrukturę rozpatruje się w obrębie kryształu lub ziarna metalicznego. Określa się tu rozmiary i orientację bloków, ich granice (subgranice), defekty
struktury krystalicznej jak wakansy, dyslokacje, błędy ułożenia, strukturę granic ziaren,
granice domen magnetycznych. Całokształt tych cech składa się na tzw. podslrukturę lub
strukturę rzeczywistego kryształu. Wykorzystywany jest tu zwykle elektronowy
mikroskop prześwietleńiowy. W największej skali - submikroskopowej - określa się
rozkład przestrzenny atomów, ich uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu, typ i
orientację sieci przestrzennej i wymiary komórki elementarnej. Te cechy materiału
składają się na tzw. strukturę krystaliczną. Stosowane są tu metody dyfrakcji rentgenowskiej i elektronowej.
Wymienione trzy poziomy klasycznego opisu struktury nie wykluczają jeden drugiego,
lecz przeciwnie, uzupełniają się nawzajem. Pełna charakterystyka materiału powinna bowiem
zawierać opis jego struktury krystalicznej, najważniejsze cechy podstruktury i mikrostruktury,
a także skład chemiczny materiału oraz faz w nim występujących. Skład faz można określać
wykorzystując zwłaszcza technikę mikroanalizy rentgenowskiej (mikrosondy elektronowej).
Należy tu zwrócić uwagę, że struktura krystaliczna jest charakterystyczną cechą danego
materiału i jej zmiana jest możliwa tylko w przypadku materiałów ulegających przemianom
alotropowym. Natomiast podslruktura i mikrostruktura mogą być zmieniane i kształtowane
przez procesy technologiczne, którym poddawany jest materiał.

Rodzaje mikrostruktur
Mikrostruktury tworzyw metalicznych klasyfikuje się według różnorodnych kryteriów.
Z punktu widzenia liczby faz wyróżnia się struktury jedno - i wielofazowe. Z punktu widzenia
kształtu geometrycznego ziarn wyróżnia się mikrostruktury lównoosiowe, płytkowe, kulkowe,
iglaste itp. (rys.l). Natomiast z punktu widzenia stanu technologicznego materiału wyróżnia
się mikrostruktury lane, odkształcone plastycznie, ujednorodnione itd. Wszystkie te odmiany
maję ścisły zwięzek z właściwościami mechanicznymi metalicznych tworzyw konstrukcyjnych.
W przypadku struktur jednofazowych wpływ na własności mechaniczne sprowadza się
do działania wielkości ziarn i ich orientacji. Im mniejsza jest średnica ziarna, tym większa jest
granica plastyczności, wytrzymałość i twardość, natomiast plastyczność materiału może być
mniejsza (rys.2).
Wpływ wielkości ziarna na granicę plastyczności jest jedna z nielicznych zależności
wiążących właściwości mechaniczne z mikrostrukturę, wyrażonych dość ściśle w matematycznej postaci, tzw. równaniem Halla-Pecha, które zostało wyprowadzone dla dolnej granicy
plastyczności w stalach niskowęglowych:
Rc = Ro + k
gdzie:

•1/2

Re - granica plastyczności
Ro - naprężenie tarcia przeciwdziałającego poślizgom dyslokacji
d - średnica ziarna
k - stała materiałowa

Rozdrobnienie ziarna w celu polepszenia własności mechanicznych metali stosowano
znacznie wcześniej aniżeli zostało sformułowane równanie Halla-Pccha. Jednak zależność ta
odegrała zasadnicze rolę w opracowaniu niskostopowych stali o podwyższonej wytrzymałości.
Rozdrobnienie ziarna można uzyskać różnymi metodami. Wymienić tu można odpowiednia
technologię wytopu, wybór procesu odtleniania stali, wpływ dodatków stopowych, przeróbkę
plastyczne na zimno i na goręco, zwłaszcza tzw. regulowane walcowanie, obróbkę cieplne jak
np. normalizowanie, wyżarzanie rckryslalizujacc, ulepszanie cieplne, itd.
Wytrzymałość metali rośnie w sposób bardzo znaczęcy wraz ze zmniejszaniem się
wielkości ziarna. Na rys. 3 przedstawiono przykładowo krzywe odkształcenia dla mosiędzu
alfa (CuZn30) o różnej wielkości ziarna. Natomiast na rys. 4 widoczna jest zależność
naprężenia górnej (ggp) i dolnej (dgp) granicy plastyczności stali niskowęglowcj (0,12%Q
od wielkości ziarna, w temperaturze !8°C. Jak widać dla dużych wielkości ziarna obie proste
przecinaję się. Z kolei zależność wielkości naprężenia dolnej granicy plastyczności od
wielkości ziarna dla różnych temperatur, w przypadku żelaza Armco (0,03%C) przedstawia
rys.5.
Od wielkości ziarna zależy również naprężenie pękania łupliwego. Rys.6 przedstawia
takę zależność dla stali niskowęglowej przy -196°C. Naprężenie pękania ulega podwojeniu

przy zmniejszeniu wielkości ziarna od 250//m (materiał gruboziarnisty) do 25 /im (materiał
o bardzo drobnym ziarnic).
Małe ziarno ferrytu obniża także temperaturę przejścia stali w stan kruchy. Na rys. 7
przedstawiony jest wpływ wielkości ziarna dla dwóch gatunków stali na temperaturę przejścia
określana metoda udarności próbek Charpy'cgo (przy założeniu, że jest to temperatura, w
której praca złamania próbki wynosi 27J). Elementy o większej grubości są szczególnie
podatne na kruche pękanie, częściowo ze względu na ich większa gruboziarnistość. W miaro
zwiększania zawartości węgla poszerza się zakres temperatur przejścia i rośnie średnia
temperatura przejścia. Mangan z kolei wywiera odwrotny wpływ i stad korzystny jest duży
stosunek zawartości Mn do zawartości węgla. Natomiast przeróbka plastyczna na zimno,
zwłaszcza gdy następuje po niej starzenie odkształceniowe, jest istotnym czynnikiem
podnoszącym temperaturę przejścia, co nic jest korzystne.
Z drugiej strony zjawisko umacniania odkształceniowego, w którym naprężenie uplastyczniające wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia plastycznego, wykorzystywane jest jako
jedna z metod umacniania metalicznych tworzyw konstrukcyjnych. Podczas odkształcenia
plastycznego na zimno ziarna wydłużają się w kierunku maksymalnego wydłużenia materiału
przyjmując pewną uprzywilejowana orientację krystalograficzna (teksturę). Ten pierwszy efekt
pokazany jest na rys. 8 dla żelaza po odkształceniu wynoszącym 65%. Pod wpływem obróbki
plastycznej wtrącenia niemetaliczne znajdujące się w materiale wydłużają się (dotyczy to
zwłaszcza wtrąceń siarczkowych w czasie odkształcania na gorąco) i układają wzdłuż
kierunku największego odkształcenia w sposób przypominający włókna. W przypadku działania maksymalnego naprężenia z kierunkiem tych "włókien", osłabiający wpływ wtrąceń
niemetalicznych znacznie się zmniejsza (rys.9). Jest to jeden z powodów, dla którego odkuwki
mają wyższe własności mechaniczne niż odlewy.
Statycznie uporządkowana orientacja krystalograficzna ziarn, czyli tzw. tekstura,
powoduje zwykle znaczną anizotropię własności mechanicznych i nie zawsze jest pożądana
przez konstruktorów. W takim przypadku trzeba uwzględniać w obliczeniach wytrzymałościowych zróżnicowanie własności mechanicznych w zależności od kierunku walcowania. W
tablicach materiałowych to zróżnicowanie jest zwykle uwzględniane.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na własności mechaniczne materiału jest jego
nicjednorodność. W materiałach jednofazowych polega ona najczęściej na zróżnicowanej
wielkości ziarna (rys. 10), wywołanej np. nierównomiernym od kształceniem plastycznym na
przekroju lub rekrystalizacją wtómą. Zróżnicowana wielkość ziarna pogarsza własności
mechaniczne i może powodować kruchość materiału. W przypadku roztworu stałego
nicjednorodność mikrostruktury może polegać na segregacji dendrytycznej, tj. na zróżnicowaniu składu chemicznego w obrębie ziarn i pomiędzy nimi. Podobny efekt może być także
wywołany np. odwęglcniem powierzchniowym stali (rys.l 1). Nicjednorodność mikrostruktury
może również wynikać z jakości materiału np. z obecności dużej ilości wtrąceń niemetalicznych, a także porów i mikropęknięć. Działają one jako karby wywołując na powierzchni
lub wewnątrz przekroju spiętrzenie naprężeń zmniejszające wytrzymałość statyczną, a
zwłaszcza zmęczeniową.
Wpływ struktury dwu- lub wielofazowej na własności mechaniczne stali jest złożony.
Każda z faz składowych ma z reguły odrębne właściwości, w rezultacie więc własności
materiału będą w pewnym sensie wypadkową udziału poszczególnych faz w strukturze ich

kształtu geometrycznego i rozmieszczenia. Wyraźny wpływ wywierać będzie również
niejednorodność mikrostruktury. Wynika ona głównie z segregacji strefowej, tj. nierównomiernym rozmieszczeniu ziarn poszczególnych faz. Często forma segregacji strefowej jest
pasmowy rozkład składników stopu, a w rezultacie składników mikrostrukturalnych. W stalach
może to być wynikiem oddziaływania fosforu (rys. 12). Rozkład pasmowy wpływa ujemnie
na własności mechaniczne: zmniejsza wytrzymałość, powiększa kruchość i jest przyczyną
anizotropii materiału.
Forma segregacji może być leż skupienie drobnych wydzieleń jednej fazy na granicach
ziarn drugiej fazy (rys. 13). Struktura taka tworzy się najczęściej w czasie przemiany
wydzielania z przesyconego roztworu stałego. Jeżeli faza dyspersyjna jest twarda i krucha,
a osnowa plastyczna, co występuje często, to taka struktura zawsze odznacza się duże
kruchością.
Porównanie mikrostruktur jedno- i dwufazowych wykazuje, że na ogół stopy jednofazowe odznaczają się większe plastycznością, a stopy dwufazowe - większe wytrzymałością.
Mikrostruktura w stalach dwufazowych może być różnych typów, m.in. płytkowa,
kulkowa, iglasta lub dyspersyjna. Klasycznym przykładem struktury płytkowej jest występujęca w stopach żelaza z węglem mieszanina cutektoidalna ferrytu i cementynu, zwana perlitem
(rys. 14). Właściwości mechaniczne perlitu zależą od dyspersji płytek. W miarę wzrostu
dyspersji, czyli zmniejszenia grubości płytek, zwiększa się twardość i wytrzymałość stali i
nieco zmniejsza się jej kruchość (rys. 15).
Z kolei przykładem mikrostruktury kulkowej jest cementyn sferoidalny w stalach średnio
i wysokowęglowych.
Mikrostrukturę taką często otrzymuje się celowo przez długotrwałe wyżarzanie perlitu.
Następuje wówczas sferoidyzacja płytek cementynu (rys. 16). Przy jednakowym składzie stal
0 mikrostrukturze płytkowej odznacza się większą twardością, natomiast o strukturze kulkowej
- wyraźnie większą plastycznością. Charakterystyczny iglasty kształt ziarn ferrytu ma tzw.
struktura Widmanslattena, występująca np. w przegrzanym staliwie śrcdniowęglowym (rys. 17).
Struktura laka nadaje materiałowi kruchość. W staliwie gruboziarnostość oraz strukturę
Widmanslatlena można usunąć wyżarzaniem normalizującym (rys.l7d). Struktura Widmanstattena może również występować w złączach spawanych (rys. 18).
Przykładem struktury iglastej jest także martenzyt w stalach hartowanych. Na rys. 19
widoczna jest mikrostruktura stali o zawartości 1,6% fx) hartowaniu od temperatury 11(K)°C.
Widoczne sę duże igły marlenzytu i austenit szczątkowy (jasne tło). Gruboziarnisty martenzyt
powstaje z gruboziarnistego austenitu. Natomiast drobnoziarnisty austenit zapewnia w wyniku
hartowania powstanie drobnoiglastego martenzytu, który przy jednakowej twardości odznacza
się znacznie mniejszą kruchością od martcnzylu gruboiglastcgo.
W powszechnie stosowanych metodach obróbki cieplnej stali austenit przechodzi w
twardy (500HB) martenzyt w czasie ciągłego szybkiego chłodzenia od temperatur wyższych
od krysialicznej przemiany (rys.20). Przy małych szybkościach chłodzenia otrzymuje się ferryt
1 grubopłytkowy perlit o znacznie mniejszej twardości (ok. 200HB). Przy większych
szybkościach chłodzenia otrzymuje się drobniejszy perlit, mieszaninę perlitu i bainitu, lub
bainitu i martenzytu oczywiście o pośrednich twardościach. Przykłady mikrostruktur
konstrukcyjnej stali stopowej chromowo-molibdenowo-wanadowcj otrzymanych przy różnych
szybkościach chłodzenia przedstawione sę na rys.21.
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Krytyczna szybkość chłodzeni;) i położenie krzywych początku i końca przemiany na
wykresie CTP zależne są m.in. od wielkości ziarna austenitu. Duże ziarna austenitu nic
ulegają tak szybko przemianie jak ziarna .nałe, ponieważ zarodki tworzą się w większości na
granicach ziarn, ale martenzyt otrzymany z gruboziarnistego austenitu jest także grubopłytkowy i ma gorsze własności mechaniczne.
Martenzyl ma dużą twardość zależną od zawartości węgla (rys.22), ale niewielką
ciągliwość i odporność na działanie karbu. Dla przywrócenia pewnej ciągliwości i odporności
na działanie karbu, kosztem zmniejszenia twardości i wytrzymałości, konieczne jest
odpuszczanie, czyli nagrzanie do temperatur niższych od temperatury przemiany eutektoidalnej (rys.23). Zaczynają się wówczas tworzyć fazy równowagowe (wydzielanie cementynu),
ale morfologia stali je*st całkowicie inna od tej, która występuje po normalizowaniu.
Ccmcntyn nie jest w postaci płytkowej, jak w perlicie, ale w postaci drobnych wydzieleń
0 dużej dyspersji.
Na rys.24 przedstawione są mikrostruktury odpuszczonego martenzytu w różnych
temperaturach dla stali STcdniowęglowej (0,45%C).
W zakresie temperatur odpuszczania 250-350°C występuje znaczny spadek udarności
(odporności na działanie karbu), który nie ma odzwierciedlenia w przebiegu krzywych
wytrzymałości i ciągliwości. Jest to tzw. zakres kruchości odpuszczania pierwszego rodzaju
1 należy go unikać podczas obróbki cieplnej. W stalach stopowych zawierających nikiel,
chrom lub mangan występuje także drugi zakres spadku udarności po odpuszczaniu stali w
zakresie 55()-6OO°C i następnym wolnym chłodzeniu. Efekt ten nazywa się kruchością
odpuszczania drugiego rodzaju i można go unikać chłodząc próbkę po odpuszczaniu w wodzie
lub oleju. Różnice w mikrostrukturze stali chłodzonych szybko i wolno po odpuszczaniu
widoczne są na rys. 25.
Polepszenie własności mechanicznych po całkowitym zahartowaniu i odpuszczaniu
wyraźnie wynika z wykresów przedstawionych na rys.26 i 27. Na rys.26 porównano własności
mechaniczne przy rozciąganiu dla odpuszczonego martenzytu w różnych temperaturach z
własnościami dla perlitu otrzymanego przy ciągłym chłodzeniu z różnymi szybkościami. Dla
lego samego poziomu twardości naprężenia uplastyczniające (dla względnego odkształcenia
10"*) i ciągliwość (wydłużenie i przewężenie) są zawsze większe dla struktury odpuszczonego
marlcnzylu. Natomiast wykres na rys. 27 przedstawia typowe wartości parametrów wytrzymałościowych stali węglowych w stanie normalizowanym i po ulepszaniu cieplnym w zależności
od zawartości węgla. Jak widać stale po ulepszaniu, o strukturze sorbilycznej, mają korzystniejsze właściwości niż o strukturze perlityczno - ferrytycznej.
Z kolei na rys.28 pokazano zależność odporności na działanie karbu (udarności) od
wytrzymałości na rozciąganie prętów o różnej średnicy odpuszczanych w różnych temperaturach. Dla określonego poziomu wytrzymałości udarności udarność dla prętów o mniejszej
średnicy jest zawsze większa niż dla prętów o średnicy większej. Te pierwsze zostały
zahartowane na wskroś, podczas gdy w grubszych prętach szybkość chłodzenia w rdzeniu jest
mniejsza od krytycznej szybkości chłodzenia, co powoduje powstanie zróżnicowanej
mikrostruktury na przekroju, a w związku z tym zmianę właściwości mechanicznych. Podobny
efekt można zauważyć na rys. 23, jeżeli porówna się własności mechaniczne prętów
chłodzonych w oleju i w wodzie.

Należy podkreślić, że właściwości mechaniczne stali (podobnie jak innych stopów
metali) poza omówionymi czynnikami strukturalnymi, zależą również w istotny sposób m.in.
od defektów struktury krystalicznej, takich jak wakanse czy dyslokacje, ich gęstość i ruchliwość, których bliżej nie omawiano w niniejszym opracowaniu.

Rys. 1. Typy mikrostruktur: a) ziarnista, b) płytkowa,
c) kulkowa, d) iglasta, e) dyspersyjna
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Rys. 2. Typowe wzorcowe mikrostruktury stali do określania pierwotnego ziarna austenitu.
Próbki były nawęglane w temp. 93()°C przez 8 godzin i wolno chłodzone. Trawione
nitalem. Pow. 100x. W dolnym prawym rogu standardowe wielkości ziarna w
postaci sześciokatów
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Wpływ wielkości ziarna na granice plastyczności i umocnienie mosiądzu alfa
(CuZn30).
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Zależność górnej i dolnej granicy plastyczności dla stali niskowęglowej (0,12%C)
od wielkości ziarna w temperaturze 18°C. Dla dużych wielkości ziarna obie proste
przecinają się
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Zależność dolnej granicy plastyczności żelaza Armco (0,()3%C) od wielkości ziarna
dla różnych temperatur

GN/m2
12

I 0,8

"Ni

Imm
t

0

Rys. 6.

-

1 2

100 um 50jim
i f

l

i

i

L

1

5 6 7
d~1/2(d,mm)

1

8

WpLm
9 10

Zależność wytrzymałości na pękanie łupi i we oraz wielkości dolnej granicy
plastyczności od wielkości ziarna dla stali niskowęglowej w temperaturze -196°C.
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Rys. 7. Wpływ wielkości ziarna ferrytu na temperaturę przejścia:
a) dla stali (),25%C i 0,45%Mn, b) dla stali 0,21 %C i 0,75%Mn

Rys. 8. Zmiana kształtu wielkości ziarna w stali o zawartości 0,1 %C:
a) stan normalizowany - ziarna równoosiowc,
b) po odkształceniu 65% - wydłużone ziarna
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Rys. 9. Wydłużone wtręcenia niemetaliczne w kutym żelazie, pow,100x
a) przekrój poprzeczny

b) przekrój wzdłużny

Rys. 10. Nierównomierne wielkości ziarna w nawęglancj stali chromowo-niklowcj. Pow. 10<)x
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Rys.l 1. a) Odwęglona powierzchniowo stal C60, wygrzewana 3 godz. w temp. 800°C w powietrzu. Pow. 100x.
b) Niejednorodna mikrostruktura stali o zawartości 0,25% C odwęglonej powierzchniowo w wyniku wyżarzania w 800°C w wodorze. Pow. 100x

Rys.12. Pasmowa mikrostruktura w stalach konstrukcyjnych;
a) stal o zawartości 0,25% C, trawiona metalem. Przekrój wzdłużny; pow. 250x;
b) ta sama stal - przekój poprzeczny (brak pasmowości)
c) stal St52 o zawartości 0,18% C; 1,4% Mn i 0,55% Si, normalizowana; pow. 100x.
d) stal St52 FS o zawartości 0,19% C; 0,80% Mn, 0,52% Si i 0,04% Al, normalizowana. Mikrostruktura bardziej drobnoziarnista; pow. 100x.
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Rys. 13. a) Wydzielenia cementytu na granicach ziarn ferrytu w stali o zawartości 0,09% C,
walcowanej i wygrzewanej 1 godz. w temperaturze 700°C. Pow.l00x.
b) Wydzielenia węglików chromu na granicach ziarn w stali X12CrNil8,8 przesycanej od temperatury 1050°C w wodzie i wygrzewanej w temperaturze 700°C przez
50 godz. Pov/.1000x
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Rys. 14.

a) Perlit grubopłytkowy w stali cutektoidalncj. Twardość 215 HB, pow.l(KK)x.
b) Perlit drobnopłytkowy. Twardość 283HB. Pow. 1000x
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Rys. 15. Zależność twardości Vickersa od grubości płytek ferrytu dla stali o zawartości
0,8% C
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Rys.16. Sfcroidalny cementyt w stali eutcktoidalncj (0,8% C). Twardość 17 HB. Pow. lOOOy
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Rys. 17. a) Mikrostruktura Widmanstatlena w staliwie o zawartości 0,25% C. Pow. 100x.
b) To samo staliwo wyżarzane w temp. 72O°C w cięgu 30 min i chłodzone w
powietrzu. Pow. 100x.
c) Wyżarzane w temp. 800°C. Pow. 100x
d) Wyżarzane w temp. 860°C. Pow. 100x
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Rys. 18. a) Mikrostruktura Widmanstattcna w złączu spawanym stali. Pow. 100x.
b) Mikrostruktura charaktcRystyczna dla stali przegrzanej na granicy spoiny.
Pow. 100x

Rys. 19. Gruboiglasty martenzyt i austenit szczątkowy w stali o zawartości 1,6% C
zahartowanej od 1100°C w wodzie z lodem
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Wykres CTP przemiany przcchłodzoncgo austenitu, przy chłodzeniu cięgłym, dla
stali stopowej o zawartości 0,25% C, 14% Cr, 0,5% Mo i 0,25% V

19

Rys.21. Mikrostruktury stali 24CrMoV5.5 (Rys.20) chłcxizo:T.cj z różne szybkości?
od temp.i000°C:
a) C h ł o d n i c w wodzie. Martenzyt. Twardość 506 HB
b) Chłodzenie w powietrzu. Martenzyt. Twardość 414 HB
c) ChłodfcerMc w powietrzu. Martenzyt i bainit. Twardość 367 HB
d) Chłodzenie w powietrzu. Bainit i martenzyt. Twardość 305 HB.
e) C h ł o d n i e 2 piecem. 3% ferrytu, bainit i martenzyt. Twardość 298 HB
f) ChłodZćtiić z piecem. 5% ferrytu, bainit i martenzyt. Twardość 290 HB
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Rys.22. Maksymalna twardość martenzytu w stalach o różnej zawartości węgla.
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Rys.23. Zależność własności mechanicznych od temperatury odpuszczania stali zawierajęcej
1% Ni (średnica próbek 286mm). Linie cięgłe dotyczę stali hartowanej w oleju od
temperatury 850°C, a linie przerywane dotyczę hartowania w wodzie od tej samej
temperatury
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Rys.24.

Mikrostruktury stali o zawartości 0,40% C, hartowanej w wodzie od temperatury
9(K)°C i odpuszczanej przez 1 godzinę w różnych temperaturach, pow.5(K)x:
a) Hartowanie w wodzie. Martenzyt
b) Odpuszczanie w temperaturze 300°C. Martenzyt odpuszczony
c) Odpuszczanie w temperaturze 400°C. Martenzyl odpuszczony
d) Odpuszczanie w tmeperaturzc 500°C. Sorbit
e) Odpuszczanie w temperaturze 600°C. Sorbit
f) Odpuszczanie w temperaturze 700°C. Ferryt i drobne wydzielenia cementytu
22

Rys.25.

Mikrostruktury stali o zawartcxści 0,27% C, 1,15% Mn i 0,75% Cr, hartowanej w
oleju od temepralury 860°C, odpuszczonej w temperaturze 650°C przez 1 godzinę
i chłodzonej po odpuszczaniu, pow.500x:
a) w oleju; udarnośc 210 J/cm2 (trawienie w 1% HNO,)
b) jak a) - trawienie w kwasic pikrynowym z ksylolcm
c) z piecem; udamość 70 J/cm2 (trawienie wq HNO,)
d) jak c) - trawienie w kwasic pikrynowym z ksylolem, widoczne silniej wytrawione granice ziarn
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Rys.26.

W

220

1

260

i

i

300

i

O
220

3<0

A
!

250

300

i

340

Porównanie własności mechanicznych przy rozciąganiu stali o strukturze sorbitycznej ze stalą o strukturze perlilycznej o takiej samej twardości (różne twardości
perlitu otrzymano stosując różne szybkości chłodzenia ciągłego); (R r odnosi się do
odkształcenia 1()'4). Linie ciągłe dotyczą sorbitu; linie przerywane - perlitu
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Rys.27. Zależność własności mechanicznych stali normalizowanej o strukturze ferrytycznoperlitycznej (linie ciągłe) oraz hartowanej i odpuszczanej o strukturze sorbitycznej
(linie przerywane) od zawartości węgla
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Zmiany włsności mechanicznych wywołane "efektem masy" (wielkością przekroju).
Pręty o dużych średnicach, w których rdzeniu zaszła przemiana niezupełna, maja
mniejszą udarność po odpuszczaniu od prętów o mniejszej średnicy (przy takiej
samej wytrzymałości na rozciąganie). Stal stopowa Mn-Mo
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SPAWALNICZE MATERIAłY KONSTRUKCYJNE I DODATKOWE
DLA ENERGETYKI

Jerzy Brózda, Eugeniusz Dębski, Jan Pilarczyk
Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Przegląd podstawowych gatunków stali do pracy w podwyższonych temparaturach
stosowawanych do budowy urządzeń energetycznych oraz gatunków elektrod otulonych produkcji krajowej. Przegląd metod spawania stosowanych do łączenia tych stali. Problemy
spawalności. Klasyfikacja materiałów dodatkowych do spawania stali energetycznych według
norm europejskich. Prezentacja nowej stali energetycznej gatunku POI (9Cr-lMoNb, V) oraz
perspektywy jej stosowania w krajowej energetyce.

1. WSTĘP
W zależności od warunków pracy (temperatury, ciśnienia, środowiska) danego urzędzenia
energetycznego, stosuje się do jego budowy różne gatunki stali. Własnościami decydującymi
o przydatności stali do pracy w podwyższonych temperaturach są: granica plastyczności i
wytrzymałości na rozciąganie w temperaturze pracy elementu, wytrzymałość na pełzanie i granica pełzania oraz odporność na korozję. Na ogół zagrożeniem korozyjnym w wysokich
temperaturach jest utlenianie, które nasila się wraz ze wzrostem temperatury. Problem korozji
w podwyższonych temperaturach komplikuje się w przypadku reakcji chemicznej z gazami
zawierajęcymi siarkę, występowania korozji naprężeniowej oraz oddziaływania gorącego
wodoru (np. w instalacjach reformingowych rafinerii ropy) [1].

2. PROBLEMY SPAWANIA STALI ENERGETYCZNYCH
W tabeli 1 zestawiono podstawowe gatunki stali do pracy w podwyższonych temperaturach,
stosowane do budowy urządzeń energetycznych oraz gatunki elektrod otulonych produkcji
krajowej, stosowanych do spawania poszczególnych stali.
Do spawania stali energetycznych wykorzystuje się wszystkie typowe metody stosowane
do konstpjkcyjnych stali niskowęglowych i niskostopowych, tzn. spawanie ręczne elektrodami
otulonymi, spawanie w osłonie gazów ochronnych aktywnych (MAG) i obojętnych (MIG,
TIG), spawanie łukiem krytym i clcktrożużlowe.
W konstrukcjach urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej występują głównie
elementy rurowe oraz walczakowe z połączeniami doczołowymi i kątowymi o różnej
grubości. Spośród wymienionych metod w najszerszym zakresie stosowane jest spawanie
elektrodami otulonymi, zarówno w przypadku spawania rur jak i wykonywania grubościen27

nych połączeń na kotłach, zbiornikach, króćcach itp. Wykorzystuje się głównie elektrody
zasadowe niskowodorowe w celu uniknięcia pęknięć i porowatości. Do wykonywania warstw
przetopowych stosuje się elektrody rulylowe lub spawanie w osłonie argonu metoda TIG.
Niskoslopowe stale do pracy w podwyższonych temperaturach wykazują skłonność do
utwardzania się w strefie wpływu ciepła (SWC) a tym samym do zimnych pęknięć. W tabeli
1 podano minimalne temperatury podgrzewania i temperatury międzyściegowe zapobiegające
powstawaniu tych pęknięć. Temperatury te są zależne od ilości wodoru dyfundujęcego w
spoinie, określonego stopniami skali D, C i A, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 1.
Do spawania metoda TIG stosuje się spoiwa o składzie chemicznym zbliżonym do składu
materiału rodzimego.
Złącza ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach wymagaję na ogół przeprowadzenia obróbki cieplnej wyżarzania, w celu zmniejszenia wartości spawalniczych naprężeń
własnych oraz odpuszczenia twardych struktur martenzytycznych. W stalach tych podczas
obróbki cieplnej mogą występować tzw. pęknięcia wyżarzeniowe (reheat cracking) w strefie
wpływu ciepła. Pęknięcia te powstają w zakresie temperatur od 500 do 650°C, maja charakter
międzykrystaliczny i usytuowane sa w pobliżu linii wtopienia w obszarze rozrostu ziarn.
Zjawisko pękania związane jest z pełzaniem w gruboziarnistym obszarze SWC, które
towarzyszy relaksacji naprężeń w podwyższonych temperaturach [1].
Na skłonność do pękania złączy podczas obróbki cieplnej wpływa w decydujący sposób
skład chemiczny stali, w tym zawartość pierwiastków węglikotwórczych, takich jak Cr, Mo
i V oraz pierwiastków śladowych i stanowiących zanieczyszczenia stali jak Cu, Sn, P, S, As
i Sb.
Podczas spawania węgliki wanadu, molibdenu i chromu ulegają rozpuszczeniu w temperaturach dochodzących do 12()0°C. Wskutek stosunkowo dużej szybkości chłodzenia SWC,
nie następuje ponowne wydzielanie węglików. Obróbka cieplna złączy po spawaniu z kolei
powoduje wydzielanie się węglików i umocnienie ziarn, w wyniku czego odkształcenia
towarzyszące relaksacji naprężeń koncentrują się wzdłuż granic ziarn. Może to spowodować
powstanie mikropustek, które łącząc się tworzą mikropęknięcia, przechodzące następnie w
pęknięcia [1 j .
Oddziaływanie pierwiastków śladowych na proces pękania jest podobne jak w przypadku
kruchaści odpuszczania. Pierwiastki te segregując wzdłuż granic ziarn powodują ich
osłabienie, a mechanizm pękania jest podobny do wyżej przedstawionego.
Spośród stali wymienionych w tabeli 1 dużą skłonność do pęknięć wyżarzeniowych
posiada stal 13HMF. Stwarza to szereg dodatkowych problemów technicznych w czasie
wykonywania instalacji energetycznych (najczęściej rurociągów) z tej stali. W celu ograniczenia powstawania pęknięć stosowana jest dwustopniowa obróbka cieplna złączy spawanych ze
stali 13HMF, wprowadzona w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie
Spawalnictwa [3]. Stwierdzono również pojawianie się pęknięć w złączach spawanych, po
pewnym okresie eksploatacji urządzeń energetycznych wykonanych z tej stali.
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3. MATERIAłY DODATKOWE DO SPAWANIA STALI ENERGETYCZNYCH
Klasyfikacja materiałów dodatkowych do spawania siali do pracy w podwyższonych temperaturach jest jednym z głównych tematów prac normalizacyjnych Komitetu Technicznego TC
121 "Spawalnictwo", wchodzącego w skład Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN.
Prace normalizacyjne są różnic zaawansowane. Najdalej posunięte zostało przygotowanie
normy dotyczącej elektrod otulonych do spawania ręcznego. Został opracowany projekt normy
europejskiej prEN pt: "Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o zwiększonej
odporności na pełzanie". Składy chemiczne stopiw elektrod wraz z własnościami mechanicznymi wg wymagań lej normy przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Odnośnie pozostałych materiałów dodatkowych dotychczas opracowane zostały dopiero
dokumenty normalizacyjne (WI):
Wl 130 Klasyfikacja drutów elektrodowych do spawania stali metodę MAG o zwiększonej odporności na pełzanie,
WI 131 Klasyfikacja drutów proszkowych samoosłonowych lub do spawania w osłonach
gazowych stali o zwiększonej odporności na pełzanie,
-

WI 132 Klasyfikacja drutów elektrodowych i kombinacji drut elektrodowy - topnik do
spawania łukiem krytym stali o zwiększonej odporności na pełzanie,
WI 133 Klasyfikacja drutów stosowanych do spawania metodą TIG stali o zwiększonej
odporności na pełzanie.

4. NOWA STAL P91
W ostatnich latach w wysoko uprzemysłowionych krajach świata wprowadzany jest do
produkcji i remontów urządzeń energetycznych nowy gatunek stali 9Cr-lMo-Nb,V.
Badania nad nowym gatunkiem stali do pracy w podwyższonych temperaturach,
przeznaczonym do zastosowania w budowie reaktora jądrowego, rozpoczęto w Stanach
Zjednoczonych w latach 70tych. W wyniku obszernego programu badawczego ustalono
optymalny skład chemczny stali określonej jako gatunek 91. Stal ta ujęta jest w normach
ASTM jako A213-T91 i A335-P91 oraz w przepisach ASME Section IX jako SA213 T91 i
SA335 P91, przy czym T oznacza rury o małej średnicy i grubości ścianki (tubę), a P - rury
o dużej średnicy (pipc). Skład chemiczny stali 9Cr-lMo-Nb,V jest następujący [4]:
0,08-5-0,12 % C
0,20-5-0,50 % Si
0,30-5-0,60 % Mn
max 0,020 % P
max 0,010 % S
8,00*9,50 % Cr

0,85-f 1,05 % Mo
max 0,40 % Ni
max 0,04 % Al
0,06*0,10 % Nb
0,18*0,25 % V
0,030*0,070 % N
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Stal la w stanic normalizowanym (1()4()°C, chłodzenie na powietrzu) i odpuszczonym
(760°C, chłodzenie na powietrzu) posiada następujące typowe własności wytrzymałościowe
w temperaturze pokojowej: R 02 - 580 MPa, Rm - 700 MPa |4j.
Strukturę stali w tym stanie obróbki cieplnej stanowi martenzyt z drobnymi wydzieleniami
węglików i węglików-azotków niobu. Stal 91 posiada następujące korzystne własności [4]:
wysoka wytrzymałość na pełzanie i dobre ciągliwość,
- duże odporność na zmęczenie cieplne,
charakteryzuje się dobra spawalnością i pozwala na łatwe wykonywanie połączeń z
innymi gatunkami stali ferytycznych,
nie wykazuje skłonności do pęknięć wyżarzeniowych,
posiada dobra przewodność cieplna i niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,
- charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję i na pękanie w środowiskach wodnych
i gazowych (w obecności wodoru),
-

łatwo poddaje się obróbce technologicznej.

Stal 91, lub gatunki stali o zbliżonym składzie chemicznym wytwarzane przez producentów w Stanach Zjednoczonych, Japonii i we Francji, stosowane są od kilku lat w instalacjach energetycznych elektrowni do budowy nowych urządzeń oraz podczas remontów do
wymiany rur ze stali austenitycznych i ze stali 2 1/4 Cr-lMo. W opracowaniu [4] podano
przykłady zastosowań tych stali w różnych elektrowniach oraz wynikające stąd korzyści. Do
korzyści tych zalicza się zmniejszenie średnicy i grubości elementów rurowych, a tym samym
ich masy, co jest wynikiem wyższej wytrzymałości na pełzanie stali 91. W przypadku
przegrzewaczy pary o parametrach pracy: 311 bar i 566°C, średnica rurociągu ulega
zmniejszeniu z 686 mm do 432 mm, a jego grubość ścianki - z 198 mm do 75 mm, gdy
zastąpiono stal 2 1/4 Cr-Mo stalą P91.
Badania przeprowadzone we Francji wykazały, że stal 91, charakteryzująca się bardzo
dobrą hartownością na wskroś przy dużych grubościach dochodzących do 300 mm i odpornością na pękanie wodorowe, można stosować do budowy dużych zbiorników ciśnieniowych
pracujących w wysokich temperaturach w przemyśle chemicznym.
Stal 9Cr-lMo-Nb,V, podobnie jak stal 2()H12MiF (X20CrMoV 12.1) należy do grupy
stali martenzytycznych. Z zamieszczonego w opracowaniu [4] wykresu CTPc wynika, że w
bardzo szerokim zakresie czasów .stygnięcia tg/? (ok.4(MX) s) zachodzi przemiana martenzytyczna. Twardość powstałego niskowęglowego martenzytu nic przekracza jednak 410 HV.
Wynika z tego, że - w porównaniu ze stalą 20H12M1F o większej zawartości węgla -stal P91
charakteryzuje się wyraźnie lepszą spawalnościa.
Wpływ podgrzewania wstępnego oraz wygrzewania po spawaniu na powstawanie pęknięć
w SWC stali 9Cr-lMo-Nb,V o różnej grubości w postaci odlewów, odkuwek i rur, badano
stosując próby utwierdzone [5]. Wyznaczona temperatura podgrzewania wynosiła 200°C i jest
ona wyraźnie niższa od wartości przewidywanej w oparciu o skład chemiczny badanej stali.
Przyczynę mniejszej skłonności stali 91 do pęknięć zimnych jest niższy stan naprężeń
wewnętrznych w utwierdzonej próbce, jako wynik przemiany martenzytycznej.
Zachodzącej w temperaturze ok 400°C przemianie martcnzylyczncj towarzyszy przyrost
objętości, który wywołuje w obszarze SWC naprężenia ściskające;skicrowanc przeciwnie do
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naprężeń rozciągających, będących wynikiem utwierdzenia spawanego złącza. W wyniku tego
maleją rozciągające naprężenia wewnętrzne, a tym samym skłonność do pęknięć jest mniejsza.
Badania przeprowadzone przy zastosowaniu symulatora cykli cieplnych spawania
wykazały wysoką udarność symulowanej SWC (KV> 200J). Również złącza spawane
charakteryzują się wystarczająco wysoką odpornością na kruche pękanie (praca łamania KV
próbek z karbem naciętym w odległości 2 mm od granicy wtopienia jest wyższa od 100 J, a
często przekracza 200 J [4].
Jak już wspomniano wcześniej, stal 9Cr-lMo-Nb,V nie jest skłonna do pęknięć wyżarzeniowych, co zostało potwierdzone m.in. za pomocą próby Vinckicra, gdzie uzyskano
przewężenia próbek obrobionych w symulatorze cykli cieplnych, a następnie rozciąganych w
temperaturze obróbki cieplnej, przekraczające wartość 70% (kryterium odporności na pękanie
wyżarzeniowc: Z>20%).
Do spawania stali 9Cr-lMo-V,Nb stosuje się spoiwa, dające metal spoiny o składzie
chemicznym zbliżonym do składu chemicznego materiału rodzimego, lecz o nieco mniejszej
zawartości niobu i większej zawartości niklu [4]. Złącza spawane poddaje się wyżarzaniu w
temperaturze 740-=-770°C. Praca łamania KV(-20°C) spoin wykonanych łukiem krytym i
elektrodami otulonymi wg publikacji [4] wynosiła odpowiednio 78 i 87 J.
W oparciu o przeprowadzoną analizę dostępnych publikacji można stwierdzić, że nowy
gatunek stali martenzytycznej do pracy w podwyższonych temperaturach 9Cr-lMoNb,V
(ASTM SA-213-T91) charakteryzuje się lepszą spawalnością od spawalności stali 20H12M1F,
10H2M i 13HMF, stosowanych na elementy urządzeń energetycznych pracujących w
temperaturach wyższych od 57()°C.

5. PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA STALI 9Cr-lMoNb,V (P91) W KRAJOWEJ

ENERGETYCE
W grudniu 1991 roku odbyło się w Elektrowni Opole spotkanie, którego tematem było
zastosowanie stali P91 jako materiału na:
- rurociągi wysokoprężne w miejsce dotychczasowego gatunku 13HMF,
- elementy przegrzewaczy pary w miejsce dotychczasowego gatunku X20CrMoV 12.1.
Na spotkaniu tym przedstawiciele Energopomiaru z Gliwic przedstawili korzyści
wynikające z zastąpienia stali 13HMF stalą P91. Przy zachowaniu porównywalnych kosztów
inwestycyjnych uzyskuje się następujące efekty:
- zmniejszenie ciężaru rurociągów o ok.40%,
- zmniejszenie strat rozruchowych,
- zmniejszenie strat nie wyprodukowanej energii w przypadku postojów awaryjnych.
Dotychczas jednak nie zapadły ostateczne decyzje odnośnie wprowadzenia stali P91 do
budowy urządzeń energetycznych. Ponieważ problem zastąpienia stali 13HMF o dużej
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skłonności do pęknięć wyżarzoniowych gatunkiem stali o lepszej spawalno.ści jest nadal
istotny dla krajowej energetyki, celowym jest przeprowadzenie odpowiednich badań stali P91.
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Tabela 1. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach oraz niektóre warunki
ich spawania
Gatunek stali
oraz
oznaczenie wg
PN-75/H-84024

Grubość g
[mm]

Mmiruln.i temperatura podgrzania
i międzyściegowa |°Cj
Stopień skali H D

c

D

:o

Materiały
dodatkowe
(elektrody
otulone)

A

g ^ "5
15 < g ^ 30
g > 30

75
75

20
75
100

100
100

lCr l/2Mo
(15 HM)
1 l/4Cr l/2Mo

g < 15
g > 15

20
100

100
150

150
*

ES Cr-MoR
ES Cr-MoB

l/2Cr l/2Mo 1/4V
(13 HMF)

g < 15
g > 15

20
100

100
200

150

ES Mo-Cr-VB

2 l/4Cr lMo
(10 H2M)

g < 15
g > 15

75

:oo

150
200

200
*

5Cr l/2Mo
7Cr l/2Mo

wszystkie

150

200

0,3 Mo
(16 M)

9Cr lMo

12 Cr Mo V

g ^ 8
g > 8

(20H12M1F)
X20CrMoV 12.1
wg DIN

M

•

Ni

1 - Metoda spawania z przemianą martenzytycimą, podczas której
temperatura podgrzewania jest niższa od temperatury początku
przemiany martenzytycznej M s .
2 - Metoda spawania w zakresie austenityu: Icmpaatura po*..
jest wyższa od temperatury Mj, a złącze po zakończeniu spawania.
a przed obróbką cieplną, musi ostygnąć ćo temperatur)' lezącej poniżej M s ,
aby zaszła przemiana martenzytyczna.
Stopnie skali zawartości wodoru dyfunclujiK .•LV H (cm\'100L!| w spoinie
H D ;>
H D ;>
H D ;>
H D .>

ES 9CrB

l-S 12Cr-Mo-VB

* - Nie znajduje zastosowania.

- 5 <i
- 10 ;z
- 15 1i
-

ES 2 Cr-MoB

150
: • ) ( >

Uwagi:

D
C
B
A

ES MoR
ES MoB

3
5
10
15
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abela 2. Skład chemiczny stopiwa
Oznaczenie

Ziiwiirioić pierwiastków [%]
C

Si

0.10

0,80

Mo

Cr

Mo

V

P

S

Inne31

-

0,40
do
0,70

-

0,30

0,30

-

0.30
do
0.60

0,80
do
1,20

0.25
do
0.60

0.030

0,030

-

0,40
do
0,65

-

0,030

0,030

-

1.50

0,40
do
0,65

0,40

0,90

do

do

-

0.030

0.030

-

1.50"

1.40

0,45
do
0,70

0,40

0,90

do

do

-

0.030

0,030

-

1.50"

1.40

0,45
do
0,70

0,70

0,90

do

do

0.030

-

1,30

0,10
do
0.35

0,030

1.50

0,90
do
1,30

0.40

2.0

do

do
2.6

0.90
do
1.30

-

0.030

0.030

-

0.030

0.030

-

-

0,025

0.025

0.15

0.025

0,025

-

0,025

0.025

Ni 0,8
W 0,40
do 0.60

Mn
0.40

do
1.5011

MoV

CrMo 0,5

CrMo 1

0.03
do
0.12

0,80

0,05
do
0,12

0.80

0.05
do
0,12

0,80

0.05

0,80

0,40
1,50
0,40

CrMo 1L

CrMoV 1

CrMo 2

0.05
do
0.15

0,80

0,05
do
0,12

0,80

0,05

0,80

CrMo 9

CrMoWV12

Z

do

1.30

CrMo 2L

CrMo 5

do

0,40

0,03
do
0,12

0,80

0,03
do
0.12

0.80

0,15
do
0,22

0,80

0.90
do
1,30

do

2.0
do

1,30

2.6

0,40
do
1,50

4.0
do

0,40

6.U

0.70

0.40

S.O

0.90

do

do

do

1,30

10,0

1.20

0,40
do
1.30

10.0

0.80
do
1.20

do

do

12.0

0.20
do

0.40

Inny sktad chemiczny

1)

Pojedyncze wartości oznaczają maksymalne zawartości pierwiastka

2)

Jeśli nie podano zawartości pierwiastków wówczas Ni < 0,3 %, Cu < 0,3 %, V < 0.05 %,
Nb < 0,05 %, Cr < 0,2 %
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Tabela 3. Własności mechaniczne stopiwa
Obróbka cieplna stopiwa

Praca łamania + 20°C [J]
R*
[N/mm2]
min.

[N/mm2]
min.

min.

Mo

355

510

22

47

38

MoV

355

510

18

47

CrMo 0,5

355

510

22

CrMo 1

355

510

CrMo 1L

355

CrMoV 1

Oznaczenie

Ul

sr.

min

Podgrzewanie
wstępne

Obróbka cieplna po spawaniu
T

czas wyg.
[min]

< 200

570-620

60

38

200-300

690-730

60

47

38

100-200

600-650

60

20

47

38

150-250

660-700

60

510

20

47

38

150-250

660-700

60

435

590

15

24

19

200-300

680-730

60

CrMo 2

400

500

18

47

38

2ÓO-3OO

690-750

60

CrMo 2L

400

500

18

47

38

200-300

690-750

60

CrMo 5

400

590

17

47

38

200-300

730-760

60

CrMo 9

435

590

18

34

27

200-300

740-780

120

CrMoWY 12

550

690

15

34

27

250-350
400-500

740-780

120

BADANIA MATERIAŁÓW NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW UDT

Henryk Duda, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, Poznań

W referacie przedstawiono informacje ogólne o dozorze technicznym oraz podano akty
wykonawcze dotyczące podziału urządzeń ciśnieniowych i ogólnych wymagań dla materiałów
stosowanych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
Zgodnie z powyższymi dokumentami własności mechaniczne i technologiczne materiałów
na urządzenia poddozorowe powinny odpowiadać wymaganiom norm, przepisów o dozorze
technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego i innych przepisów szczegółowych.
Ponadto w referacie podano rodzaje materiałów stosowanych do budowy urządzeń ciśnieniowych z podaniem szczegółowych wymagań oraz zakresu badań odbiorczych.

1. WSTĘP, INFORMACJA OGÓLNA O DOZORZE TECHNICZNYM
Dozorem technicznym nazywamy określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla
życia, zdrowia ludzkiego lub mienia i środowiska poprzez:
- rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,
- wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi i ładunków
w ograniczonym zasięgu,
- rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujęcych lub żrących
w czasie ich magazynowania lub transportu w zbiornikach bezciśnieniowych.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia objęć przepisami ustawy urządzenia
stwarzające inne niż określone powyżej zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz mienia i
środowiska.
Dozorowi technicznemu nie podlegają:
- urządzenia techniczne, nad którymi sę prowadzone prace naukowo-badawcze,
- górnicze szybowe urządzenia wyciągowe oraz urządzenia techniczne w podziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych.
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym Dz.U.Nr 36 poz. 220 z dnia 28 listopada 1987, która określa zasady, zakres i formy
dozoru technicznego oraz organy właściwe do jego wykonania.
W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988r. w sprawie dozoru
technic: icgo, rozdział 1 §1, dozorowi technicznemu podlegają urzędzenia ciśnieniowe, w
których zawarte sa ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, jak:
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- kotły parowe przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy energetycznej z użyciem ciepła
uzyskanego w drodze reakcji egzotermicznych lub z energii elektrycznej,
- kotły cieczowe (w lym również kotły wodne), przeznaczone do podgrzewania cieczy bez
zmiany jej stanu skupienia, z użyciem ciepła uzyskanego w drodze reakcji egzotermicznych lub z energii elektrycznej,
- zbiorniki stałe o iloczynie nadciśnienia i pojemności wyższym od 0,03 MPaxm3 przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo do prowadzenia w nich procesu
technologicznego pod ciśnieniem wyższym od 0,07 MPa, w tym również stabilizatory
pary oraz wymienniki ciepła i wytwarzacze pary, tj. zbiorniki złożone z dwóch lub więcej
przestrzeni oddzielonych ściankami, przeznaczone do wymiany ciepła między przepływającymi czynnikami,
- zbiorniki przenośne (transportowe) o pojemności powyżej 350 cm3, przeznaczone do
magazynowania cieczy lub gazów, zmieniające miejsce między napełnianiem i opróżnianiem, z wyłączeniem zbiorników do napojów gazowanych,
- wytwornice acetylenu stałe i przenośne przeznaczone do wytwarzania acetylenu w
wyniku reakcji chemicznej miedzy woda i węglikami wapnia, wraz ze zbiornikami
służącymi do magazynowania, schładzania, osuszania i oczyszczania acetylenu oraz
urządzeniami zabezpieczającymi, umieszczonymi na przewodach rozprowadzających albo
bezpośrednio na wytwornicy,
- rurociągi parowe oraz ich armatura, łączące kocioł z turbina w blokach energetycznych.

2. MATERIAłY PRZEZNACZONE DO WYTWARZANIA
URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
Warunki ogólne, jakim powinny odpowiadać materiały przeznaczone na budowę urządzeń
technicznych oraz ich elementów, podane sa w:
- rozporządzeniu ministra przemysłu z dnia 29 grudnia 19H8r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów o dozorze technicznym w rozdziale 4,
- warunkach technicznych dozoru technicznego DT-UT-90/W-M (Wymagania ogólne Materiały).
2.1. Zasady i tryb wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do budowy urządzeń
technicznych oraz wytwarzania i napraw tych urządzeń
Materiały i elementy przeznaczone do budowy urządzeń technicznych powinny odpowiadać
wymaganiom norm, przepisów o dozorze technicznym i innych przepisów szczególnych oraz
warunków technicznych dozoru technicznego.
W przypadku gdy dla urządzenia technicznego, materiałów i elementów przeznaczonych do
jego budowy nic ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, mogę być one
wytwarzane według warunków technicznych opracowanych przez wytwarzajęcego i
zatwierdzonych przez właściwy organ dozoru technicznego.

Procesy technologiczne wytwarzania urządzeń technicznych i ich elementów, takie jak:
- przeróbka plastyczna,
- nitowanie,
- spawanie,
- zgrzewanie,
- obróbka cieplna,
- formowanie naczyń ciśnieniowych z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
szklanym,
powinny odpowiadać warunkom technicznym dozoru technicznego oraz posiadać dokument
potwierdzający jakość (atest lub zaświadczenie o jakości), wystawiony przez kontrolę jakości
wytwarzającego.
Materiały powinny być znakowane zgodnie z wymaganiami norm i warunków technicznych dozoru technicznego. Wytwarzający urządzenia techniczne jest obowiązany sprzedawać urządzenia wraz z dokumentacją, której zakres odpowiada wymaganiom norm i
warunków technicznych dozoru technicznego.
2.2. Ogólne warunki stosowania materiałów
Do budowy urządzeń technicznych podlegających dozorowi powinny być stosowane
wyłącznie materiały, które są wyszczególnione w warunkach technicznych DT-UC-90/WM/03, WO-M/04, WO-M/05, WO-M/06, WO-M/07 i spełniają wymagania przedmiotowych
norm (PN,BN). Warunki stosowania materiałów nic spełniających ww. wymagań określone
są w DT-UT-90/M-09.
2.3. Wymagania podstawowe
Wymagania podstawowe obejmują:
- Wartości przyjmowane do obliczeń wytrzymałościowych. Materiały przeznaczone na
elementy urządzeń technicznych powinny mieć w stanie dostawy określone własności
wytrzymałościowe, służące za podstawę do obliczeń wytrzymałościowych w ustalonej
temperaturze obliczeniowej.
Za określone uważa się:
a)

minimalne własności wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej lub/i w temperaturach podwyższonych, zgodne z wymaganiami norm lub warunków technicznych
na dany wyrób,

b)

własności wytrzymałościowe w zakresie temperatur pełzania, zalecane do obliczeń
w normach lub warunkach technicznych wykonania i odbioru na dany wyrób,

c)

wartości podane w warunkach technicznych lub wytycznych dozoru technicznego w
przypadku braku danych wg poz.a) lub b).

- Spawalność (zgrzewalność). Materiały przeznaczone na spawane (zgrzewane) elementy
urządzeń technicznych powinny być spawalnc (zgrzcwalne), tj. muszą wykazywać
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podatność do łączenia za pomocą spawania (zgrzewania) w określonych warunkach
technologicznych, zapewniająca uzyskanie połączeń o ustalonych wymaganiach
eksploatacyjnych.
- Podatność do obróbki plastycznej. Materiały powinny charakteryzować się odpowiednia
podatnością do obróbki plastycznej, tj. zwijania, gięcia, tłoczenia ilp. operacji.
- Odporność na działanie czynnika roboczego. Elementy urządzeń ciśnieniowych, których
czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, powinny być wykonane z materiałów nie
ulegających działaniu tego czynnika ani nie tworzących z nim związków chemicznych
w drodze reakcji chemicznych.
- Znakowanie materiału powinno być zgodne z wymaganiami norm lub warunków technicznych wykonania i odbioru i zapewniać możliwość identyfikacji materiału z poświadczeniem jakości.
2.4. Badania odbiorcze
- Zakres badań odbiorczych. Próby i badania odbiorcze należy wykonywać w zakresie
przewidzianym normami lub warunkami technicznymi wykonania i odbioru, warunkami
technicznymi dozoru technicznego oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami podanymi w zamówieniu.
- Metody wykonywania prób i badań powinny być zgodne z przedmiotowymi normami i
warunkami technicznymi dotyczącymi badań.
W przypadku, gdy normy lub warunki techniczne podają kilka metod na wykonywanie
danego badania, wybór metody należy do wytwórcy, jeśli warunki techniczne dt nie stanowią
inaczej.
2.5. Poświadczenia jakości materiału
- Wymagane poświadczenia jakości materiału. Wyroby przeznaczone na ciśnieniowe i
nośne elementy urządzeń technicznych, z wyjątkiem śrub i nakrętek dla urządzeń
ciśnieniowych wg poz.l i 2 labl.2 WO-M/03, powiny być dostarczane z atestem. Wyroby
przeznaczone na urządzenia ciśnieniowe wyszczególnione w przedmiotowych warunkach
technicznych dozoru technicznego oraz na pomocnicze elementy urządzeń technicznych
mogą być dostarczane z zaświadczeniem jakości, jeśli normy nic stanowią inaczej.
- Atest powinien zawierać co najmniej następujące dane:
a) numer atestu i datę jego wystawienia,
b) nazwę lub znak wytwórcy,
c) nazwę, rodzaj i przeznaczenie wyrobu (półwyrobu) oraz ewentualnie metodę produkcji
(np.w przypadku rur ze szwem lub blach platerowanych). Dla rur ze szwem należy
podać również współczynnik wytrzymałościowy złącza,
d) znak materiału lub klasę własności mechanicznych w przypadku śrub i nakrętek wg
PN-82/M-82054,
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c) numer i skład chemiczny wytopu w przypadku wyrobów (półwyrobów) dostarczanych
wg wytopów,
t)
g)
h)
i)
j)
k)

wymiary albo numer rysunku,
stan dostawy (parametry dokonanej obróbki cieplnej),
liczby i masę wyrobów,
wyniki wszystkich wymaganych badań oraz numery i redsaje próbek,
znakowanie naniesione na wyrobach lub na przywieszkach,
stwierdzenie, że dane wyroby spełniają wymagania odnośnej normy lub warunków
technicznych wykonania i odbioru oraz warunków technicznych dozoru technicznego,
1) informację, że wytwarzający posiada uprawnienie organu dozoru technicznego do
wytwarzania danego materiału.
W ateście należy również zamieścić odciski oryginalnych stempli odbiorczych
umieszczonych na wyrobie objętym atestem. W przypadkach, gdy badania odbiorcze
dokonywane sa dodatkowo przez inne niż wytwórca instytucje, atest powinien być
podpisany również przez odbiorcę takiej instytucji.
- Zastępcze zaświadczenie badań materiału. Wyroby hutnicze (z wyjętkiem elektrod
spawalniczych), na które wytwórca urządzeń technicznych nic posiada atestu spełniającego wymagań warunków technicznych dl, mogą, za zgoda właściwego organu dozoru
technicznego, mieć sporządzone zastępcze zaświadczenie badań materiału. Zgodę taka
właściwy organ dozoru technicznego może wyrazić na uzasadniony wniosek zainteresowanego, pod następującymi warunkami:
a) przedmiotowe wyroby hutnicze będą oznaczone w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie gatunku materiału i ewentualnie wytwórcy wyrobu,
b) badania materiału zostaną wykonane przez uznane laboratorium.
Po pomyślnym zakończeniu badań laboratorium, które je przeprowadza, cechuje
zbadane wyroby i wystawia dla nich zastępcze zaświadczenie badań materiału. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie możliwe i mające zastosowanie dane określone w
ateście.

3. MATERIAŁY STOSOWANE NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
Do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych oraz ich elementów stosuje się w oparciu o warunki
techniczne niżej wymienione materiały:
- stale,
- staliwa,
- żeliwo,
- metale nieżelazne.
W grupie stali stosowane sa:
- stale węglowe konstrukcyjne zwykłej jakości wg PN-88/H-84020 (nieuspokojonc,
półuspokojone i uspokojone),
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- stale węglowe wyższej jakości wg PN-75/H-84019 (uspokojone),
- stale określonego zastosowania wg PN-81/H-84013, węglowe,
- stale określonego zastosowania wg PN-81/H-84023, stopowe,
- stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości wg PN-86/H-84018,
- stale stopowe konstrukcyjne wg PN-72/H-84030 i PN-72/H-84035,
- stale do pracy w podwyższonych temperaturach wg PN-75/H-84024,
- stale odporne na korozję wg PN-79/H-86020,
- stale niklowe o zawartości około 3,5% Ni,
- stale niklowe o zawartości około 5% Ni,
- stale na blachy platerowane wg PN-79/H-92140.
Materiały te musza spełniać wymagania w zakresie własności mechanicznych, składu
chemicznego i struktury materiału podanych w normach PN i BN oraz dodatkowe wymagania
zawarte w warunkach technicznych.
3.1. Stale
- Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności w temperaturze 20°C. Do budowy
urządzeń technicznych powinny być stosowane wyłącznie stale, których wytrzymałość
na rozciąganie i granica plastyczności w temperaturze 20°C są określone w normach
(PN,BN) lub warunkach technicznych wykonania i odbioru oraz sprawdzane podczas ich
produkcji.
- Wydłużenie względne A5 wyrobów ze stali, określone podczas próby rozciągania,
powinno być zgodne z wymaganiami norm, a dla urządzeń ciśnieniowych
- nie mniejsze niż:
a) 20% - dla blach na płomienice,
- dla wyrobów zastosowanych w gotowych spawanych zbiornikach przenośnych, jeżeli wykonane sa one ze stali innych niż drobnoziarniste,
b) 18% - dla blach i rur ze stali węglowych i stopowych do pracy w podwyższonych
temperaturach,
c) 16% - dla blach i rur ze stali niskoslopowych o podwyższonej wytrzymałości,
- dla odkuwek ze stali węglowych i ze stali do pracy w podwyższonych
temperaturach, badanych na próbkach wzdłużnych i stycznych, dla
wyrobów zastosowanych w gotowych spawanych zbiornikach przenośnych
wykonanych ze stali drobnoziarnistych,
d) 14% - dla odkuwek ze stali węglowych i ze stali do pracy w podwyższonych
temperaturach badanych na próbkach poprzecznych,
- dla gotowych przenośnych zbiorników bez szwu,
- dla stali przeznaczonych do wyrobu śrub, z wyjątkiem stali ulepszanych
cieplnie, dla których wydłużenie nic może być niższe niż 12%,
- dla rur na korpusy średniociśnieniowych bezpieczników wodnych.
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W przypadku gdy w normach lub warunkach technicznych brak wartości dotyczących
wydłużenia oraz dla wyrobów nowo wprowadzanych, wydłużenie A, powinno być
co najmniej równe wartości wyliczonej ze wzoru:
10000
A5 =

w którym:

Rm [MPa] - wytrzymałość na rozciąganie uzyskana w trakcie próby w
temperaturze 20°C przy zachowaniu minimalnych wymagań określonych
pod literę a) do d).
Granica plastyczności w podwyższonych temperaturach. Na elementy ciśnieniowe urządzeń
o temperaturze obliczeniowej wyższej niż 20°C powinny być stosowane tylko te wyroby
hutnicze ze stali, które granicę plastyczności w podwyższonych temperaturach maję
określone w normach i/lub warunkach technicznych wykonania i odbioru.
Udarność. Do wytwarzania urzędzeń ciśnieniowych:
a) o ciśnieniu obliczeniowym wyższym niż 1,6 MPa lub o temperaturze obliczeniowej wyższej niż 300°C lub
b) o temperaturze roboczej ścianek równej lub niższej niż O°C
powinny być stosowane tylko takie wyroby hutnicze walcowane i kute ze stali (z
wyjęlkiem stali wysokoslopowych austenitycznych), dla których normy (PN, BN) określaję
udarność w temperaturze 20°C.
W przypadku braku tych danych w normach, wartości udarności powinny być podane w
warunkach technicznych i wówczas nic powinny być one niższe od wartości określonej w
tabeli 1.
Obowiązek sprawdzania udarności. Wyroby hutnicze ze stali przeznaczone do budowy
urządzeń ciśnieniowych wymienionych w warunkach technicznych dl powinny mieć
sprawdzoną udarność w temperaturze 20°C lub/i w temperaturze roboczej ścianki, jeśli jest
ona równa lub niższa niż O°C (dla temperatur niższych niż minus 196°C badania udarności
mogą być przeprowadzane w temperaturze minus 196CC). Najniższa wartość udarności
sprawdzonej podczas produkcji wyrobu stalowego lub w czasie wytwarzania urządzenia
ciśnieniowego powinna odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych lub warunków
technicznych. Dla elementów o temperaturze roboczej ścianki nie niższej niż minus 40°C,
dla których naprężenia obliczeniowe nic przekraczają 25% naprężeń dopuszczalnych,
sprawdzenie udarności w temperaturze roboczej nic jest wymagane.
Wymagana udarność wyrobów hutniczych. Wyroby hutnicze:
a)

ze stali przeznaczone na zbiorniki przenośne (transportowe) pracujące w temperaturze
otoczenia powinny mieć sprawdzoną, w czasie ich produkcji lub podczas wytwarzania
zbiornika, udarność KCV w temperaturze minus 20°C, a uzyskane wyniki nie mogą
być niższe od podanych w tabeli 1. Niniejsze wymaganie nic dotyczy cienkich blach
do tłoczenia. Dla zbiorników przenośnych, których ścianki mogą osiągać temperatury

0°C lub niższe, obowiązują
DT-UT-90/WO-M/03.

wymagania zgodne z warunkami technicznymi

Tabela 1. Wymagane wartości udarności wyrobów hutniczych
1 \

Udarność''wg

Tempera tura

PN-79/H-O437O

badań ia

KCU

1)Ilość

sta 1 i wysokostopowych austen i tycznych

sta 1 i węglowych i nisko
stopowych

20°C

3

2 '

KCV

llajniższa udarność 'w J/cnir

0°C i poniżej

60

70

35

35

i sposób pobrania próbek określają normy

przedmiotowe

2)Wartość średnia trzech próbek,przy czym wynik jednej próbki
może być niższy o 20/. od wymaganego min imum,;a 1 o nie wiecoj
niż o 10 J/cm'
3)Dla próbek poprzecznych wartość udarności
o 2 5 7.

może być

niższa

b) przeznaczone do wytwarzania zbiorników na ciekły chlor powinny mieć sprawdzone
udarność KCU 2 po sztucznym starzeniu, a wyniki nic mogą być niższe niż 30 J/cm2;
dopuszcza się dokonanie badania na materiale wyjściowym,
c) ze stali niskoslopowych o podwyższonej wytrzymałości na elementy zbiorników do
skroplonego, silnie schłodzonego dwutlenku węgla powinny być poddane badaniom
2
udarności w temp. - 40°C, a wyniki nic mogą być niższe niż 30 J/cm ,
d) na śruby, powinny mieć określona w normach lub warunkach technicznych udarność
KCU 2 w temperaturze 20°C. Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na
parametry ciśnienia obliczeniowego i temperatury obliczeniowej urządzenia technicznego.
Sprawdzona udarność podczas produkcji materiału po obróbce cieplnej powinna
odpowiadać wymaganiom norm lub warunków technicznych i nie może być niższa niż
50 J/cm2.
zawartość siarki i fosforu w stalach, jeśli wymagania norm przedmiotowych nie stanowią
inaczej, nic powinna przekraczać wartości podanych w tabeli 2.
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Tabela 2. Dopuszczalna zawartość siarki i fosforu w stalach
Grupa sta 1 i

P

max

m

S

n.ax

W

Sta 1G węglowe
konst rukcyj ne
zwykłej jakość i

0. 050

Sta 1e konstrukcy jne węglowe
wyższej jakości
i niskostopowe

0. 040

0. 040

Sta 1e wysokostopowe

0.03 5

0. 035

0. 050

0. 09

Dla stali odpornych na korozję atmosferyczne zawartości siarki i fosforu mogą być
inne niż podane w tabl.2 pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom odpowiednich norm lub warunków technicznych wykonania i odbioru.
Badania ultradźwiękowe. Badaniom ultradźwiękowym w 100% podlegają następujące
wyroby hutnicze:
a) blachy, rury i odkuwki przeznaczone na elementy urządzeń
- o ciśnieniu obliczeniowym wyższym niż 5 MPa lub o temperaturze obliczeniowej
ścianki przekraczającej 300°C,
- o temperaturze roboczej ścianki niższej niż -4()°C,
b) blachy o grubości większej niż 15 mm przeznaczone do wytwarzania beczek,
c) blachy o grubości większej niż 50 mm,
d) pręty o średnicy równej lub większej niż 30 mm przeznaczone na śruby i nakrętki
urządzeń ciśnieniowych o ciśnieniu obliczeniowym 2 5 MPa i temperaturze obliczeniowej Ł 400°C, ze stali stopowej gat. 25HM wg PN-72/H-84030 w stanie ulepszonym
cieplnie, oraz ze stali stopowych do pracy w podwyższonych temperaturach gatunków
16M, 15HM, 21HMF, 24H2MF, 26H2MF wg PN-75/H-84024 również w stanic ulepszonym cieplnie. Dopuszczalna wadliwość wyrobów hutniczych powinna być ustalona
przez projektanta w dokumentacji lub w warunkach technicznych z tym, że dla
urządzeń o ciśnieniu obliczeniowym wyższym niż 5 MPa lub o temperaturze obliczeniowej przekraczającej 300°C oraz o temperaturze roboczej ścianki niższej niż -40°C
nie powinna przekraczać wadliwości dopuszczalnej dla:
- klasy P4, K4 przy badaniach blach wg BN-84/0601-05,
- wzorca ustalonego wg BN-82/0601-04 przy badaniach rur,
- klasy 3 przy badaniach odkuwek wg BN-86/0601-09.
Odporność na działanie korozji międzykrystaliczncj.
Badania te należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-66/H--04630.
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3.2. Staliwa
W grupie slaliw do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i ich elementów stosowane sa niżej
wymienione rodzaje staliw DT-UT-90/WO-M/04
•- staliwa węglowe konstrukcyjne zwykłej jakości wg PN-86/H-83152,
- staliwa stopowe do pracy w podwyższonych temperaturach wg PN-73/H-83157,
- staliwa stopowe odporne na korozję wg PN-86/H-83158.
Dodatkowymi wymaganiami dla staliw sa:
- Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności w temperaturze 20°C. Do budowy
ciśnieniowych urządzeń technicznych powinny być stosowane wyłącznie odlewy staliwne,
których wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności w temperaturze 20°C sa
określone w normach (PN,BN) lub warunkach technicznych wykonania i odbioru i sprawdzone podczas produkcji.
- Wydłużenie względne A5 odlewów staliwnych sprawdzone podczas próby rozciągania,
powinno być zgodne z wymaganiami norm dla poszczególnych rodzajów staliwa, a dla
urządzeń ciśnieniowych nic mniejsze niż:
a)

14% dla staliwa węglowego i staliwa stopowego konstrukcyjnego ogólnego przeznaczenia oraz staliwa do pracy w podwyższonych temperaturach,
b) 20% dla staliwa austenitycznego odpornego na korozję.
- Granice plastyczności staliwa w podwyższonych temperaturach. Na elementy urządzeń
ciśnieniowych pracujących w temperaturze wyższej niż 20°C powinny być stosowane tylko
takie odlewy staliwne, które granicę plastyczności w podwyższonych temperaturach maja
określona w normach lub warunkach technicznych.
Odlewy staliwne, przeznaczone do pracy w temperaturze wyższej niż 300°C, powinny mieć
sprawdzone granicę plastyczności w temperaturze obliczeniowej.
- Udarność odlewów, użytych do budowy urządzeń ciśnieniowych, powinna być sprawdzana
w temperaturze 20°C lub/i w temp. roboczej ścianki, jeżeli jest ona równa lub niższa niż
O°C. Udarność zbadana na próbkach wyciętych z odlewu lub z wlewków próbnych
powinna odpowiadać wymaganiom norm dla poszczególnych gatunków staliwa, ale nie
może być niższa od wartości podanych w tabeli 3.
Tabela 3. Wymagane wartości udarności odlewów
Udarność wg Temperatura
PH-79/H-04370 badań ia

KCU ?
KCV

Najniższa udarność

'[J/cra ]

sta 1iwo węglowe sta 1iwo
i niskostopowe austen i tyczne

20°C

0°C

i poniżej

'Wartości średnie z 3 próbek
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40

50

35

35

3.3. Zciiwa
W grupie żeliw do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i ich elementów stosowane są niżej
wymienione rodzaje żeliw (DT-UT-90/WO-M/05)
- żeliwa szare wg PN-86/H-83101,
- żeliwo cięgiiwc wg PN-82/H-83221,
- żeliwa sferoidalne wg PN-86/H-83123,
Dodatkowe wymagania dla żeliw podane sa w warunkach technicznych, a mianowicie:
- Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 20°C. Do budowy urządzeń technicznych
powinny być stosowane wyłącznie odlewy żeliwne, których wytrzymałość na rozciąganie
w temperaturze 20°C jest określona w normach (PN.BN) lub warunkach technicznych
wykonania i odbioru i sprawdzona podczas ich produkcji, przy czym dla urządzeń ciśnieniowych nic powinna ona być niższa niż:
a) 200 MPa dla żeliwa szarego,
b) 320 MPa dla żeliwa ciągliwego,
c) 370 MPa dla żeliwa sfcroidalncgo.
- Wydłużenie względne A5 odlewów z żeliwa ciągliwego i sfcroidalncgo sprawdzone podczas
ich wytwarzania powinno odpowiadać wymaganiom norm i warunków technicznych wykonania i odbioru, przy czym dla urządzeń ciśnieniowych nie powinno być niższe niż:
a) 8% dla żeliwa ciągliwego,
b) 12% dla żeliwa sferoidalnego.
- Umowna granica plastyczności w temperaturze 2()°C. Do budowy urządzeń ciśnieniowych
powinny być stosowane wyłącznie takie odlewy z żeliwa ciągliwego i sfcroidalncgo, które
mają określoną w normach lub warunkach technicznych i sprawdzoną podczas ich
wytwarzania umowną granice plastyczności R 02 w temperaturze 20°C. Wartości umownej
granicy plastyczności nic powinny być niższe niż:
a) 190 MPa dla żeliwa ciągliwego,
b) 230 MPa dla żeliwa sferoidalnego.
- Wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonych temperaturach. Na elementy urządzeń
ciśnieniowych, pracujących w temperaturze wyższej niż 20°C, powinny być stosowane
tylko takie odlewy żeliwne, które wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonych temperaturach mają określoną w normach lub w warunkach technicznych. Odlewy żeliwne
przeznaczone do pracy w temperaturach równych lub wyższych niż 300°C powinny mieć
sprawdzoną wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze obliczeniowej.
- Próba szczelności odlewów żeliwnych. Odlewy żeliwne powinny być poddane, jeśli ich
kształt na to pozwala, hydraulicznej próbie szczelności na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia
obliczeniowego, ale nie niższe niż 0,3 MPa.
- Badania nieniszczące. Odlewy żeliwne, przeznaczone na elementy o skomplikowanym
kształcie, należy poddać w całości lub częściowo badaniom nieniszczącym. Metody, zakres
badania oraz kryteria oceny powinny być określone przez projektanta.
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3.4. Metale nieżelazne
W grupie metali nieżelaznych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i ich elementów
stosowane sa niżej wymienione rodzaje metali:
- aluminium przerobione plastycznie wg PN-79/H-82160 i stopy aluminium do przeróbki
plastycznej wg PN-79/H-88026,
- odlewnicze stopy aluminium wg PN-76/H-88027,
- miedź przerobiona plastycznie wg PN-77/H-82120 i PN-79/H-87053 oraz przerobione
plastycznie stopy miedzi wg PN-77/H-87025, PN-78/H-87052 i PN-77/H-87050,
- odlewnicze stopy miedzi wg PN-79/H-87026.
Dodatkowe wymagania dla metali nieżelaznych sa podawane w warunkach technicznych,
a mianowicie:
- Wytrzymałość na rozciąganie i granica wytrzymałości w temperaturze 20°C. Do budowy
urzędzeń ciśnieniowych mogę być stosowane jedynie takie wyroby z metali nieżelaznych,
których wytrzymałość na rozciąganie Iub/i granica plastyczności w temperaturze 20°C sę
określone w normach lub warunkach technicznych wykonania i odbioru oraz sprawdzone
podczas ich produkcji. Wartości wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności
powinny odpowiadać wymaganiom norm lub warunków technicznych wykonania i odbioru
z tym, że wytrzymałość na rozciąganie miedzi w stanic wyżarzonym powinna wynosić co
najmniej 200 MPa.
- Wydłużenie względne wyrobów z metali nieżelaznych i ich stopów określone podczas
próby rozciągania powinno odpowiadać wymaganiom stosownych norm lub warunków
technicznych wykonania i odbioru z tym, że wydłużenie względne AI0 dla miedzi w stanic
wyżarzonym nie powinno być niższe niż 35%.
- Wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonych temperaturach. Na urządzenia ciśnieniowe
pracujące w temperaturach wyższych niż 20°C można stosować jedynie takie wyroby
hutnicze z metali nieżelaznych, które maję określone w normach lub warunkach technicznych wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonych temperaturach.
- Próby szczelności odlewów z metali nieżelaznych. Odlewy z metali nieżelaznych powinny
być poddane, jeśli kształt na to pozwala, hydraulicznej próbie szczelności na ciśnienie
równe dwukrotnemu ciśnieniu roboczemu z tym, że należy zachować 1,3-krotny współczynnik bezpieczeństwa w stosunku do granicy plastyczności danego stopu w temperaturze
20°C.
- Rury mosiężne przeznaczone na wymienniki ciepła należy poddawać próbie spłaszczania.

4. BADANIA ODBIORCZE WYROBÓW HUTNICZYCH
Materiały stosowane do wytwarzania urzędzeń ciśnieniowych, ze względu na charakter pracy
tych urzędzeń, wymagaję przy odbiorach szczegółowego sprawdzenia ich cech fizyko chemicznych, podanych w normach PN i BN oraz w przepisach dozoru technicznego.
Urzędzcnia ciśnieniowe, a w szczególności urzędzenia energetyczne (kotły, osprzęt,
walczaki, rurocięgi), pracuję w podwyższonych temperaturach i przy zmiennych obciężeniach.
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Takie warunki eksploatacyjne narażają materiały na nieodwracalne zmiany strukturalne
spowodowane procesami starzenia, pełzania i zmęczenia oraz przyspieszają działanie korozji.
Stąd wynikają wymagania eksploatacyjne stawiane urządzeniom ciśnieniowym w zakresie
niezawodności, bezpieczeństwa pracy i dużej trwałości. Na wszystkich etapach procesu
wytwarzania wyrobu konieczne jest przestrzeganie obowiązującego wytwórcę systemu jakości.
Ponadto w procesie wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania
urządzeń ciśnieniowych prowadzona jest kontrola materiałów na zgodność własności z
normami PN i BN oraz warunkami technicznymi dozoru technicznego przez przedstawicieli
UDT. Zakres i rodzaje badań odbiorczych wyrobów hutniczych ustala się na podstawie norm
przedmiotowych i warunków technicznych dt.
- Wykonanie badań kontrolnych przez przedstawicieli UDT. Zamawiający wyrób hutniczy
podaje w zamówieniu przeznaczenie wyrobu. W przypadku zastosowania wyrobu do
wytwarzania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wytwórca
zawiadamia właściwy terenowo Inspektorat Dozoru Technicznego. Po realizacji zamówienia
wytwórca występuje do inspektoratu dt o dokonanie odbioru materiałowego. Odbiór ten
polega na:
- przedstawieniu przez wytwórcę przedstawicielowi IDT wyników z przeprowadzonych
badań partii wyrobu zgłoszonej do odbioru,
- wyznaczeniu przez inspektora di próbek do badań zgodnie z wymaganiami norm i warunków dt, oznaczeniu cechą materiałową miejsc pobrania próbek oraz ustaleniu zakresu
badań materiałowych, które w zależności od wyrobu i jego przeznaczenia mogą obejmować:
a) oględziny zewnętrzne i wewnętrzne,
b) sprawdzenie cech fizycznych - np. w zakresie pomiarów średnic, grubości ścianek,
owalności itp.,
c) badania mechaniczne i wytrzymałościowe,
d) badania składu chemicznego,
e) badania metalograficzne mikro- i makroskopowe,
f) badania nieniszczące - np. badania ultradźwiękowe,
g) badania szczelności,
h) badania własności technologicznych jak: spłaszczanie, zginanie, roztłaczanie
pierścieni itp.,
i) sprawdzenie zgodności oznaczeń wyrobu z wymaganiami norm i warunków dt.
Badania kontrolne wykonywane są u wytwórcy w obecności inspektora dl. Otrzymane
wyniki są porównywane z wynikami przedstawionymi przez wytwórcę. Zgodność tych
wyników jest podstawą do potwierdzenia atestu, a wyrób zostaje oznaczony przez inspektora
dt cechę materiałową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie oznakowania
wyrobów. Następnie inspektor dt znakuje cechą materiałową i podpisuje atest.
Na tych czynnościach kończy się odbiór wyrobów hutniczych.

ANALIZA ORAZ OCENA METOD DIAGNOSTYCZNYCH
W ENERGETYCE

Ryszard H. Kozłowski
Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej, Kraków
Materiałoznawstwo energetyczne w aktualnych światowych kierunkach
rozwoju systemów cieplnych.
Ocena krajowych badań diagnostycznych.
Podstawa i metody badań diagnostycznych.

1. WSTĘP
Diagnostyka jest pojęciem bardzo obszernym, dlatego uściśleniem jej w przypadku urządzeń
energetycznych będzie diagnostyka materiałowa polegająca na badaniu i ocenie zachodzących
w czasie eksploatacji procesów utraty przez materiał zdolności przenoszenia obciążeń w
określonych temperaturach lub bardziej ogólnie, utraty możliwości pełnienia odpowiednich
funkcji w bloku energetycznym (np. potrzeba wymiany kul w młynach na skutek zużycia
ciernego).
Diagnostyka obejmuje więc nie tylko bieżącą ocenę urządzeń, lecz także metody
pozwalające wiarygodnie prognozować pozostały okres trwałości eksploatacyjnej podstawowych elementów bloków energetycznych, dając jednocześnie przesłanki do projektowania
nowych materiałów pozwalających na zwiększenie parametrów pracy elektrowni.
Doświadczenia zebrane np. przy eksploatacji niemieckich, brytyjskich czy amerykańskich
elektrowni, na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, wykazały, że austenityczne elementy o grubych
przekrojach powodowały wiele problemów związanych głównie z uszkodzeniami typu
zmęczeniowego.
Niezadowalające doświadczenia eksploatacyjne w tych krajach, głównie ze względu na
charakterystyczną dla stali austenitycznych niską wytrzymałość zmęczeniową wykazały, że
następne elektrownie musiały poczekać na nowe gatunki stali ferrytycznych odpornych na
wysokotemperaturowe pełzanie.
Od 1989 r. trwają prace nad modyfikacją trzech stali 9-12% Cr, nazwanych NF16 (TB9),
TB12M (TB12) i HCM12A (HCM12), celem ich zastosowania w projekcie EPRI RP 1403-50
jako materiału na części o grubych przekrojach. W projekcie tym partycypują producenci
stali, kotłów i wyposażenia z Japonii, Europy i USA. Wyprodukowano rury grubościenne ze
wszystkich trzech gatunków stali, a obecnie realizowany jest duży program badawczy.
W .' poczętej w tym roku trzeciej rundzie COST 501 badana będzie nowa wersja stali
na rwy , dodatkiem W, nazwana E911. Stal ta jest rurową wersją stali na rotory E,
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opracowanej w trakcie drugiej rundy COST 501. Europejscy wytwórcy stali przeprowadzą
próbne wytopy E911, z której wyprodukowane zostaną rury.
Oczekuje się, że wytrzymałość na pękniecie przy pełzaniu nowych stali z dodatkiem
wolframu przekroczy 120 MPa w temperaturze 600°C przez 105h. Wstępne badania przeprowadzone przez Elsam wykazują, że umożliwi to konstrukcję elementów o grubych przekrojach
w 400 MW instalacji pracującej z parą o parametrach 350 bar i 600°C, przy wydajności
48,5%, włączając w to czyszczenie gazów spalinowych.
Problematyce materiałoznawstwa energetycznego oraz analizie metod diagnostycznych
w energetyce poświęcona była ostatnia ogólnokrajowa konferencja z udziałem gos'ci
zagranicznych w listopadzie 1993r. w Krakowie [1].

2. OCENA KRAJOWYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Obecnie w kraju wykonanie badań diagnostycznych oferuje wiele firm badawczych powstałych z zespołów diagnostycznych: zakładów remontowych energetyki, Encrgopomiaru,
okręgów energetycznych, dużych elektrowni oraz niektórych instytutów badawczych.
Część z tych firm przeprowadza badania na stosunkowo dobrym poziomie,chociaż nic
zawsze potrafi prawidłowo ocenić okres dalszej możliwej eksploatacji, opracować technologię
naprawy, uzgodnić z dozorem technicznym programy badań, technologię naprawy (gdy taka
jest wymagana). Do dyskusyjnych należą często orzeczenia końcowe, czy wymagane przez
elektrownie gwarancje usług badawczych.
Część firm wykonuje badania po stosunkowo niskich cenach, ale są to przeważnie usługi
na podstawie zdezaktualizowanych instrukcji badań, przy czym niedoświadczeni badacze
posługują się przestarzałym sprzętem i aparaturą badawczą. Badania te mogą przedstawiać
pewną wartość do momentu nic występowania wad w badanych elementach.
Zdarza się jednak często, że w przypadku występowania wad w elementach bloku
energetycznego lub w sytuacjach nietypowych niewłaściwe orzeczenie instytucji badającej
często pogarsza stan urządzeń lub dyskwalifikuje dobre elementy.
Wiele urządzeń pracujących w energetyce ma już za sobą znaczny okres eksploatacji.
Wiele urządzeń ciśnieniowych zostało zaprojektowanych przed laty w oparciu o ówczesną
wiedzę i wymagania przepisów, nie narzucających projektantowi obowiązku gwarancji pracy
urządzenia w okresie 25-35 lat w cyklicznie zmieniających się warunkach obciążeń cieplnych
i mechanicznych, powstających podczas planowanych rozruchów i odstawień, zmian
obciążenia czy prób ciśnieniowych.
Brak analizy wpływu stanów dynamicznych na wyczerpanie się zapasu wytrzymałości
(ubytek trwałości) elementów konstrukcyjnych na etapie projektowania oraz podczas
eksploatacji sprawia, że obiektywnie następujący ubytek trwałości urządzeń nie jest znany do
chwili wystąpienia, groźnych często w skutkach i kosztownych przy usuwaniu, awarii.
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Istnieje więc potrzeba wykonania prac w zakresie diagnostyki urządzeń instalacji
ciśnieniowych (i nie tylko) w celu:
- oceny rzeczywistego poziomu ubytku trwałości elementów konstrukcyjnych po
wieloletniej eksploatacji w warunkach pełzania materiału oraz obciążeń małocyklicznych wywołanych przez zmieniające się naprężenia cieplne i mechaniczne,
- oceny możliwego jeszcze okresu dalszej eksploatacji urządzeń dla zaplanowania
remontów, modernizacji lub wymiany elementów na nowe,
- opracowania programów eksploatacji urządzeń ograniczających drastyczne zmniejszanie się tzw. zapasu trwałości elementów konstrukcyjnych,
- umożliwienia oprzyrządowania urządzeń, oprogramowania układów centralnej
rejestracji i przetwarzania danych (konieczne jest przy tym zabezpieczenie wymaganego poziomu trwałości elementów konstrukcyjnych podczas eksploatacji).
Większość remontów krajowych bloków energetycznych, uruchomionych w latach
szcśćdzicsiątych,wynika z konieczności wymiany lub naprawy: komór wylotowych przegrzcwaczy kotłów, przegrzewaczy pary, rur łączących przcgrzcwaczc pary, schładzaczy pary,
walczaków (liczne ostatnio awarie walczaków kotłów, w niektórych elektrowniach i
elektrociepłowniach w Polsce).
Najwięcej uszkodzeń spowodowanych jest: wyczerpaniem odporności na pełzanie,
wyczerpaniem wytrzymałości na zmęczenie (głównie cieplne), utrata odporności na kruche
pękanie, uszkodzenia korozyjne (agresywność środowiska), niewłaściwymi sposobami
rozwiązań koastrukcyjno-projektowych i technologią wykonania i montażu.

3. METODY BADAŃ
Poniżej przedstawiono metody badań przyjęte przez RAFAKO we współpracy z zespołami
badawczymi Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwo Usług NaukowoTcchnicznych PRONOVUM w Katowicach [2].
Jako zasadę przyjęto, że metodą oceny elementów konstrukcyjnych po długotrwałej
eksploatacji jest zespół metod. Elementy poddawane diagnostyce dzieli się na dwie grupy:
A. elementy pracujące w temperaturach podwyższonych poniżej temperatury pełzania
(walczaki, podgrzewacze, komora paleniskowa oraz część przegrzewaczy, komór,
rurociągów i schładzaczy).
B. elementy pracujące w warunkach pełzania (przcgrzcwaczc, części komór i rurociągów).
Dla oceny elementów grupy A stosuje się pomiary oraz konwencjonalne badania
nieniszczące:
- endoskopowe, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, ale również
metodę replik, badania własności mechanicznych oraz metody obliczeniowe
opracowane w oparciu o mechanikę pękania.
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Dla oceny elementów grupy B wykorzystuje się pomiary, konwencjonalne badania
nieniszczące, lakicjak w przypadku elementów grupy A oraz zespół metaloznawczych metod
badawczych.
Badania są przeprowadzone bezpośrednio na elemencie, bądź na wycinkach pobranych
z ocenianego elementu w miejscach o największym wytężeniu. Metoda oparta jest na banku
danych opracowanym dla najczęściej stosowanych w elementach urządzeń energetycznych
niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V.
Metoda wykorzystuje następujące badania metaloznawcze: kontrolę składu chemicznego,
sprawdzenie podstawowych własności mechanicznych w temperaturze 20°C oraz Re' (w temp.
pracy elementu), długotrwałe próby pełzania, skrócone próby pełzania, mikroskopowe badania
struktury i przełomów, skład fazowy wydzieleń, stopień rozwoju pustek, badania grubości
warstw tlenków (ich morfologii), próby małocykłowego zmęczenia, badania odporności na
kruche pękanie.
Zespół metod niszczących i nieniszczących przedstawia się w postaci odpowiedniego
algorytmu.
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KORELACJA WYNIKÓW BADAŃ METALOGRAFICZNYCH
I ULTRADŹWIĘKOWYCH
NA PRZYKŁADZIE ODKUWEK ZE STALI KWASOODPORNEJ

Ewa Hajcwska, Instytut Energii Atomowej, Świerk
Jacek Szelążek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

W referacie przedstawiono wyniki badań odkuwek ze stali kwasoodpornej przeznaczonych na armaturę pętli wysokociśnieniowej metodami metalograficzna i ultradźwiękowa.
Prezentowana praca miała na celu zbadanie jakie rodzaje wad typu wtrąceń, szczelin i
rozwarstwień, identyfikowanych w badaniach metalograficznych, sa możliwe da wykrycia
metodami nieniszczącymi, tj. za pomocą kontroli ultradźwiękowej i radiograficznej. Prowadzać
równolegle badania obydwoma metodami ustalano minimalne wymiary wykrywanych wad i
ich rodzaje.

1. WSTĘP
Z odkuwek stalowych wykonywane sa elementy armatury oraz inne elementy konstrukcyjne
(na przykład dennice i ściany sitowe) pracujące w agresywnych środowiskach, również w
energetyce. W takich półwyrobach ze stali kwasoodpomych występują różnego rodzaju wady
metalurgiczne. W niniejszej pracy skoncentrowano się na ustaleniu korelacji pomiędzy
wynikami badań wad nie wychodzących na powierzchnię materiału metodami metalograficzną
i nieniszczącymi. Wśród wad wewnętrznych najczęściej spotykane są wtrącenia niemetaliczne
typu tlenków i siarczków, będące pozostałością jamy usadowej [1-4], przy czym obserwuje
się zarówno zwarte pojedyncze zażużlenia jak i ich skupiska, często wypełniające szczeliny.
Niekiedy drobne wtrącenia tlenkowe towarzyszą wydzieleniom węglikoazotków tytanu.
Wtrącenia niemetaliczne mogą tworzyć warstwy, które na zgładach metalograficznych
obserwowane są jako łańcuszki wtrąceń. Są to powierzchnie płynnego metalu utlenione i
wprowadzone do środka wlewka w procesie odlewania, a następnie rozwalcowane lub
przekute w procesie dalszej przeróbki plastycznej. Wady tego typu mają wymiary liniowe od
tysięcznych części mm do kilku mm.
Duże wtrącenia i rozwarstwienia materiału tworzące nieciągłości są niebezpieczne,
ponieważ działając jako karby mechaniczne obniżają wytrzymałość elementów konstrukcyjnych. Ważne są przy tym nie tylko rodzaj i wielkość wtrąceń niemetalicznych, ale również
ich ilość i gęstość rozmieszczenia, zwana stopniem nasilenia wad [3]. W przypadkach nie
diagnozowania wad materiałowych przed obróbką skrawaniem istnieje niebezpieczeństwo ich
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ujawnienia dopiero w procesie eksploatacji urządzeń. Badania ultradźwiękowe stosowane są
powszechnie do wykrywania wad materiałowych typu pęknięć w energetyce jądrowej [5].

2. STOSOWANE METODY BADAWCZE
Badaniom poddano kilkanaście odkuwek o wymiarach 160xl00mm i 180xl20mm o różnej
grubości wykonanych ze stali gatunku 12H18N10T. Z powierzchni odkuwek usunięto jedynie
zgorzelinę. Pozostały one jednak utlenione i nierówne, izn. w stanie odpowiadającym
warunkom dostaw przemysłowych.
Po wykonaniu wstępnych badań metalograficznych stwierdzono występowanie w
odkuwkach dużej ilości wad matcriałowych.co uniemożliwiło stosowanie kontroli wyrywkowej i pociągnęło za sobą konieczność wyboru metody diagnostycznej, pozwalającej ustalać
rodzaj i nasilenie wad bez zniszczenia materiału.
Jako pierwszą zastosowano metodę radiograficzną, która nie dała pozytywnych rezultatów
ze względu na rodzaj i rozmieszczenie wad obserwowanych w badanych odkuwkach, często
stanowiących cienkie warstwy ułożone równolegle do powierzchni odkuwek, trudno
wykrywalne radiograficznic. Tak ułożone wady mogą być natomiast dobrymi reflektorami fal
akustycznych i dlatego jako kolejną podjęto próbę ich diagnozowania za pomocą defektoskopii ultradźwiękowej.
Metodą ultradźwiękową można jednoznacznie wykryć i zlokalizować wady o wymiarach
większych od wartości krytycznej zależnej od własności akustycznych materiału - osłabienia
fal i techniki badania - zastosowanej częstotliwości. Osłabienie fal ultradźwiękowych
rozumiane jako zmniejszenie strumienia fal może mieć różne przyczyny, na przykład może
być spowodowane pochłanianiem lub rozpraszaniem (6-8J.
Zgodnie z wynikami Mącona i Skimina, przytoczonymi w pracy |8], w przypadku gdy
długość fali X jest mniejsza od średniej średnicy ziarna d, czyli gdy X<d, silne tłumienie fal
ultradźwiękowych jest powodowane pochłanianiem. Niewielki wzrost tłumienia fal ultradźwiękowych obserwowany wraz ze wzrosłem częstotliwości f wynika z małej anizotropii stałych
sprężystych poszczególnych ziam.
Osłabienie fal w wyniku rozpraszania ma istotne znaczenie w przypadku gdy X>d,
bowiem wielkość rozpraszania jest proporcjonalna do wartości stosunku d^/f4.
Dla długości fali większej od średniej średnicy ziarna rozpraszanie jesl czułe na zmiany
wielkości ziarna i częstotliwości fali zastosowanej w badaniach. Większa anizotropia stałych
sprężystych ziarn materiału zwiększa ten efekt.
Rozdzielenie efektu tłumienia fal sprężystych na składowe pochodzące od pochłaniania
i rozpraszania jesl niemożliwe w przypadku, gdy nie można określić czy K jesl mniejsza czy
większa od d. Trudności takie pojawiają się, gdy materiał ma nierównomierną wielkość ziarn
lub posiada strukturę pasmową. Pierwszy przypadek często występuje w odkuwkach, a drugi
w wyrobach walcowanych. Przy wysokich częstotliwościach, powyżej 10 MHz, tłumienie
rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem częstotliwości. Przy częstotliwości około 25 MHz o
tłumieniu decyduje wielkość ziarna. Dlatego ocena wielkości ziarna metodami ultradźwiękowymi jest możliwa gdy warunek X>d jest spełniony, przy czym konieczne jest stosowanie
dużych częstotliwości.
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Odkuwki po badaniach ultradźwiękowych z charakterystycznymi wadami poddano
badaniom metalograficznym. Zgłady wykonano w pobliżu wad punktowych, a następnie przez
stopniowe kontrolowane zbieranie materiału określano ich wymiary tj. szerokość i długość.
W celu dokładnego zlokalizowania defektów na płaszczyznach xy wszystkich odkuwek
wytrasowano siatki współrzędnych prostokątnych o podziałcc 10 mm.

3.WYNIKI BADAŃ
Wstępne próby zastosowania defektoskopii ultradźwiękowej do badania odkuwek o grubości
około 40 mm wykazały, że najlepszą wykrywalność wad uzyskuje się przy częstotliwości 10
MHz. Przy większych częstotliwościach zasięg penetracji fal był zbyt mały. Zaznaczył się tu
duży wpływ stanu powierzchni, bowiem nierówna powierzchnia, przy tych częstotliwościach,
powodowała wyraźne zmiany sprzężenia akustycznego i pogarszała precyzję pomiarów.
Do badań zastosowano głowicę 10LN7 (częstotliwość 10 MHz, średnica przetwornika
piezoelektrycznego 7 mm) o zwiększonej czułości i głowicę podwójną 4LDL13 (częstotliwość
4 MHz, przetwornik o wymiarze 13 mm). Wstępnie oceniono, że wymiary najmniejszych
wykrywalnych wad odpowiadały średnicy równoważnej d,=(),5mm.
Na rys. 1 przedstawiono obraz odkuwki oznaczonej nr 038 o wymiarach 160x100 mm w
skali 1:1. Badania ultradźwiękowe prowadzono od strony powierzchni górnej xy. Wykryte
wady zaznaczono na rysunku czarnymi punktami. Liczby umieszczone obok tych znaków
odpowiadają głębokościom zalegania wad i ich średnicom równoważnym w mm. Stwierdzono,
że w przypadku odkuwek o grubości do 40 mm wystarczające jest wykonywanie pomiarów
tylko od strony jednej powierzchni.
Na rys.2 pokazano obrysy dwóch szczelin ujawnionych w badaniach odkuwki nr 038
prowadzonych opisaną metodą. Szczelina 2 nie została wykryta w badaniach ultradźwiękowych prawdopodobnie z powodu zbyt bliskiego położenia obydwu wad - odległość szczelin
w płaszczyźnie badania wynosiła około 1,5 mm. Przy nierównej powierzchni i małej
odległości sygnały pochodzące od tych wad nakładały się, bowiem jak ustalono podobne
szczeliny o takiej samej szerokości w obszarze bez innych wad były wykrywalne. Na rys.3
i 4 pokazano zdjęcia zgładów metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie I przecinającej
omawiane szczeliny. Na rys.5 pokazano wadę znalezioną podczas badań mikroskopowych w
odległości kilku mm od szczeliny "głównej" (20/08). Nie była ona wykryła metodą ultradźwiękową z powodu nieciągłości (łańcuszkowy układ wtrąceń) pomimo, że jest dość długa
i wystarczająco szeroka (0,2 mm).Badania tej samej odkuwki prowadzone w innych
przekrojach dały podobne rezultaty.
Za pomocą metody ultradźwiękowej, w opisanych warunkach, nie wykrywano rozległych
skupisk wydzieleń węglikoazotków tytanu, którym zwykle towarzyszą drobne wtrącenia
siarczków i tlenków (rys.6) oraz wydzieleń 6-ferrylu (rys.7).
Pewnym zaskoczeniem był brak jakichkolwiek sygnałów pochodzących od cienkich
warstw tlenków (rys.7 i 8). Prawdopodobnie cienkie warstwy tlenków w przypadku gdy są
poprzerywane (rys.7) nie stanowią odpowiedniego reflektora odbijającego fale ultradźwiękowe. W przypadku cienkich zwartych warstw (rys.8) nic obserwuje się odbicia fal, ponieważ
w stalach kwasoodpornych są to przeważnie tlenki chromu bardzo dobrze przylegające do
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metalu, tworzące z nim prawdopodobnie związki pośrednie o wiązaniach metalicznych od
strony metalu, a atomowe w dalszych warstwach. Takie złącze tlenków chromu z metalicznym
podłożem stanowi nieciągłość strukturalną typu różnofazowych granic ziarn, nie stanowi
natomiast nieciągłości dla fal ultradźwiękowych. Należy stwierdzić, że brak możliwości
wykrycia nawet bardzo rozległych cienkich warstw tlenków chromu jesl cechą ujemną
techniki ultradźwiękowej w zastosowaniu do stali kwasoodpornych. Wady tego typu nic
osłabiają jednak materiału tak jak szczeliny i grube wtrącenia niemetaliczne. Są jednak groźne
np. w przypadku ich przecięcia w procesie obróbki skrawaniem, gdyż mogą one zapoczątkowywać pęknięcia.
Na rys.9 przedstawiono powierzchnię xy odkuwki nr 5 o wymiarach 160x160x40 mm z
zaznaczonymi obszarami o bardzo silnym tłumieniu fal. W tych miejscach nic uzyskiwano
nawet echa dna czyli odbicia od dolnej ściany odkuwki. Na rysunku prostokątami zaznaczono
próbki nr 6, 8 i 12 wycięte do badań metalograficznych, w czasie których nie stwierdzono
obecności wad punktowych typu szczelin lub wtrąceń niemetalicznych. Materiał silnie
tłumiący fale ultradźwiękowe miał strukturę austenityczną z niewielką zawartością 6-ferrytu
(około 0,5 %). Na granicach starych i nowych ziarn austenitu o różnej wielkości widoczne
były bardzo liczne wydzielenia węglików (rys.10 i 11). Na starych granicach ziarn występowały grube wydzielenia faz wtórnych, prawdopodobnie o, x lub t] bogatych w chrom, o czym
świadczą ich skupiska w sąsiedztwie rozpadającej się fazy 6-ferrytu (rys.11). Nie można
wykluczyć, że występują tam także tlenki powstałe w wyniku tak zwanego przepalenia stali
w procesie kucia.
Strukturę próbki nr 12, wyciętej z fragmentu odkuwki nr 5 bez wad, tzn. nie wykazującej
silnego tłumienia pokazano na rys. 12. W pobliżu ziarn 6-ferrytu obserwuje się niewielką ilość
wydzieleń, które nie występują na granicach ziarn austenitu.
Na rys. 13 pokazano schemat odkuwki nr 063, która w badaniach ultradźwiękowych
wykazywała trzy obszary z wysokim poziomem szumów akustycznych. Na rys. 14 zamieszczono zdjęcie zgładu metalograficznego, wykonanego w jednym z łych obszarów. Widać
na nim liczne bardzo drobne wady typu porowatości i niemetalicznych wtrąceń tlenkowych.
Pojedyncze tak drobne wady nie są wykrywalne w defektoskopii ultradźwiękowej, ale przy
dużym ich nasileniu mogą być źródłem szumów.

4.PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonych badań można wnioskować, że przyczyną silnego tłumienia fal ultradźwiękowych w pewnych fragmentach odkuwek jest przede wszystkim bardzo nierównomierna wielkość ziarn (np. rys.7 i 12), wynikająca z różnych warunków rekrystalizacji w procesie
kucia. Dodatkowo biorąc pod uwagę wydzielone fazy o bardzo małym ziarnie (w porównaniu
z wielkością ziarn austenitu) trzeba stwierdzić, że silne tłumienie fal może być wywołane
zarówno przez pochłanianie fal jak i ich rozproszenie. Mogą występować lu następujące
efekty:
- w stalach kwasoodpornych- nic występuje silna anizotropia modułów sprężystości
podłużnej i poprzecznej (E i G), a więc w przypadku dużych ziarn nie powinno być
znaczącego rozpraszania fal,
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- osłabienie lal, występujące w materiale o dużym ziarnie (X<d), musi być spowodowane
silnym pochłanianiem energii, przy czym tłumienie w tych obszarach jest wspomagane
rozpraszaniem na drobnych wydzieleniach faz wtórnych,
- w obszarach o małym ziarnie (X>d) następuje duże rozpraszanie fal na bardzo drobnych
ziarnach austenitu i wydzieleń, a efekt ten zwiększa się w przypadku istnienia znacznej
anizotropii własności sprężystych w ziarnach.
Ponieważ badane odkuwki miały bardzo zróżnicowane strukturę, prawdopodobnie
wszystkie opisane efekty mogły występować równocześnie. To uproszczone rozumowanie nic
wyjaśnia całkowicie problemu, a jedynie zwraca uwagę na fakt, że badania ultradźwiękowe
nie dają jednoznacznej oceny wad i musza być powiązane z badaniami strukturalnymi.
Z porównania wyników badań metodami metalograficzną i ultradźwiękowe wyciągnąć
można następujące szczegółowe wnioski:
- wady punktowe typu dziur, dużych wtrąceń niemetalicznych i pęknięć są wykrywalne
opisaną metodą ultradźwiękową, jeśli ich średnice równoważne df są większe od 0,3 mm;
jeżeli powierzchnia zewnętrzna odkuwki byłaby gładka i równa, wówczas poprawiłoby
się sprzężenie akustyczne i związana z nim wykrywalność wad,
- silne osłabienie fal jest prawdopodobnie wynikiem dużego rozpraszania przez bardzo
rozdrobnioną i nierównomierną strukturę, jak również przez fazy wtórne,
- źródłem szumów akustycznych są skupiska licznych drobnych wad typu wtrąceń
niemetalicznych, porowatości i rozwarstwień o wymiarach znacznie mniejszych od
długości fali,
- metodą ultradźwiękową w opisanych warunkach nie wykrywa się wydzieleń węglikoazotków tytanu i pasm ó-ferrylu oraz cienkich poprzerywanych warstw tlenków chromu.
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Rys.l. Odkuwka nr 038. Wyniki badań ultradźwiękowych.
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Rys.3. Obraz szczeliny 1 z rys.2. Zgład polerowany mechanicznie.

Rys.4. Obraz szczeliny 2 z rys.2. Zgład polerowany mechanicznie.
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Rys.5. Wada nic wykryta podczas badań ultradźwiękowych w odkuwcc nr 038.
62

••• ••-».. v r . ^

Rys.6. Wydzielenia węglikoazotków tytanu i drobne wtrącenia niemetaliczne typu tlenków.
Zgład polerowany mechanicznie.
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Rys.7. Struktura odkuwki z widocznymi pasmami fazy 6-fcrrytu i drobnymi ułożonymi
pasmowo wtrąceniami niemetalicznymi typu tlenków i węglikoazotków tytanu. Zgład
polerowany mechanicznie i trawiony elektrolitycznie w roztworze kwasu szczawiowego.

Rys.8. Struktura odkuwki z widocznymi cienkimi warstwami tlenków. Zgład polerowany
mechanicznie i trawiony elektrolitycznie w roztworze kwasu szczawiowego.
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Rys.9. Odkuwka nr 5. Wyniki badań ultradźwiękowych.

Rys. 10. Struktura odkuwki nr 5 z licznymi drobnymi wydzieleniami węglików. Na starych
granicach austenitu widoczne wydzielenia międzymetalicznych faz wtórnych. Zgład
polerowany mechanicznie i trawiony elektrolitycznie w roztworze kwasu szczawiowego.

\

Rys. 11. Struktura odkuwki nr 5 z licznymi drobnymi wydzieleniami węglików i wydzieleniami międzymetalicznych faz wtórnych w pobliżu ziarn 6-ferrytu.

Rys. 12. Struktura odkuwki nr 5 w obszarze nie wykazującym wad w badaniach ultradźwiękowych.
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Rys. 13. Odkuwka nr 063. Wyniki badań ultradźwiękowych.
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ZASTOSOWANIE PRÓB ZGINANIA UDAROWEGO DO OCENY
STANU MATERIAŁÓW
EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH DYNAMICZNYCH

Waldemar Biłous, Jan Wasiak, Tadeusz Wagner
Instytut Energii Atomowej, Świerk

Omówiono metodę wyznaczania współczynnika intensywności naprężeń Ktd w próbie
zginania udarowego. Podano zasady pomiarów odporności na pękanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu systemu do pomiaru udarności firmy Wolpert.

1. WSTCP
Możliwość przewidywania pękania elementów konstrukcji stało się obecnie częścią składowe
metod obliczeń konstrukcyjnych już w fazie projektowej. Ma również istotne znaczenie dla
oceny żywotności resztkowej materiałów konstrukcyjnych podczas eksploatacji.
W przypadku eksploatowanych siłowni energetycznych ma to szczególnie istotne znaczenie ponieważ wiele z nich przekroczyło projektowy czas eksploatacji. Problem ten dotyczy
nic tylko krajowego przemysłu energetycznego. Według opublikowanych danych około 75%
elektrowni pracujących w USA przekroczyło okres 30 lal eksploatacji, a w Japonii 30%
siłowni energetycznych osiągnęło 100 000 godz. eksploatacji [1J. Analizy ekonomiczne
przeprowadzone m.in. w USA i Anglii dowodzę, że możliwość przedłużenia czasu eksploatacji i modernizacji eksploatowanych elektrowni to oszczędności sięgające 25% nakładów
inwestycyjnych, niezbędnych do budowy nowych obiektów energetycznych.
Jednak dalsza, bezpieczna eksploatacja obiektów energetycznych wymaga zwiększenia
zakresu i częstości kontroli materiałowo - wytrzymałościowej. Stosowane obecnie metody
badań nieniszczących i niszczących w postaci prób pełzania, badań wytrzymałości statycznej,
badania strukturalne itp. w ograniczonym stopniu umożliwiają ocenę przydatności do dalszej
eksploatacji zastosowanych materiałów.
Długotrwała eksploatacja urządzeń energetycznych w warunkach podwyższonych
temperatur i ciśnień wywołuje degradację struktury zastosowanych do ich budowy materiałów
konstrukcyjnych, obniżająca ich własności eksploatacyjne. Jednym z przejawów zachodzących
zmian strukturalnych jest zwiększenie kruchości materiału.
Stale przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach stosowane w energetyce
charakteryzują się wysokimi własnościami plastycznymi. Utrudnia to badania tych materiałów
tradycyjnymi metodami mechaniki pękania z uwagi na gabaryty próbek oraz interpretację
uzyskanych wyników.
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Stosowane obecnie (2,3) laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika intensywności
naprężeń K,c (Jlc) dla materiałów konstrukcyjnych umożliwiają ocenę ich podatności na
pękanie w warunkach obciążeń statycznych, w płaskim stanic odkształcenia. W rzeczywistych
warunkach eksploatacji, elementy nowoczesnych konstrukcji pracują w warunkach obciążeń
dynamicznych - zmiennych, przeciążeń itp. Dlatego też opracowano metodę umożliwiająca
określanie podatności na pękanie materiałów konstrukcyjnych w warunkach dynamicznego
działania sił [4]. Sformułowanie zależności empirycznych dotyczących współzależności
pomiędzy współczynnikiem intensywności naprężeń K,c oraz udarnością KV [5], umożliwiło
opracowanie metody wyznaczania współczynnika intensywności naprężeń - Kld, w próbie
udarnos'ci. Dalsze badania pozwoliły na określenie zależności pomiędzy statycznym (K,c) i
dynamicznym (Kld), współczynnikiem odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia.

2. SYSTEM DO BADANIA UDARNOŚCI FIRMY WOLPERT
System do pomiaru udarności firmy Wolpert (rys.l) umożliwia wyznaczanie odporności na
pękanie materiałów konstrukcyjnych, poprzez wyznaczanie współczynnika intensywności
naprężeń K(d oraz J Id w próbie udarowego zginania przy użyciu próbek typu Charpy - V, z
wypropagowaną szczeliną zmęczeniową. Jest to skomputeryzowany i oprzyrządowany w
czujniki: siły, odkształcenia (pomiar strzałki ugięcia) i pękania próbki, młot udarnościowy
typu PW 30/15. Oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu firma Wolpert opracowała przy
współpracy z Instytutem Mechaniki i Materiałoznawstwa we Freiburgu.
Z teoretycznego punktu widzenia ideę określania odporności materiałów konstrukcyjnych
na pękanie w próbie udarności oparto na założeniu, że współczynnik intensywności naprężeń
można wyznaczyć z funkcji siły w czasie trwania próby zginania udarowego [6], rys.2. Dla
sprawdzenia tej tezy prowadzono badania zginania udarowego na próbkach typu Charpy-V
z wypropagowaną szczeliną zmęczeniową w celu określenia reakcji próbek na zginanie udarowe. Badano również zmiany współczynnika intesywności naprężeń K,dyn w funkcji czasu
(rys.3), w zależności od rodzaju materiału, geometrii próbki, długości wypropagowanej szczeliny zmęczeniowej, energii młota itp. Badania prowadzono w warunkach statycznych i dynamicznych, porównując uzyskane wyniki. Z uwagi na to, że wyznaczona krzywa w układzie
K|dyn - czas zginania udarowego ma podobny przebieg jak zarejestrowana podczas próby
funkcja odkształcenia próbki w czasie, nazwano ją "Impact Responsc Curvc" (IRC), rys.4.
Udowodniono empirycznie [6], że krzywa IRC zależna jest tylko od własności sprężystych materiału i ma taki sam charakter dla materiałów o podobnym module Younga i współczynniku Poissona, niezależnie od zastosowanej energii młota (rys.5). Oznacza to, że dla
określenia podatności materiału na pękanie w próbie zginania udarowego istotne jest
zarejestrowanie wartości siły w momencie pęknięcia próbki,a współczynnik intensywności
naprężeń K,d można wyznaczyć z krzywej IRC [6], korzystając z zależności:
K u = Kd'n(t=tf)
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(1)

Pomiar czasu trwania próby - tf, umożliwiają zainstalowane czujniki siły, odkształcenia
i pękania rejestrujące początek obciążenia oraz moment pęknięcia próbki. Przykładowe wskazania czujników pokazano na rys.6. Czujnik odkształcenia klina bijaka, zastosowany jako
czujnik siły, zapewnia pomiar obciążenia próbki z dokładnością 1% (rys.óa). Odkształcenie
próbki podczas próby zginania udarowego mierzone jest czujnikiem optoclcktrycznym (układ
fotodiod i fotorezystorów), zapewniającym dokładność pomiaru 1% (rys.ób). Do pomiaru
czasu pękania próbek z materiałów ferromagnetycznych, zastosowano czujnik magnetyczny
(rys.óc). Mechanizm podnoszenia ramienia młota (uruchamiany z pulpitu sterowniczego)
umożliwia płynna regulację energii uderzenia.
Z uwagi na krótki czas trwania próby wynoszący średnio kilkadziesiąt mikrosekund
wprowadzono kryterium czasowe decydujące o prawidłowym przebiegu próby tzw. kryterium
3-T. Jest to czas niezbędny do ustania drgań próbki wywołanych udarowym działaniem siły,
likwidacji luzów na podporach itp. Zakłada się, że po upływie tego czasu próbka jest
obciężona quasistatycznie. Czas ten zależy od czynnego przekroju poprzecznego próbki.a więc
i długości wypropagowancj szczeliny zmęczeniowej, energii młota, własności sprężystych
badanego materiału i szybkości rozchodzenia się w nim dźwięku [7]. Czas ten wyznacza się
ze wzoru empirycznego:
x = 7 x lO^SWEBCJYc,,
gdzie:

(2)

c o - prędkość dźwięku w materiale,
E - moduł Younga,
W - szerokość próbki,
B - wysokość próbki,
S - odległość między podporami; S = 4W,
Co- funkcja podatności.

Próbę uznaje się za prawidłowa,kiedy zarejestrowany czas do pęknięcia próbki jest dłuższy
od wyznaczonego okresu czasu 3-T.
Porównanie wskaźników Klc i K|d.
W wyniku próby zginania udarowego próbki typu Charpy V z wypropagowana szczelinę
zmęczeniowe, przy użyciu systemu firmy Wolpcrt, uzyskuje się wykres siły (energii) w
funkcji czasu trwania próby, który umożliwia wyznaczenie wartości współczynnika odporności
materiału na pękanie K,d (Jld), rys.7.
Opublikowane [6] rezultaty badań porównawczych,przcprowadzonc dla stali konstrukcyjnych o znakach: 30CrNiMo8 oraz stali 30HGSA (badania własne IEA [8]) rys.8, wskazuję
na duże porównywalność współczynników odporności na pękanie wyznaczonych w próbie statycznej - K,c i zginania udarowego - K,d.
Metodę wyznaczania krytycznej wartości współczynnika intensywności naprężeń w próbie
zginania udarowego przy użyciu systemu Wolpert wykorzystano do oceny zastosowanej
technologii regeneracji pierścienia koła bijakowego młyna węglowego [9].
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Regeneracja pierścienia polegała na mechanicznym usunięciu uszkodzonej warstwy i
uzupełnieniu materiału przez napawanie powierzchni zewnętrznej. Celem badań było
określenie wpływu tego procesu na odporność na pękanie materiału pierścienia. Badany
materiał (staliwo L17HMF wraz z napoina) pobrano z uszkodzonego pierścienia koła bijakowego młyna węglowego. Z wycinków materiału wykonano próbki typu Charpy V w taki
sposób, aby ocenić podatność na pękanie w warstwie materiału rodzimego, strefie wpływu
ciepła, linii wtopienia i napoinie.
Szczeliny zmęczeniowe wypropagowano przy użyciu systemu do badań wytrzymałościowych Inslron 8501, mierząc prędkość ich przyrostu w poszczególnych warstwach. W tabeli 1 podano wartości zmierzonych współczynników intensywności naprężeń Kld oraz
prędkości przyrostu szczeliny da/dN dla poszczególnych warstw.
Tabela 1. Wyniki pomiarów odporności na pękanie i prędkości przyrostu szczeliny zmęczeniowej dla badanego pierścienia koła bijakowego (w nawiasach podano odchylenia
standardowe dla 7 punktów pomiarowych)

Miejsce
pobrania
próbki
napoina
linia wtopienia
strefa wpływu
c iepła
materiał rodzimy

K

Id
[HPa m 1 / 2 ]

da/dN
[^m/cykl]

95 (35)

0.03235 (0.002)

124 (0.2)

0.02039 (0.003)

66 (23)

0.04105 (0.010)

60 ( 1)

0.03982 (0.013)

Wyniki pomiarów w poszczególnych warstwach nie wykazały istotnych zmian mierzonych parametrów, co w powiązaniu z badaniami strukturalnymi potwierdziło prawidłowość
stosowanej technologii regeneracji.
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Przeprowadzone badania wykazały, że metodę pomiarów współczynnika intensywności
naprężeń w próbie zginania udarowego można stosować w badaniach porównawczych złęcz
spawanych, ponadto liczne opublikowane prace dotyczące tego typu badań [10 -Ś- 12],
wskazuję na możliwość ich wykorzystania do oceny żywotności resztkowej stali stosowanych
w energetyce.
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1.czujnik położenia kątowego
2.czujnik pękania
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4.czujnik odkształcenia
5.licznik
6.wzmacniacz
7.komputer
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Rys.l. Schemat budowy systemu do pomiaru udarności firmy Wbipert [6].

Rys.2. Wykres siły w funkcji czasu trwania próby zginania udarowego [6],
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użyciu systemu do badania udarności firmy Wolpert.
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MATERIAŁY POLIMEROWE DLA WYSOKONAPIĘCIOWEJ
IZOLACJI LINII PRZESYŁOWYCH
Bolesław Mazurek, Aleksandra Gasperowicz, Jerzy Slankicwicz
Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego,
Wrocław

W pracy przedstawiony obecny stan wiedzy dotyczący zastosowania materiałów
polimerowych do budowy izolatorów wysokonapięciowych energetycznych linii przesyłowych.
Przedstwiono wady i zalety zastosowania do budowy tych urządzeń żywic epoksydowych,
materiałów kompozytowych (żywica epoksydowa, włókno szklane w orfonie kauczukowej) i
betonów polimerowych. Izolatory wykonane z materiałów polimerowych w porównaniu z
izolatorami wykonanymi z ceramiki lub szkła charakteryzują się mniejsza energochłonnością,
mniejszym ciężarem i wymiarami. Pojawiają się jednak nowe problemy, które są przedstawione w niniejszej pracy.

1. WSTĘP
Tradycyjną, stosowaną od wielu lat, izolacje wysokonapięciową linii przesyłowych, stanowią
izolatory porcelanowe i szklane. Ich niewątpliwą zaletą jest stosunkowo wysoka odporność na
starzenie pod wpływem narażeń atmosferycznych, głównie promieniowania ultrafioletowego.
Charakteryzują, się one również dobrymi własnościami mechanicznymi i dużą odpornością na
degradację powierzchni pod wpływem narażeń energetycznych. Stosowana od wielu lat
technologia jest dobrze poznana, a dzięki masowej produkcii cena wyrobów jest umiarkowana.
Natomiast do wad izolatorów ceramicznych należy zaliczyć
- hydrofilność s/.kla i ceramiki, co w warunkach zwiększone) wilgotności powoduje znaczne
obniżenie oporności powierzchniowej, potęgowane jeszcze zabrudzeniami powierzchniowymi;
- łatwość rozwoju tzw. przeskoków zabrudzeniowych. co przy malej odporności na szoki
termiczne prowadzi do uszkodzeń mechanicznych;
- znaczny ciężar, dotyczy to głównie łańcuchów izolatorów szklanych;
- wysoka energochłonność produkcji związana z procesem wypału.
Stąd w wielu ośrodkach badawczych na świecie prowadzone są prace nad wprowadzeniem
izolacji z tworzyw sztucznych. Sprzyja temu dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego, który
poszukuje zastosowań dla swoich produktów Opracowano izolatory z różnych tworzyw
organicznych i krzemoorganicznych
Najbardziej rozpowszechnione są:
- żywice epoksydowe z wypełniaczami mineralnymi SiCb i AI2O3 dla izolatorów średnich
napięć pracujących w atmosferze powietrza i na napięcia kilkuset kilowoltów w atmosferze
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-izolator)' kompozytowe (żywica epoksydowa włókno-szklane) w osłonie z kauczuków
silikonowych i etylenowo-polipropylenowych (EPDM) dla zewnętrznej izolacji napowietrznej;
oraz ostatnio intensywnie rozwijane tzw.
- betony polimerowe.
2.ŻYWICE EPOKSYDOWE
Żywice lane, w tym głównie epoksydowe, dzięki swoim własnościom pozwoliły na
opracowanie nowej generacji urządzeń wysokonapięciowych. Doskonała przyczepność do metali
i innych materiałów konstrukcyjnych, dobre własności dielektryczne i mechaniczne oraz łatwość
formowania praktycznie dowolnych kształtów, stały się podstawą nowej filozofii konstruowania
Elementy wykonane z żywic mogły bowiem jednocześnie pełnić rolę izolacji elektrycznej oraz
stanowić konstrukcję nośną, obudowę itd. Kształt urządzeń podporządkowany został rozkładowi
pola elektrycznego. Rezultatem tego było powstanie wyrobów, których wymiary i ciężar były
kilkukrotnie mniejsze od tradycyjnych stosujących izolatory porcelanowe.
Początkowy entuzjazm został jednak poważnie przyhamowany po pierwszych latach
doświadczeń eksploatacyjnych, gdy okazało się, że materiały polimerowe ulegają, pod wpływem
pola elektrycznego i warunków atmosferycznych, procesowi starzenia. Na powierzchni mogą
tworzyć się tzw. ślady pełzne, będące ścieżką węgla pochodzącego z rozkładu żywicy, a we
wnętrzu zachodzi proces "drzewienia", który w konsekwencji obniża wytrzymałość elektryczną.
Stwierdzono również, że w warunkach silnej wilgotności pogarszają się własności dielektryczne.
Dotyczy to głównie materiałów kompozytowych (żywica - wypełniacz). Innym narażeniem, które
niekorzystnie wpływa na izolację z żywicy epoksydowejjest promieniowanie ultrafioletowe.
Wykonano wiele prac nad poznaniem mechanizmów odpowiedzialnych za zmiany
starzeniowe izolacji epoksydowej. Osiągnięto pewne sukcesy. Zastosowanie uwodnionych
wypełniaczy mineralnych zwiększyło odporność żywic na powstawanie śladów pełznych.
Powstający w wyniku rozkładu żywicy węgiel łączy się ze znajdującym się w wodzie tlenem i
uwalniany jest z powierzchni w postaci gazowej CO i CO2 W ten sposób zamiast ścieżki
węglowej powstaje jedynie ślad erozyjny, który w zasadzie nie powinien obniżać własności
izolacyjnych powierzchni.
W kompozytowych izolatorach żywicznych. /. wypełniaczami mineralnymi, na granicach
ziaren powstają tzw. słabe miejsca, które obniżają zarówno własności elektryczne jak i
mechaniczne, szczególnie w warunkach wilgotnych. Jedną z przyczyn może tu być niecałkowite
zwilżanie powierzchni ziaren wypełniacza przez żywicę, w procesie wytwarzania izolatora.
Powstaje w ten sposób system mikrownęk i kapilar, które mogą być pokrywane zaabsorbowaną
wodą powierzchniową [ 1 ]. Jednym ze sposobów eliminowania słabych miejsc w kompozycie jest
silanowanie wypełniacza [2], lub wprowadzenie silanowego środka sprzęgającego wprost do
żywicy w procesie wytwarzania izolatora [3]. Silanowe środki sprzęgające ułatwiają zwilżanie
powierzchni ziaren i tworzą warstwę pośrednią zwiększającą przyczepność żywicy do ziaren
wypełniacza. W ten sposób redukowana jest liczba słabych miejsc. Powinno to więc zwiększyć
wytrzymałość mechaniczną oraz poprawić własności dielektryczne.Wpływ dodatków silanu do
kompozycji żywica epoksydowa - mączka kwarcowa na jej własności elektryczne i mechaniczne
przedstawione są w tabelii 1 i na rys.l.
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Tabela 1. Wytrzymałość na zginanie i współczynnik stratności dielektrycznej tgo" kompozytów
epoksydowych przed i po gotowaniu w wodzie, w czasie 100 h, (3]
silan dodany do
żywicy

silanowane ziarna
wypełniacza

i

i

*>

-W

125

129

87

1450

130

160

482

Rodzaj próbki

bez silanu

1 -przed, 2 - po
gotowaniu w wodzie
Wytrzymałość na
zginanie [Nmm'-]

i

->

I2.i

288

IK6X 1(T(I

kHz, 30 V

245

Z przedstawionych rezultatów widać korzystne zmiany w struktur/e kompozytu żywicznego
pod wpływem środka siłanowego, które wpływają zarówno na zwiększenie wytrzymałości
mechanicznej jak i poprawę objętościowych własności dielektrycznych. Są doniesienia
literaturowe, /.e silany mają również korzystny wpływ na własności powierzchniowe
kompozytów |4|
/. przedstawionych wyników można wyciągnąć wniosek, że źródłem słabych miejsc, a więc i
pogarszania się własności materiału jest wprowadzanie do żywicy wypełniacza. Jest to słuszne,
ale jednocześnie jest to cena jaką płacimy za inne korzyści, które daje wypełniacz. Po pierwsze
żywica z wypełniaczem jest znacznie tańsza od czystej żywicy. Najważniejsze jednak jest to, że
przy pomocy wypełniacza możemy w szerokim zakresie sterować własnościami materiału.
Wypełniacz pozwala na znaczne zwiększenie przewodności cieplnej, co jest jedną z
najistotniejszych cech materiału elektroizolacyjnego. Odpowiednim doborem wypełniacza
można zmieniać własności elektrostatyczne powierzchni izolatora, które w sposób istotny
wpływają na jego zdolności do zabrudzania się jak i na mechanizm rozwoju przeskoku
powierzchniowego. Przedstawimy to na przykładzie rozwoju wyładowania powierzchniowego na
izolatorze wsporczym w atmosferze SF(>. Stwierdzono mianowicie, że w pewnych przypadkach
wielokrotne przeskoki powierzchniowe powodują niszczenie izolatora rys..2. Mechanizm
takiego niszczenia można było zidentyfikować stosując obserwację rozwoju wyładowania przy
pomocy ultra szybkiej fotografii. Przykładowe zdjęcia poklatkowe, uzyskane kamerą IMACON 600, przedstawia rys..3. Widzimy tu, że wyładowanie , nawet jeśli jest inicjowane w pewnej
odległości od izolatora, kierowane jest ku jego powierzchni. W ten sposób powierzchnia
izolatora bombardowana jest dużą energią czoła strimera, a przy wyższych ciśnieniach, czołem
lidera, w czasie 50 do 100 ns. Jest to energia wystarczająca do destrukcji materiału.
Prawdopodobny mechanizm tego zjawiska pokazany jest na rys..4. Na czoło strimera, albo lidera
działają dwie siły, Fj - powodowaną polem zewnętrznym oraz F? - wywołaną ładunkiem
powierzchniowym generowanym na powierzchni izolatora podczas rozwoju wyładowania. Z
takiego modelu wynika, że znak ładunku powierzchniowego ma wpływ na kierunek rozwoju
wyładowania. Dodatni ładunek powierzchniowy będzie kierował wyładowanie ku powierzchni, a
w konsekwencji może być przyczyną niszczenia izolatora. Ujemny ładunek powierzchniowy
spowoduje odrzucanie wyładowania od powierzchni. Możliwość taka pokazana jest na rys. 5.
Znak ładunku powierzchniowego zależy m.in.od rodzaju wypełniacza, poprzez który można
wpływać na współczynnik emisji wtórnej izolatora. Przedstawiony model wskazuje nowe
możliwości projektowania żywicznych izolatorów kompozytowych. Może to być również
wykorzystane do ochrony izolatora przed zabrudzaniem.

Możemy więc powiedzieć, że jednym ze sposobów polepszania własności izolatorów
kompozytowych jest modyfikacja materiału. Innym, rozwijanym równie intensywnie, jest
pokrywanie powierzchni izolatora materiałami bardziej odpornymi na warunki atmosferyczne,
takimi jak kauczuki silikonowe lub etylenowo-polipropylenowe (HPDM). Są to elastomery z
wszystkimi cechami tego gatunku materiałów, co oznacza, że nie mogą one przenosić naprężeń
mechanicznych. Stąd, przy ich wykorzystaniu, powstały konstrukcje, w których naprężenia
mechaniczne przenoszone są przez elementy żywiczne zbroione włóknem szklanym, otoczone z
zewnątrz elastomerem.

3.IZ0LAT0RY KOMPOZYTOWE Z RDZENIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Po licznych próbach ostatecznie powstała konstrukcja, której zasadę pokazano na rys.:6.
Izolatory takie składają się z trzech podstawowych elementów:
- rdzenia nośnego w postaci pręta lub rury;
- osłony z kauczuku silikonowego lub EPDM;
- metalowych okuć.
3.1.Rdzeń nośny izolatora
Rdzenie zbrojone włóknem szklanym charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością
mechaniczną, ale są podatne na penetraqę wilgoci wzdłuż włókien, szczególnie przy jednoczesnym
działaniu pola elektrycznego Istotną sprawą jest tu wybór włókna o odpowiedniej apreturze oraz
stosowanie technologu ułatwiających pokrywanie włókien żywicą (np przesycanie próżniowe) [5]
Obszary graniczne włókno - żywica można również wzmacniać przez stosowanie silanowych środków
sprzęgających [6]
Oceny wytworzonych rdzeni szklano - epoksydowych dokonuje się metodami opisanymi w
normie IEC 1109. Polegają one na obserwaqi penetracji barwnika ( 1 % roztwór fuksyny w alkoholu
etylowym) przez próbki pręta długości 10 mm zanurzone w barwniku na głębokość 2 mm Norma nie
dopuszcza przesączeń barwnika na wskroś pręta. Druga metoda polega na pomiarze prądu upływu,
przy napięciu 12 kV, przez próbkę o długości 30 mm, gotowaną uprzednio w czasie 100 h w 0,1 %
roztworze NaCI. Prąd upływu nie może przekroczyć 1 mA. Wymagania te można uznać za liberalne, a
mimo to spełniło je jedynie 30 % prętów wykonanych z różnych materiałów i przebadanych w
Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu Dzięki takim badaniom można jednak było wyselekcjonować
najbardziej odpowiednie typy rovingu i technologie wykonywania prętów W dalszym ciągu poszukuje
się innych bardziej rygorystycznych metod badania jakości prętów szklano - epoksydowych W pracy
[7] stwierdzono, zs pręty zakwalifikowane jako dobre, wspomnianą metodą penetracji barwnika,
pochłaniały wodę w stopniu wystarczającym do wzrostu przenikalności dielektrycznej i tgiS Oczywiście
autorzy niniejszego opracowania nie twierdzą ze każda penetracja wilgoci do pręta, dyskredytuje
kompozyt Wymaga to jednak dalszych badań mechanizmu transportu wilgoci i jej oddziaływania w
silnym polu elektrycznym. Dalszych postępów wymaga konstrukqa izolatorów, bo proces zawilgacania
można ograniczyć przez ulepszoną hermetyzaqę w osłonie elastomeru
3.2.Osłony izolatorów kompozytowych
Osłona izolatora powinna być wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Z
dostępnych materiałów pod uwagę bierze się żywice epoksydowe cykloalifatyczne, EPDM oraz
kauczuki silikonowe Żywica cykloalifatyczna jest droga, ok 10-krotnie droższa od krajowej żywicy
dianowej, a z uwagi na kruchość może pękać wskutek dylataqi cieplnej. EPDM jest mało odporny na
wyładowania koronowe. Dlatego najczęściej stosuje się na osłony izolatorów prętowych kauczuki
silikonowe. W celu polepszenia wiązania silkonu z prętem stosuje się warstwy pośrednie, tzw. środki
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gruntujące Przykładem może tu być preparat G - 790 i 791 f-my Wacker. Następnie nakładana jest
właściwa osłona z elestomeru, metodą wtrysku, prasowania czy naklejania kloszy
Pierwsze izolatory z kauczukiem silikonowym, uzyskanym w wyniku reakcji kondensacji,
wykonano w połowie lat 60 - tych. Kauczuk ten byl jednak słaby mechanicznie, notowano uszkodzenia
kloszy przez ptaki. W latach 75 - 77 wprowadzono nowy rodzaj kauczuku silkonowego, HTV,
sieciowanego w wyższej temperaturze (200 °C), wypełnionego uwodnionym tlenkiem glinu Kolejny
postęp nastąpił w połowie lat 80 - tych po opracowaniu dwuskładnikowego silikonu RTV sieciowanego
w temperaturze pokojowej. Dostępne obecnie na rynku kauczuki silikonowe charakteryzują się
dobrymi własnościami dielektrycznymi i dużą odpornością na starzenie w warunkach napowietrznych.
Charakteryzują się one krótkim czasem i niską temperaturą sieciowania. Dzięki temu możliwa jest
wysoka wydajność produkcji, przy małej, w porównaniu np z porcelaną,energochłonności procesu.
Możliwość stosowania wypełniaczy pozwala na sterowanie własnościami mechanicznymi, cieplnymi
dielektrycznymi i elektrostatycznymi
Wspomniana norma IEC 1109 przewiduje badanie materiału osłonowego na modelu izolatora
W tej metodzie izolatory próbne o drodze upływu 484 - 693 mm. umieszczane są w komorze ze słoną
mgłą i poddane działaniu napięcia przemiennego 50 Hz o wartości 14 do 20 kV Kryterium oceny jest
brak, po próbie, uszkodzeń powierzchniowych w postaci ścieżek, erozji i przebić kloszy Badania
wykonane w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu wykazały, ze kauczuki silikonowe Powersil 590 fmy Wacker i Silastic 601 f-my Dow Corning, z powodzeniem spełniają te wymagania
3.3.Okucia metalowe
Wytrzymałość mechaniczna prętów z żywicy epoksydowej zbrojonej włóknem szklanym jest
wysoka, jednak ze względów konstrukcyjnych izolator musi być wyposażony w dwa okucia,
umożliwiające montaż izolatora na linii Połączenie okucia z prętem nośnym izolatora jest
mechanicznie słabym punktem W praktyce stosuje się trzy podstawowe rodzaje połączeń
przedstawione na rys 7 Każde z nich ma zalety i wady, ale obecnie większość konstrukcji
wykorzystuje rozwiązanie "c", które wykazuje najwyższą wytrzymałość na rozerwanie Zgodnie z normą
IEC połączenie okucie - izolator badane jest w komorze termomechanicznej Test polega na
naprężeniu izolatora siłą równą 50 % siły zrywającej i poddaniu go czterem ośmiogodzinnym cyklom
termicznym w zakresie od --35 °C do 50 °C Wynik próby jest dodatni jeśli izolator nie zmieni
odległości między okuciami
Prętowe izolatory kompozytowe z pokryciem silikonowym są obecnie zamontowane w ponad
dwudziestu krajach [°|, zarówno w normalnie eksploatowanych liniach jak i w
celach
badawczych. Dotychczasowe obserwacje ich pracy nastrajają optymistycznie.
Pozytywne doświadczenia z pracy tych i/olatorów uzyskano zarówno na linii napięcia stałego
400 kV w warunkach silnych zabrudzeń [ 10,111 jak i na liniach napięcia przemiennego 230 kV i
750 kV 112). W Polsce izolatory kompozytowe są stosowane na liniach przesyłowych 110 kV
oraz w instalacjach doświadczalnych.
Panuje obecnie opinia, że ze wszystkich materiałów stosowanych do budowy wysokonapięciowej izolacji napowietrznej, w warunkach silnych zabrudzeń, najlepiej zachowują się
kauczuki silikonowe. Jedyną ich wadą ograniczającą stosowanie jest ich wysoka cena. Stąd, obok
dalszego rozwijania konstrukcji izolatorów w osłonie silikonowej, trwają poszukiwania nowych
tańszych materiałów, które mogłyby pełnić podobną rolę. Jednym z nich są tzw. betony
polimerowe.
4.BETONY POLIMEROWE
Beton polimerów' (BP) jest materiałem kompozytowym składającym się z odpowiednio
dobranych wypełniaczy mineralnych, organicznego lepiszcza i dodatków specjalnych. 7. uwagi na

Tabela 2. Właściwości elektryczne betonów polimerowych

Symbol materiału
Lp.

Właściwości

Jednostka

Warunki pomiaru

B

A

przed H2O *po H2O

POH2O

1

Odporność na działanie łuku
elektrycznego

s

PN-74/E-04441
U=14kV

250
(bez
ścieżki)

—

246
(bez
ścieżki)

—

2

Odporność na działanie prądów
pełzających

V

IEC-112

>500

—

>500

—

3

Odporność na działanie prądów
pełzających

kV/h

PN-89/E-04442
IEC-587

2.5/6.0
3.5/5.5

—

2.5/6.0
3.5/5.5

—

4

Oporność właściwa skrośna

ficm

10l4-]0l5

10 1 2 -10 1 3

5

Oporność właściwa
powierzchniowa

10

6

Współczynnik stratności
dielektrycznej tg5

7

Przenikalność dielektryczna e

00

c

przed H2O

ukł. trójelektrodowy
T=20OC

n
---

j.w.
j.W.

f=50 Hz
f=l'kHz

IOH-1O 15 1010-1011
1011-1012

1O13-IO14

0.061
0.035

0.60
0.34

0.064
0.033

0.31
0.17

5.3

—

5.3

—

j.w.
„ _

A - bez zastosowania silanowego środka sprzęgającego
* - przed i po gotowaniu przez 100 godzin w HoO

[=50 Hz

13- 1 0 14

10 1 3 "10 1 4

B - z zastosowaniem silanowego środka sprzęgającego

wysoką zawartość wypełniaczy (85-95% wagowo) oraz możliwość utwardzania w temperatur/e
pokojowej, koszt izolatora z betonu polimerowego jest bardzo niski. Szacuje się, że cer.a
izolatora z BP wynosi około 5-10% ceny izolatora porcelanowego. Dlatego zainteresowanie tym
rodzajem izolacji i to zarówno dla wykonań wnętrzowych i napowietrznych jest coraz większe.
W USA izolator}' /. BP są stosowane w izolacji napowietrznej na napięcie do 138 kV [13]
Prowadzone są prace nad stacyjnymi izolatorami wsporczymi na 230 kV.Z powodu dobrych
własności mechanicznych są one szczególnie zalecane dla rejonów aktywnych sejsmicznie (14].
Szeroki program badań izolatorów z BP rozpoczęto w 1991 roku w Wielkiej Brytanii [15],
uzasadniając to ich dużą odpornością na zabrudzenia atmosferyczne (przemysłowe i morskie).
Badania te są obecnie prowadzone na izolatorach o napięciu znamionowym 11 kV
Dotychczasowe wyniki są bardzo optymistyczne.
Badania betonów polimerowych podjęte /ostały również w Instytucie Elektrotechniki we
Wrocławiu [ I 6 | Obecnie prowadzone są prace nad optymalizacją technologii wytwarzania oraz
pomiary własności otrzymanych materiałów Własności elektryczne dwóch rodzajów próbek
różniących się procesem technologicznym przedstawiono w tabeli 2.

5.PODSUMOWANIE
- Żywice lane, głównie epoksydowe, znajdują coraz szersze zastosowanie do budowy
izolatorów wysokiego napięcia. Żywice dianowe są mało odporne na narażenia atmosferyczne,
głównie promieniowanie ultrafioletowe
Pod wpływem wyładowań zabrudzeniowych i
koronowych, na powierzchni epoksydowej żywicy dianowej mogą tworzyć się przewodzące
ścieżki węglowe. Własności żywic można znacznie poprawić przez dodatek silanów. Możliwości
te nie są jeszcze w pełni poznane i wymagają dalszych prac.
- Bardzo dobrym materiałem osłonowym, odpornym na warunki atmosferyczne, są kauczuki
silikonowe, które mogą być z powodzeniem wykorzystane do budowy napowietrznych
izolatorów kompozytowych. Izolatory' takie, w porównaniu z porcelanowymi, mają szereg zalet.
1). Mniejszy ciężar, nawet o ok. 90%, co pozwala na lżejsze konstrukcje i mniejsze koszty
transportu;
2). Materiały polimerowe są elastyczne, dlatego są odporne na naprężenia zginające i uderzenia;
3) Wykazują wysoki stosunek wytrzymałości do ciężaru, co umożliwia konstrukcje słupów o
dłuższych przęsłach i nowych rozwiązaniach;
4). Większą odporność na zabrudzenia, a molekularna budowa gumy silikonowej pozwala
zachować jej hydrofobowość przez wiele lat.
- Betony polimerowe, dzięki niskiej cenie, dobrym własnościom mechanicznym i odporności
na warunki atmosferyczne są bardzo interesującym tworzywem, które w przyszłości może być
stosowane na szeroką skalę w przemyśle izolatorów elektrycznych
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Rys. 1 Zmiany objętościowego prądu absorpcji w funkcji czasu. (A,O) - żywica bez silanu, (A,! ]
silan dodany do żywicy, (B) - silanizowany wypełniacz, H bO - oznacza gotowanie w wodzie.

Rys. 2 Izolator epoksydowo alundowy zniszczony wyładowaniami powierzchniowymi w
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Rys. 3 Poklatkowe zdjęcia szybkie rozwoju wyładowania powierzchniowego w S
przy dodatnim ładunku powierzchniowym. Czas ekpozycji 10 ns, czas między klatkami 40 ns.
Kolejność klatek oznaczona na zdjęciu

j

r

\
b)

Q)

Rys. 4 Rozwój wyładowania powierzchniowego z zaznaczeniem sił działających na czoło
strimera; a) przy dodatnim ładunku powierzchniowym, b) przy ujemnym ładunku powierzchniowym.
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Rys. 5 Zdjęcia poklatkowe rozwoju wylądowania powierzchniowego w Sl:(y, przy ujemn\
ładunku powierzchniowym. Czas ekspozycji 10 ns, czas między klatkami 40 ns. Kolejność klat
oznaczona na zdjęciu

t

.okucie

pręt szklano-epoksydowy
.warstwa
pośrednia

osłona
z elastomeru

Rys. 6 Konstrukcja izolatora kompozytowego z rdzeniem z włókna szklanego.
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Q)

b)

Rys. 7 lypowe rozwiązania okuć stosowanych w kompozytowych izolatorach prętowych, a) okucie zaprasowane na pręcie, b) - okucie mocowane klinem, c) - okucie podwieszone na pętli
pręta rowingowego.
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ZAGADNIENIA KOROZYJNE W ELEKTROENERGETYCE

Marian Głuszko, Czesław Kopczyński
Instytut Elektrotechniki, Pracownia Badań Korozyjnych, Wrocław

W artykule podano główne czynniki narażeniowe powodujące korozję atmosferyczną
metali oraz korozję w środowisku wodnym, zwłaszcza w układach wody chłodzęcej. Podano
również wpływ zespolonego działania pyłów i czynników środowiskowych na korozję metali
i destrukcję powłok. W oparciu o wykonane badania własności fizykomechanicznych powłok,
badania odporności korozyjnej i nasiękłiwości powłok opracowano efektywny sposób
antykorozyjnego zabezpieczenia stali w układach wodnych.

1. WSTĘP
Problemy korozji oraz związane z nimi zagadnienia ochrony antykorozyjnej metali występują
obecnie we wszystkich dziedzinach techniki. Problemy te występują szczególnie ostro w
warunkach agresywnych atmosfer przemysłowych o dużym zapyleniu, np. w otoczeniu
elektrowni węglowych. Głównymi stymulatorami korozji w tych warunkach są gazowe i stałe
produkty spalania paliw węglowych, takich jak: S0 2 , N0„ H2S, CO2 oraz pyły. Substancje
te potęgują działanie naturalnych czynników korozyjnych występujących w atmosferze, tj.
dużej wilgotności względnej powietrza (powyżej tzw. wilgotności krytycznej) oraz promieniowania ultrafioletu i cieplnego. W skład lotnych pyłów emitowanych przez elektrownie,
powstających podczas spalania węgla kamiennego lub brunatnego, wchodzą głównie:
krzemionka, tlenki metali alkalicznych, żelaza i glinu oraz w śladowych ilościach tlenki metali
ciężkich. Ponadto w emitowanych pyłach występują produkty niepełnego spalania węgla, tj.:
sadza, koksik i smółka, które odznaczają się silnymi własnościami adsorpcyjnymi oraz
szczególną agresywnością korozyjną, w stosunku do większości metali, wynikającą ze
znacznej różnicy potencjałów elektrochemicznych.

2. RODZAJE KOROZJI METALI
W elektroenergetyce korozja zachodzi głównie w środowisku atmosferycznym i w układach
wodnych. Atmosfera na obszarze wokół elektrowni węglowych charakteryzuje się na ogół
dużym zapyleniem i obecnością w powietrzu agresywnych zanieczyszczeń gazowych.
Zanieczyszczenia te i obecne w powietrzu tlen i para wodna powoduję powstanie intensywnej
korozji, wynikającej z wytworzenia się na powierzchni metali różnego rodzaju elektrochemicznych ogniw korozyjnych:
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- tlenowych ogniw stężeniowych,
- temperaturowych ogniw korozyjnych,
- stężeniowych ogniw korozyjnych,
- ogniw aktywacyjno-pasywacyjnych oraz makro- i mikroogniw galwanicznych.
Najbardziej typowymi rodzajami korozji atmosferycznej metali wywołanej działaniem
tych ogniw są: korozja ogólna, miejscowa, szczelinowa, wżerowa, międzykryslaliczna oraz
selektywna. Innym rodzajem korozji, szczególnie często występującym w warunkach
napowietrznych i roztworach wodnych, na które często narażone są wyroby elektrotechniczne,
jest korozja galwaniczna, zwana inaczej korozja stykowe.

3. KOROZJA GALWANICZNA (STYKOWA)
Korozja galwaniczna jest zlokalizowana na powierzchni jednego metalu w miejscu styku z
innym metalem o różnym potencjale elektrochemicznym. Takie metale pozostające w bezpośrednim styku, zanurzone lub pokryte roztworem elektrolitu, wytwarzają własny potencjał
elektrodowy, co powoduje przyspieszone korozję bardziej aktywnego metalu (stanowiącego
anodę) oraz częściowe lub całkowite zahamowanie procesów korozyjnych mniej aktywnego
metalu, stanowiącego katodę. Zwiększenie korozji metalu stanowiącego anodę ponad jej
wartość normalną dla danego środowiska (gdy nie pozostaje w kontakcie z innym metalem)
nosi nazwę korozji galwanicznej lub stykowej. Ten typ korozji występuje najczęściej w
wyrobach elektrotechnicznych wytworzonych z różnych metali, gdy zastosowano niedopuszczalne połączenia stykowe metali. Często w urządzeniach elektrotechnicznych spotyka się
np.: nakrętki i podkładki stalowe ocynkowane, nałożone na niklowane lub srebrzone śruby
mosiężne. Występowanie tego rodzaju połączeń prowadzi wówczas do intensywnej korozji
elementów stalowych ocynkowanych (tj. metalu anody). Tego rodzaju połączenia stykowe
metali są szczególnie niebezpieczne w przypadku elementów wiodących prąd, ponieważ
powstające na łączach prądowych produkty korozji cynku i stali powodują wzrost oporu
przejścia, co często prowadzi do zniszczenia całego układu stykowego.
Ochronę przed korozją galwaniczną należy przedsięwziąć już na etapie projektowania
maszyn, aparatów lub urządzeń, przede wszystkim przez właściwy dobór par stykających się
ze sobą metali.
W Oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki (Pracownia Badań Korozyjnych)
opracowano na podstawie dużego materiału doświadczalnego [1,2] praktyczną metodę ochrony
wyrobów, w tym zwłaszcza elektrotechnicznych, przed destrukcyjnym wpływem korozji
galwanicznej. Podstawą tej metody jest odpowiednie, tabelaryczne uszeregowanie par metali,
określające zalecane i dopuszczalne połączenia stykowe, jak również połączenia niedopuszczalne w danym środowisku. Korzystanie z tej metody pozwala na uzyskanie informacji, czy w
miejscu styku określonych dwóch metali wystąpi korozja galwaniczna, jak również który z
rozpatrywanych metali ulegnie zwiększonej korozji w porównaniu z wielkością korozji, jakiej
by uległ w agresywnym środowisku, gdyby nic pozostawał w styku z drugim metalem.
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4. ZESPOLONE DZIAŁANIA PYŁKÓW I CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH
Innym ważnym problemem występującym w elektroenergetyce jest działanie lotnych pyłów
oraz ich zespolony wpływ z czynnikami atmosferycznymi na korozję metali i destrukcję
powłok ochronnych.
Wykonane w Pracowni Badań Korozyjnych IE1-0W badania środowiskowe dotyczące
ostrości narażeń i agresywności korozyjnej atmosfer na obszarze zespołu Elektrowni PAK i
Elektrowni Turów [3] wykazały, że atmosfery na tych obszarach należę do najbardziej
agresywnych środowisk korozyjnych w kraju. Środowiska te charakteryzują się duża
zawartościę w powietrzu zanieczyszczeń gazowych, głównie SO2, NOX, CO2 , Cl' oraz
znacznym zapyleniem. W pyłach tych rejonów można wyróżnić 3 rodzaje substancji, które
różnię się sposobami ich oddziaływania na procesy korozji metali i destrukcję powłok
ochronnych.
- Pierwszy rodzaj, to częstki o charakterze silnie adsorpcyjnym, takie jak: sadza, koksik i
smółka, stanowięce produkty niepełnego spalania węgla. Wykazuję one silne adsorpcję
w stosunku do wody i agresywnych gazów (głównie SOj) oraz soli (głównie chlorków).
Częstki te stanowię najbardziej korozyjnie działajęcy czynnik, powodujęcy tworzenie się
na powierzchni metali stężeniowych i tlenowych ogniw korozyjnych. Ponadto jako
substancje elcklrododatnic tworzę one na powierzchni metali dodatkowe makro- i
mikroogniwa galwaniczne, powodujęce silna korozję metali.
- Drugi rodzaj częslck to tlenki metali alkalicznych, które po rozpuszczeniu się w obecnej
na powierzchni metalu warstwie wody tworzą elektrolit o silnym działaniu korozyjnym i
destrukcyjnym, zwłaszcza na metale kolorowe, takie jak cynk i aluminium (metale
amfoteryczne). W procesach korozji stali elektrolit ten intensyfikuje reakcje katodowe.
- Trzeci rodzaj cząstek to częstki obojętne, nic odsorbujęce wilgoci, np. pył kwarcowy
(SiOj). Częstki te wpływaję również, lecz w znacznie mniejszym stopniu, na korozję
metali poprzez utrudnianie odparowywania wody z zapylonej powierzchni. Powoduje to
wytworzenie się w miejscu kontaktu częslki z metalem tlenowych ogniw stężeniowych
(tzw. ogniw nierównomiernego napowietrzenia).
Duża emisja agresywnych substancji gazowych i stałych w rejonach elektrowni węglowych sprawia, że zachodzęca lam korozja metali ma charakter złożony i przebiega ze
szczególne ostrościę. Wynikła stęd potrzeba określenia zespolonego wpływu poszczególnych
czynników środowiskowych na korozję metali i destrukcję powłok. Wpływ ten zbadano w
Pracowni Badań Korozyjnych IEI-OW [4] w warunkach laboratoryjnych, w komorach
korozyjnych o zróżnicowanych jednocześnie ściśle określonych narażeniach.
Badania wykonano w następujących komorach:
- wilgotnościowo-kondensacyjnej (atmosfera czystej wilgoci) wg metody stosowanej w
IEI-OW,
-

solnej (atmosfera mgły solnej) wg PN-76/H-04603,
gazowej z wilgotnym SO 2 wg PN-85/H-04636.
Do powyższych środowisk narażeniowych wprowadzono jako czynnik dodatkowy sadzę,
pył kwarcowy oraz naturalny lotny popiół zebrany z terenu Elektrowni Turów.
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Badania w komorze wilgotnościowej pozwoliły na ocenę wpływu zespolonego działania
wilgoci i pyłów na korozję metali. Natomiast badania w komorach solnej i gazowej określiły
wpływ jednoczesnego działania chlorków i wilgotnego SO2 oraz pyłów na procesy korozji
metali.
Badaniom poddano 8 różnych gatunków metali, które są powszechnie stosowane w
przemyśle elektrotechnicznym i w elektroenergetyce, a jednocześnie sa one znacznie
zróżnicowane pod względem składu chemicznego oraz ogólnej odporności korozyjnej.
Badaniom poddano:
- miedź, gat. M-1E
- mosiądz, gat. M-63
- brąz krzemowy, gat. Bk-31
-

aluminium, gat. A-l

-

hydronalium, gat. PA-2N

-

duraluminium, gat. PA-6

-

cynk, gat. EO-2
stal, gal. St-3s
W identycznych warunkach narażeniowych zbadano również odporność korozyjna
podstawowej grupy galwanicznych powłok ochronnych. Łączny czas badań w komorach
korozyjnych wynosił 56 cykli dobowych. Korozję metali określano po 1, 3, 7, 14, 28, 42 i
56 cyklach metoda grawimetryczną. Wyniki podano w g/(m2 x doba). Wyniki badań
laboratoryjnych zespolonego działania wilgoci, chlorków oraz wilgotnego SO2, wraz z trzema
rodzajami pyłów, wykazały ich zróżnicowany wpływ na korozję metali i destrukcję powłok
ochronnych.
Największą korozję stwierdzono w środowisku wilgotnego SOj, nieznacznie niższa w
środowisku mgły solnej oraz zdecydowanie niższą w środowisku czystej wilgoci.
Spośród badanych pyłów największy wpływ korozyjny wywiera sadza, nieco niższy
lotny naturalny pył (zebrany z terenu Elektrowni Turów) oraz najniższy czysty pył kwarcowy.
Zespolone działanie sadzy i wilgotnego SO2 (w komorze gazowej) powodowało
podwojenie szybkości korozji miedzi i jej stopów w początkowym okresie badań i ok. 60%
wzrost szybkości korozji w końcowym okresie, tj. po 56 cyklach.
Dla aluminium i jego stopów nastąpił trzykrotny wzrost szybkości korozji w początkowym okresie badań i ok. 80% wzrost pod koniec badań, w porównaniu do czystych metali
(bez dodatku sadzy).
Dla cynku stwierdzono ok. 30% wzrost szybkości korozji w początkowym okresie i
100% w końcowym okresie badań.
Dla stali poddanej równoczesnemu działaniu sadzy i wilgotnego SO 2 stwierdzono 30%
wzrost szybkości korozji w porównaniu z odpornością metalu nic pokrytego sadzą.
Zespolone działanie lotnego popiołu, zebranego z terenu Elektrowni Turów oraz
wilgotnego SO 2 powodowało ok. 50% finalny wzrost szybkości korozji miedzi i jej stopów,
ok. 40% wzrost szybkości korozji dla cynku oraz aluminium i jego stopów. Dla stali nastąpił
ok. 20% finalny wzrost szybkości korozji.
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Natomiast zespolone oddziaływanie pyłu kwarcowego i wilgotnego SO2 powodowało
tylko nieznaczne zwiększenie korozji miedzi i jej stopów (ok.5%), zaś w przypadku cynku
i stali nastąpił w końcowym okresie badań ok. 20% wzrost szybkości korozji.
Dla aluminium i jego stopów w tym układzie praktycznie nic stwierdzono przyspieszenia
korozji w porównaniu do czystych metali (bez pyłu kwarcowego).
Wykazane różnice w szybkości korozji dla metali poddanych działaniu pyłów w
porównaniu do czystych metali nie sę w atmosferze wilgotnego SO 2 aż tak duże jak to ma
miejsce w atmosferze czystej wilgoci. W atmosferze wilgotnego SO2 same metale bez pyłu
ulegaję bardzo znacznej korozji, natomiast w atmosferze czystej wilgoci (komora kondensacyjna), gdzie korozja metali jest ok. 10x niższa niż w atmosferze wilgotnego SO2, różnice
szybkości korozji czystych metali i metali poddanych działaniu pyłów wykazuję ponad 10krotny wzrost szybkości korozji.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony antykorozyjnej metali, narażonych na agresywne
działanie atmosfer przemysłowych o dużym zapyleniu, należy stosować odpowiednio dobrane
zestawy powłok ochronnych, w tym powłoki o własnościach antystatycznych, które nic
zatrzymują na powierzchni pyłów.

5. KOROZJA W UKŁADACH WODNYCH, STAN ZAGADNIENIA
Innym ważnym zagadnieniem występującym w energetyce jest korozja stali w układach
wodnych, a zwłaszcza w układach wody chłodzącej.
Korozja stali węglowej w układach wody chłodzęcej zależy od szeregu czynników.
Do najważniejszych należę: skład chemiczny wody (zawartość agresywnych składników),
stężenie rozpuszczonych soli, zawartość tlenu w wodzie, pH, temperatura.
Skład chemiczny wody jest na ogół głównym czynnikiem okrcślajęcym jej agresywność
korozyjne. Wśród soli obecnych w wodzie szczególne znaczenie posiadaję chlorki, siarczany
i wodorowęglany.
Jony chlorkowe i siarczanowe sę silnie agresywne w stosunku do stali węglowej. Wzrost
ich stężenia w wodzie, aż do granicznej zawartości ok. 1000 mg/l, wyraźnie zwiększa
szybkość korozji stali. Po przekroczeniu tego stężenia, szybkość korozji praktycznie nie ulega
zwiększeniu i pozostaje na tym samym poziomie.
Należy podkreślić, że zarówno chlorki jak i siarczany wykazuję prawic identyczny
wpływ na korozję stali, przy jednakowym stężeniu obu jonów w wodzie. Z tego też względu,
przy określaniu spodziewanej korozji stali, w układach wodnych należy uwzględnić zawartość
w wodzie zarówno chlorków jak i siarczanów. Celowe jest zsumowanie zawartości tych
jonów w wodzie.
Obecne w wodzie wodorowęglany w wyniku termicznego rozkładu mogę tworzyć osady,
co wpływa pośrednio na procesy korozyjne. Osady te mogę w sprzyjajęcych warunkach
stanowić warstwy ochronne dla stali, zwłaszcza osady typu węglanowego o dobrej przyczepności do podłoża.
Oprócz soli mineralnych w wodzie chłodzęcej rozpuszczone sę również gazy. Mogę to
być tlen, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, itp.
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W wodach układów chłodzących procesy korozyjne przebiegają z depolaryzacją tlenowe,
izn. że proces katodowy przebiega zgodnie z reakcją:
O 2 + 2H2O + 4c - > 4OHProces ten zależy więc od ilości rozpuszczonego tlenu w wodzie.
Wody otwartych układów chłodniczych są na ogół bogate w llcn poprzez rozpuszczenie
go w bezpośrednim kontakcie z atmosferą (w chłodniach wieżowych). Wody te wykazują
praktycznie stan maksymalnego nasycenia tlenem.
Dwutlenek węgla wpływa bezpośrednio na procesy korozyjne stali, ponieważ decyduje
on o równowadze węglanowej. Ilość rozpuszczonego dwutlenku węgla warunkuje wydzielanie
się osadów węglanowych (co określa indeks Langelicra).
Dwutlenek siarki przedostaje się do wodnych układów chłodzących głównie na wieżach
chłodniczych, gdy znajdują się one w pobliżu kominów, wylotów spalin itp.
Dwutlenek siarki rozpuszczony w wodzie obniża pH i podwyższa agresywność
korozyjną przez wzrost stężenia jonów SO,".
Duży wpływ na przebieg korozji stali w układach wodnych wywiera pH. Na ogół
przyjmuje się, że dla żelaza pH powinno być wyższe od 9. W wyniku ulatniania się
dwutlenku węgla (na wieżach chłodniczych) pH cyrkulującej wody przesuwa się w zakres
alkaliczny. Pomimo znanego faktu, że korozja żelaza zmniejsza się ze wzrastającą wartością
pH, w praktyce okazało się, że instalacje chłodnicze, gdzie pH wynosi 8 i nieco więcej, często
wykazują silne zniszczenia korozyjne, szczególnie w formie korozji wżerowej, miejscowej i
podosadowej. Zwiększenie szybkości korozji stali następuje w tym przypadku w wyniku
korozji podosadowej, tzn. w wyniku tworzenia się w tych warunkach stężeniowych ogniw
tlenowych.
Część metalu, która pozostaje w kontakcie z wodą o większym stężeniu tlenu stanowi
katodę, a o mniejszym - anodę. Anodę stanowią na ogół powierzchnie pokryte osadem - o
słabej przyczepności. Powierzchnie anodowe są podatne na aktywowanie jonami chlorkowymi,
które łatwo penetrują przez warstwę osadu. Efektem lego procesu jest występowanie korozji
ogólnej i wżerowej.
Do innych czynników wpływających na korozję stali w wodnych układach chłodzenia
należą:
- obecność w wodzie stałych zawiesin (np. krzemionki),
- tworzenie na powierzchni stali osadów.
Zawiesiny stałe przyspieszają procesy korozyjne poprzez mechaniczne ścieranie
powstałych (w sprzyjających warunkach) osadów ochronnych, stanowiących produkty korozji
stali z osadami węglanowymi.
W instalacjach wody chłodzącej mogą powstawać trzy rodzaje osadów:
- mechaniczne, powstają one gdy woda chłodząca zawiera ciała stałe, np. piasek, iły itp.,
- hydrobiologicznc, powstające w wyniku intensywnego rozwoju drobnoustrojów,
- chemiczne, powstające wówczas gdy głównym składnikiem jest węglan wapnia oraz
produkty korozji stali.
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Wytworzone na powierzchni stali osady mogą w sprzyjających warunkach tworzyć
warstwy ochronne (osady typu węglanowego o dobrej przyczepności do podłoża). W praktyce
jednak tworzą się warstwy osadów niejednorodnych, porowate o na ogół słabej przyczepności
do podłoża, powodujące powstawanie korozji podosadowej.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że główną rolę w procesach korozji stali w
układach wody chłodzącej odgrywa rozpuszczony w wodzie tlen, sumaryczne stężenie jonów
chlorkowych i siarczanowych oraz pH, temperatura i twardość wody.
Agresywność wody wzrasta w miarę wzrostu temperatury (w układach otwartych do ok.
80°C), zwiększania się stężenia rozpuszczonego tlenu i sumarycznego stężenia jonów
chlorkowych i siarczanowych (do granicznej wartości ok. 1000 mg/l) oraz wykazania
ujemnych wartości indeksu stabilności Langeliera, co oznacza rozpuszczanie się węglanowych
warstw ochronnych.
W Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu w oparciu o własne badania (własności
fizykomcchanicznych powłok, odporności korozyjnej i nasiąkliwości szeregu zestawów
powłok krajowych i zagranicznych) opracowano technologię antykorozyjnego zabezpieczenia
wewnętrznych powierzchni rurociągów wody chłodzącej w Elektrowni Łaziska. Ponadto są
prowadzone prace z zakresu korozji elektrolitycznej, wynikającej ze styku materiałów
elektroizolacyjnych z metalem oraz badania własności antystatycznych powłok lakierowych.
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O MOŻLIWOŚCIACH WYKONYWANIA NAPRAW I REWIZJI
TRANSFORMATORÓW NA STANOWISKU PRACY
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W referacie przedstawiono różne możliwości usuwania usterek lub wykonywania napraw
i rewizji transformatorów na stanowisku pracy. Podzielono go na trzy zasadnicze części:
naprawy i remonty transformatorów 110 kV, naprawy i rewizje transformatorów 220 kV-400
kV wykonywane w kraju oraz naprawy wykonywane za granica. Część pierwszą opracowano
opierając się głównie na doświadczeniach zakładów energetycznych i eletrowni zgrupowanych
w byłym północnym okręgu energetycznym Bydgoszcz. Część druga oparta jest na doświadczeniach i rezultatach wykonywanych prac przez różnych wykonawców w kraju, ostatnia część
to prace wykonywane za granicą, oparto się tutaj głównie na materiałach z posiedzenia
CIGRE w Madrycie we wrześniu 1WJ r.

1. WSTĘP
Wyłączenie z ruchu transformatora, szczególnie wyłączenie nieplanowane, stanowi dla
personelu eksploatacyjnego zawsze pewien pro.)iem, który pogłębia się po stwierdzeniu
istnienia usterki lub też uszkodzenia. Wprawdzie nowoczesne metody nadzoru pracy
transformatora, jak np. chromatografia gazów rozpuszczonych w oleju zwana dalej DGA,
pozwalają na wcześniejsze wykrycie pewnych zagrożeń, nic mniej jednak część uszkodzeń
pozostaje poza możliwościami DGA. Do tego dochodzi czasami nieodpowiedni poziom
eksploatacji, który utrudnia wykorzystanie w pełni zalet metody DGA. W związku z tym
istnieje problem szybkiego i wiarygodnego określenia:
- rodzaju i lokalizacji uszkodzenia,
- miejsca i sposobu naprawy.
Przeprowadzenie remontu na stanowisku pracy znacznie przyspiesza oddanie transformatora do ruchu. Nic bez znaczenia jest tutaj aspekt ekonomiczny. Poniesione koszty naprawy
na stanowisku sa w porównaniu z wykonaniem jej u producenta znacznie mniejsze. Z tego
względu problem wykonywania napraw na stanowisku pracy budzić będzie coraz większe
zainteresowanie.
Trzeba jednak przyznać obiektywnie, że remonty wykonywane u producenta lub w
zakładach remontowych energetyki stwarzają większe możliwości lepszego remontu, np.
można go poszerzyć o przczwojenic, modernizację, wykonać dokładniejsze suszenie itp.
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Podjęcie decyzji, czy transformator remontować na stanowisku, czy też wysłać go do
producenta, jest czasami trudne. Celem tego referatu jest przedstawienie pełnego wachlarza
możliwości wykonywania napraw transformatora na stanowisku w oparciu o sprawdzone
doświadczenia różnych wykonawców, w celu ułatwienia personelowi kierowniczemu podjęcia
optymalnej decyzji. W referacie nic przedstawiono wszystkich wariantów, omówiono tylko
podstawowe.

2. TRANSFORMATORY 110 kV
Dyskusję na temat możliwości i metod napraw transformatorów na stanowisku pracy należy
rozpocząć od stwierdzenia, że czasami, pomimo stwierdzonego uszkodzenia, istnieje
możliwość dalszej, choć ograniczonej pracy transformatora. Sa to przypadki kiedy występuje
upalenie lub przegrzanie styku wybieraka. Wówczas istnieje możliwość przełączenia
uzwojenia na sąsiedni zaczep i oddania transformatora do ograniczonej pracy (przy zablokowanym napędzie przełącznika zaczepów).
Innym takim przykładem może być praca transformatora z nieznacznym uszkodzeniem
rdzenia lub przegrzaniem uzwojenia. W takich przypadkach w czasie pracy transformatora
należy systematycznie kontrolować proces wydzielania się gazów i przeprowadzać analizy
DGA, a w momencie nadmiernego wzrostu gazów odgazować olej. Konieczna jest też
czasami kontrola stanu połączeń uzwojenia. Ruch transformatora, jak i obserwacje, należy
prowadzić do momentu stworzenia optymalnych warunków dla przeprowadzenia remontu
transformatora lub też powstania poważnego zagrożenia dla dalszej jego pracy.
2.1. Naprawy podstawowe
Istnieje cała gama znanych sposobów przeprowadzania drobnych napraw i usterek, które
każdy zakład wykonuje przeważnie w swoim zakresie. Do nich należę takie naprawy jak:
wymiana uszkodzonego izolatora, uszczelki, bolca, upalonych połączeń przy izolatorze lub
drobnych napraw przełącznika mocy. Naprawy te wymagają czasami spuszczania nieznacznej
ilości oleju i sa do wykonania przez średnio zaawansowany personel. Są one powszechnie
znane i nie wymagają szerszego omawiania.
Jedynie przy wymianie przepustów 110 kV należy zwrócić uwagę, aby nic montować
izolatorów zawilgoconych i o porysowanej części wnętrzowej. Najlepiej w takich przypadkach
dokonać pomiarów np. kata stratności tg delta lub rezystancji powierzchniowej. W przypadkach wątpliwych przepust należy wysuszyć. Znany jest przypadek, kiedy to po montażu
zawilgoconego przepustu doszło do przeskoku wewnątrz kadzi, a tym samym do zniszczenia
transformatora. Przeskok wewnątrz kadzi na poziomic 110 kV i wyżej, przy odpowiedniej
mocy zwarciowej, powoduje powstanie takiej fali ciśnieniowej, że następuje ścięcie komory
przełącznika mocy, osłon izolatora przepustowego 110 kV, wybrzuszenie lub pęknięcie kadzi.
Do (ego dochodzi destruktywne działanie sił dynamicznych wewnątrz transformatora.
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2.2. Otwarcie bocznego włazu
Tego typu naprawy wymagają znacznego spuszczenia oleju (około 75%), oraz otwarcia
bocznego włazu do kadzi. Stosuje się je w przypadku przegrzania lub upalenia styków
ruchomych lub stałych przełącznika, jego odpływów, beznapięciowego przełącznika itp. W
takich przypadkach po spuszczeniu oleju i odkręceniu włazu można przystępie do naprawy
tych uszkodzeń. Pierwszego otwarcia na terenie byłego północnego okręgu energetycznego
dokonano w roku 1964 w Elektrowni Jachcicc [1].
Początkowo ograniczano się do wymienionych zabiegów, z czasem jednak rozszerzono
je o całkowity demontaż podobciężeniowego przełącznika zaczepów, jego wyciągnięcie z
kadzi i transport do warsztatu. Umożliwiło to wykonanie napraw polegających na wymianie
pękniętego wału wybieraków, krzyża maltańskiego, ściętej komory przełącznika mocy itp. Z
czasem doszła do tego całkowita zamiana przełącznika np. produkcji bułgarskiej na krajowy.
Sam demontaż przełącznika jest stosunkowo prosty, chociaż czasami może być
kłopotliwy z uwagi na brak miejsca w kadzi. Opisane prace wymagają odpowiednio
przygotowanego i przeszkolonego personelu, jak również przygotowania organizacyjnego.
Jeśli chodzi o ten pierwszy problem to wydaje się, że zakłady i elektrownie dysponuję takim
personelem i mogę wykonać te prace we własnym zakresie, pod warunkiem posiadania
odpowiedniego sprzętu jak: wirówki, pompy, zbiorniki olejowe, węże itp. Jedynie regulacja
i odpowiednie ustawienie przełęcznika zaczepów, np. po wymianie wału wybieraków,
nastręcza sporo kłopotów i powinno być wykonywane przez dobrego specjalistę.
Zaleca się aby powietrze wchodzęcc do kadzi w miarę obniżania się poziomu oleju było
suche, najlepiej przepuścić je przez odpowiednio duży zbiornik z silikażelem. Dobrze jest też
nagrzać uzwojenie tak, aby miało ono temperaturę nieco wyższą od powietrza atmosferycznego celem uniknięcia skraplania się wody na uzwojeniu.
2.3. Częściowe podniesienie części wyjmowalnej
Ten rodzaj naprawy polega na podniesieniu części wyjmowalnej, zwanej dalej w skrócie CW,
na wysokość do 1 m, podłożeniu na obu brzegach kadzi podkładów kolejowych i opuszczeniu
CW na podłożone podkłady. To oparcie pokrywy o podkłady służy jako zabezpieczenie przed
niespodziewanym opadnięciem CW w wyniku zerwania liny nośnej, uszkodzenia hydrauliki
dźwigu itp. Stosuje się je wtedy, kiedy uszkodzenie znajduje się w niewielkiej odległości od
pokrywy, a wykonanie tej naprawy poprzez otwór po izolatorze jest niemożliwe. Sę to
przypadki uszkodzenia złęcza elastycznego, łączącego wyprowadzenie uzwojenia dolnego
napięcia (DN) z bolcem przepustowym, kiedy to złęczc, oprócz istnicjęcego połączenia śrubowego, jest dodatkowo lutowane. Drugim takim powodem może być uszkodzenie tulei
osłonowej izolatora 110 kV, o średnicy tulei większej od średnicy otworu.
Aby wykonać naprawę tę metodę dobrze jest uprzednio przesunęć transformator na
stanowisku pracy nieco do przodu drogi, jak również zdemontować górny most na bramce
transformatora. Następnie należy spuścić pewną ilość oleju do osiągnięcia poziomu lustra
około 30 cm poniżej pokrywy, zdemontować połączenia z konserwatorem i podnieść CW na
pewną wysokość, a następnie opuścić CW na podkłady kolejowe. Po wykonaniu tych
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czynności możemy przystąpić do samej naprawy. Tego rodzaju operacje możemy wykonywać
na jednostkach o mocy 6,3-25 MVA, przy większych należy przekonsultować problem z
producentem transformatora. Opisaną metodą wykonano już trzy udane naprawy. Dwie z nich
dotyczyły wymiany tulei osłonowych, a jedna - naprawy upalonego połączenia. Zaleca się
prowadzenie tych prac przy dobrej pogodzie. Przy drobnym deszczu prace można kontynuować pod warunkiem osłonięcia transformatora folią.
Po wykonaniu naprawy celowe jest spłukanie CW gorącym olejem celem usunięcia
ewentualnej wilgoci lub zanieczyszczeń. Następnie podnieść CW, usunąć podkłady, opuścić
CW itp. Po zakończeniu tych prac należy wykonać pomiary kontrolne transformatora, oleju
i przystąpić do jego uzdalniania. Po uzyskaniu pozytywnych wyników można transformator
załączyć do pracy.
2.4. Całkowite wyciągnięcie części wyjmowalncj
W niektórych przypadkach, gdy uszkodzenie znajduje się niżej, częściowe podniesienie CW
nic wystarcza do wykonania naprawy. Wówczas musimy całkowicie wyciągnąć CW z kadzi
i ustawić obok. Przez to stwarza się możliwość wykonania naprawy nawet w dolnej części
rdzenia i uzwojeń. Postępowania przygotowawcze są takie same jak w poprzedniej metodzie,
różnica występuje dopiero w fazie końcowej, w której ustawia się CW obok kadzi na
wanience. Metodę tę stosuje się także do dużych jednostek, których ciężar CW przekracza 30
ton. Dobrze jest też zastosować wówczas dwa dźwigi pracujące równolegle (przy ciężarach
powyżej 30 t). Ważne jest, aby oba dźwigi wyciągały CW w sposób równomierny. Operacje
takie można wykonać tylko przy słonecznej pogodzie i w miejscowościach o małym zapyleniu
powietrza, ze zrozumiałych względów. CW należy umieścić w wanience, aby ściekający olej
nic zanieczyścił terenu.
Za pomocą tej metody dokonano naprawy transformatora 31,5 MVA 110/15/6 kV w
fabryce turbin Zamcch Elbląg. W transformatorze tym w czasie eksploatacji zadziałało 3
krotne zabezpieczenie gazowopodmuchowc 1 stopnia. Stwierdzono przy tym obecność gazów
palnych.
Przeprowadzone pomiary wykazały zmiany w rezystancji uzwojenia 15 kV fazy C.
Ponieważ transformator stanowił podstawowe zasilanie dla zakładu, remont u producenta
byłby wielce kłopotliwy z uwagi na długi czas jego trwania. Wobec tego dyrekcja przyjęła
propozycję wykonania naprawy na miejscu. Oczekiwano, że uszkodzenie może być w obrębie
beznapięciowego przełącznika zaczepów 15 kV typu PJ (przegrzanie styków przełącznika).
Po wyciągnięciu CW stwierdzono, że na fazie C istotnie styki były przegrzane. Z uwagi na
pracę równoległą ze stałą przekładnią oraz brak części zapasowych w fabryce, zdecydowano
się na trwałe zwarcie tego przegrzanego styku. Po zakończeniu tych prac CW wykonano
pomiary kontrolne, a następnie umieszczono CW w kadzi. Uzupełniono olej w kadzi,
wykonano montaż instalacji itp. Odczekano 3 dni celem nasycenia się uzwojenia olejem,
a następnie załączono transformator do pracy w stanic jałowym, później zaś do ruchu
ciągłego.
Omawiane rodzaje napraw przy transformatorach 110 kV można wykonywać we własnym
zakresie pod trzema warunkami:
- pierwsza naprawa powinna się odbyć pod okiem fachowca,
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- posiadania odpowiednio przeszkolonego personelu,
- posiadania odpowiedniego sprzętu.
W przypadkach wątpliwych lub trudnych lepiej zlecić ja specjalistycznemu zakładowi.

3. REWIZJE I NAPRAWY JEDNOSTEK 220 I 400 kV
Warunki przeprowadzania rewizji i napraw tej grupy transformatorów różnią się znacznie od
występujących przy naprawach omawianych poprzednio, głównie z uwagi na duże różnice w
budowie, większe ciężary CW i ostrzejsze wymagania dla układu izolacyjnego. Można
wykonać pewne prace nawet o większym zakresie, ale po przewiezieniu transformatora do
maszynowni elektrowni, gdzie z reguły sę większe suwnice, które pozwalają wyjęć CW z
kadzi. W stacji możliwości te sę ograniczone.
Prekursorami wykonywania rewizji na stanowisku pracy w kraju byli Energopomiar
Gliwice oraz ŻUTE Radom. W latach 84-87 wykonano udane rewizje transformatorów 400
kV w Elektrowni Połaniec [4], usuwając na stanowisku pracy szereg usterek. Zasługi w tej
dziedzinie ma również A. Zbudnicwck i Elta Lodź.
Zabiegi w tej grupie transformatorów powinny być każdorazowo poprzedzane dokładnym
rozeznaniem stanu jednostki, polegającym na wykonaniu klasycznych badań transformatora:
rezystancji uzwojeń, przekładni, prądów magnesujących oraz badań oleju (własności
fizykochemiczne i DGA). W razie potrzeby również pomiarów wibroakustycznych i
wyładowań niezupełnych. Dopiero po przeanalizowaniu całości materiału uzupełnionego
wynikami oględzin zewnętrznych oraz zapisów eksploatacyjnych i przeprowadzeniu analizy
ekonomicznej można podjąć decyzję co do sposobu przeprowadzenia naprawy [6].
Przystępując do przeprowadzenia naprawy na miejscu pracy należy spuścić olej,
zdemontować przepusty, zdjęć pokrywę. Po wykonaniu tych czynności dokonać oględzin
następujęcych elementów:
- blach górnego jarzma,
- uzwojeń transformatora,
- przewodów uziemiajęcych rdzeń,
- systemu uziemień elementów konstrukcyjnych,
- przewodów do czujników termometrów,
- sworzni ściągających górne jarzmo,
- płaszcza kadzi,
- odpływów uzwojeń,
- ekranów.
Stwierdzone usterki usuwa się. Prace te powinny być wykonane w cięgu 1-3 dni. W ten
sposób wykonano kilka rewizji, znajdując następujące usterki:
- wadliwe poleczenia pomiędzy ekranem kadzi a pokrywę,
- pęknięcia ekranów magnetycznych,
- zwarcie sworzni ścięgajęcych jarzmo,
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- wadliwe połączenia ekranów, uzwojeń odpływów,
- zwarcie pakietów blach rdzenia,
- uszkodzenia lub brak uziemienia elementów wyposażenia (śruby, ekrany, sworznie
prasujące),
- zbliżenia odpływów lub ich niewłaściwa izolacja,
- niewłaściwe lutowanie przewodów i inne.
Stosując opisana technologię napraw i rewizji wykonano ogółem w energetyce 17
udanych zabiegów na transformatorach o mocy powyżej 100 MVA, unikajęc nieuchronnych
awarii i wyłączeń.
Inne nieco odmienną naprawę wykonano ostatnio w stacji D, gdzie przez 20 dni trwania
naprawy uzwojenia były bez oleju. Zasadniczą przyczyną wyłączenia transformatora z ruchu
były anormalne dźwięki stwierdzone w czasie pracy. Oprócz tego wystąpiły nieszczelności,
pęknięcia kadzi, grzanie się śrub łączących pokrywę z kadzią. Po otwarciu kadzi stwierdzono,
że powodem tych anormalnych dźwięków były luźne nakrętki mocujące rdzeń. Te i inne
usterki zostały usunięte, jednak z uwagi na długi czas trwania naprawy (uzwojenia przez cały
czas miały kontakt z powietrzem atmosferycznym), zdecydowano się na wykonanie suszenia
uzwojeń we własnej kadzi. Suszenie wykonano grzejąc uzwojenia prądem stałym i wytwarzając w kadzi próżnię. Po zakończeniu tych prac transformator zalano olejem, wykonano
badania i oddano go do ruchu. Szczegóły podano w publ.[9J.
Trudna i odpowiedzialna naprawa uszkodzonego transformatora została wykonana w
Turcji. Uszkodzeniu uległ transformator blokowy 253 MVA 400/15 kV. U producenta
wykonano kompletne uzwojenie jednej fazy górnego napięcia GN, składające się z uzwojenia
podstawowego i regulacyjnego. Wysuszone, sprasowane i zalane olejem w specjalnym
zbiorniku uzwojenia zostały dostarczone do elektrowni. Transformator przewieziono do
maszynowni, gdzie po demontażu wyciągnięto część wyjmowalną z kadzi i ustawiono w
specjalnej rynience. Następnie 2 fazy owinięto folią, trzecią uszkodzoną zdemontowano i
wymieniono. Łączny czas przebywania uzwojeń bez oleju wynosił 35 dni. Po montażu i
C)
zalaniu olejem wysuszono uzwojenia metodą podgrzania uzwojeń do temp. ok. 8O C i po
szybkim spuszczeniu oleju - utrzymywania w kadzi próżni. Naprawiony transformator, oddany
do ruchu, pracuje do dnia dzisiejszego bez zakłóceń [7].
Opis ciekawej i interesującej naprawy przedstawiono na konferencji, która odbyła się w
październiku 93 r. w Siczkach [11]. Transformator blokowy z elektrowni Kozienice o mocy
630 MVA i napięciu 420/20 kV, w wyniku awarii układu chłodzącego uległ znacznemu
zawilgoceniu. Stopień zawilgocenia charakteryzują następujące liczby: rezystancja izolacji
poniżej 0,5 megaomów, zawartość wody w oleju ok. 500 ppm, a w papierze ok. 9%.
Zdecydowano się suszyć transformator na miejscu. Po opróżnieniu kadzi z wody i zawilgoconego oleju, przemieszczono transformator na rezerwowe stanowisko i przystąpiono do
suszenia. Suszenie prowadzono stopniowo kilkoma metodami [11]. Po etapie wstępnego
suszenia przystąpiono do zasadniczego suszenia grzejąc uzwojenia prądem stałym i wytwarzając w kadzi próżnię. Na tym etapie usunięto z transformatora około 170 1 wody. W etapie
końcowym suszenie prowadzono następująco: transformator napełniono olejem, podgrzewano
do temp. około 80°C, szybko wypompowano olej, a następnie wytwarzano w kadzi próżnię.
Cykl taki powtarzano kilkakrotnie. W wyniku tych zabiegów rezystancja izolacji wzrosła do
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1000 megaomów, a zawartość wody w papierze zmalała do około 0,6%. Transformator w
chwili obecnej przygotowywany jest do włączenia pod napięcie.

4. NAPRAWY WYKONYWANE ZA GRANICĄ
12 czerwca 1984 r. nastąpiło uszkodzenie autotransformatora trójfazowego o mocy 560 MVA
i napięciu 352/141 kV w stacji Belleau. Przyczyna uszkodzenia, jak się później okazało, były
zjawiska clcklryzacji statycznej. Wewnątrz transformatora nastąpił przeskok pomiędzy
uzwojeniem GN, a cewka DN (długość łuku w oleju wynosiła 9,5 cali). Skomplikowana
naprawę na stanowisku pracy, polegająca na wycięciu cewki kontrolnej i montażu nowej,
wykonano łącznic z obróbka oleju w ciągu 2 tygodni [8]. W publikacji [2], Pantic informuje
o naprawach przeprowadzanych w energetyce jugosłowiańskiej. Nic sa to naprawy w sensie
dosłownym, a raczej uzdatnianie izolacji metodę Spulvcrfahren lub Flushing Proccss. W
jednostkach o obniżonej rezystancji izolacji podgrzewano olej do temperatury 80°C, następnie
go wypompowywano i utrzymywano w kadzi próżnię przez około 3 dni. W tym czasie następowała ewakuacja wilgoci z uzwojeń. Czynność tę powtarzano 2 razy uzyskując dobry efekt
końcowy. Opisana metodę zastosował również A.Zbudnicwek w Turcji, w czasie naprawy
transformatora. Stosuje się ja często przy montażu transformatorów radzieckich.
O ciekawej naprawie transformatora 1300 MVA mówił Baehr, przedstawiciel ABB
Mannheim, podczas kolokwium transformatorowego CIGRE w Madrycie, które odbyło się
we wrześniu 1993 r. Transformator blokowy 24,5/345 + 2*8,625 kV 60 Hz uległ uszkodzeniu
w jednej z elektrowni jądrowych w USA w wyniku bardzo stromych szybkozmiennych
przepięć. Stwierdzono również przegrzanie w rdzeniu wywołane strumieniem rozproszenia
odpływu uzwojenia dolnego napięcia oraz uszkodzenie uzwojenia regulacyjnego. Ponieważ
koszty transportu do macierzystej wytwórni byłyby znaczne (ciężar całkowity transformatora
wynosił 550 l), zdecydowano się na wykonanie tej naprawy w pobliżu stanowiska pracy.
W tym celu zbudowano prowizoryczny budynek o wysokości 100 stóp oraz zainstalowano
wewnątrz dźwig o nośności 300 t. Naprawa trwała 22 miesiące. Transformator wysuszono
stosując dysze rozpylające gorący olej o temperaturze 110-120°C (tzw. oil spray) oraz głęboka
próżnię.
Po zakończeniu tych prac wykonano próby napięciowe napięciem indukowanym:
- 140% napięcia, 483 kV międzyfazowo, 300 Hz, 24 sck.,
- 120% napięcia, 414 kV międzyfazowo, 300 Hz, 30 min. (12).
Druga ciekawa naprawę referował Hunter z ABB Sao Paulo. Uszkodzeniu uległ
transformator sieciowy 300/300/100 MVA 525/138/13,45 kV. Powstało ono w wyniku
omyłkowego otwarcia odłącznika w czasie pracy transformatora. Powstałe przepięcia
uszkodziły uzwojenie wyrównawcze. Ponieważ łączny czas transportu do fabryki miał trwać
90 dni, zdecydowano się na wykonanie naprawy na stanowisku pracy. Nad transformatorem
zbudowano prowizoryczny namiot (nadmuchiwany), wewnątrz którego zainstalowano dźwig.
U producenta wykonano nowe uzwojenia wyrównawcze i dławików. Po przewiezieniu na
stanowisko pracy, wymieniono uzwojenia. Suszenie przeprowadzono grzejęc transformator
gorącym olejem i stosując próżnię. Naprawa trwała 16 tygodni. Po zakończeniu naprawy
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przeprowadzono, oprócz normalnych pomiarów transformatora, jednogodzinne próbę
napięciowa napięciem indukowanym o wysokości 1,5 U znamionowego.
O innej naprawie mówił Sokołów (ZTZ Ukraina). Uszkodzeniu uległa po pewnym okresie
pracy izolacja główna uzwojenia GN transformatora 200 MVA 15,5/330 kV. Znaleziono
bardzo dużo opiłków miedzianych na powierzchni płyt izolacyjnych. Transformator
wyremontowano na stanowisku pracy usuwając zniszczone izolację bez demontażu uzwojeń,
dokonano również pewnych modyfikacji i ulepszeń.

5. UWAGI KOŃCOWE
5.1. Transformatory 110 kV
Na północy kraju w okresie od 1970 r. do 1992 r. na ogólne liczbę 151 uszkodzeń wykonano
101 udanych napraw na stanowisku pracy, co stanowi 66%, a w ciągu ostatnich 5 lal
wskaźnik ten wzrósł do 70%. Jest to już chyba blisko maksimum tego co można w tej
dziedzinie osiągnąć, gdyż takie uszkodzenia, jak zwarcia zwojowe i inne, wymagające
rozplcccnia górnego jarzma, lepiej naprawiać u producenta lub w warsztacie. W literaturze
brak jest danych na ten temat, jedynie Pantic (2) podaje dla energetyki jugosłowiańskiej liczbę
45% napraw na miejscu pracy. Na podstawie rozmów z przedstawicielami energetyk
zachodnich, gdzie transformatory kieruje się raczej do naprawy u producenta, wydaje się
jednak, że z tym wskaźnikiem lokujemy się w czołówce światowej. Osiągnięcie takiego
wysokiego wskaźnika napraw na miejscu pracy nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy
specjalistów ze wszystkich zakładów energetycznych, elektrowni, ZRE i Pn.O.E. Bydgoszcz.
Corocznie odbywały się m.in. spotkania-narady, w czasie których omawiano awarie
transformatorów, sposoby likwidacji uszkodzeń, występujące niedomagania, popełnione błędy,
ale też i sukcesy, osiągnięcia i usprawnienia.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że żaden z naprawianych transformatorów nie uległ
ponownemu uszkodzeniu. Zdaniem autorów przy naprawach jednostek 110 kV nie zachodzi
potrzeba stosowania końcowych prób napięciowych, a jedynie niskonapięciowe badania
transformatora, oleju i DGA. Wynika to z faktu, że nie dokonuje się przy tych zabiegach
rozplatania jarzma lub też demontażu uzwojeń.
W referacie przedstawiono najbardziej podstawowe sposoby napraw stosowane na
północy kraju. Z całą pewnością inne zakłady energetyczne, elektrownie, ZRE mogą je
uzupełnić własnymi, równie cennymi doświadczeniami, które będą warte rozpowszechnienia.
5.2. Transformatory 220-400 kV
Zakres wykonywanych napraw na stanowisku pracy systematycznie rośnie. Od początkowych,
skromnych rewizji wewnętrznych w Elektrowni Połaniec, poprzez 20-dniowę naprawę
w Dunowic, aż do trudnej naprawy transformatora blokowego w Turcji, gdzie rozpleciono
górne jarzmo i wymieniono uszkodzone uzwojenie. Dużym krokiem naprzód było też udane
suszenie transformatora blokowego 630 MVA w Elektrowni Kozienice. Podobnie jak w grupie
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jednostek 110 kV, po naprawach nic wykonywano prób napięciowych. Ograniczano się
jedynie do badań kontrolnych samego transformatora, oleju i DGA. Przy lym w zasadzie
skromnym zakresie napraw jest to słuszne. Przy większym zakresie prac, jak np. w Turcji,
polegających na rozplataniu jarzma, wymianie uzwojeń itp. w uzgodnieniu z użytkownikiem
powinno się stosować rozsądnie dobrane próby napięciowe.
5.3. Decyzja o naprawie transformatora na stanowisku pracy
Podjęcie decyzji o naprawie transformatora na stanowisku pracy powinno być poprzedzone
analizę przedsięwzięcia oparta o:
- oględziny zewnętrzne,
- badanie transformatora,
- analizę działania zabezpieczeń,
-

analizę chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju,
badanie oleju,
analizę sytuacji ruchowej danej stacji,
analizę ekonomiczna.
Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych elementów możemy podjąć
prawidłowa decyzję o rozpoczęciu naprawy na miejscu pracy lub przesłaniu transformatora
do fabryki albo warsztatu. Należy przy tym brać pod uwagę możliwość i celowość przeprowadzenia równocześnie modernizacji transformatora, przede wszystkim jednostek 220 kV.
6. WNIOSEK KOŃCOWY
Znaczenie i atrakcyjność napraw transformatorów na stanowisku pracy w miarę stosowanych
ulepszeń i usprawnień będzie się zwiększać. Wynika to głównie z ich podstawowych zalet:
- szybkie oddanie transformatora do ruchu,
- znacznie niższe nakłady finansowe.
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BADANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKONYWANE
W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ

Witold Sztckc, Instytut Energii Atomowej, Świerk

Laboratorium Badań Materiałowych, działające w Instytucie Energii Atomowej w
Świerku, składa się z kilku zespołów wykonujących badania materiałów konstrukcyjnych oraz
ich połączeń spawanych i lutowanych. W ramach uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego
nr L-051127 prowadzone są ekspertyzy materiałowe w zakresie: badań składu chemicznego,
własności mechanicznych, struktury i korozji oraz oceny połączeń spawanych. Wszystkie prace
wykonywane są zgodnie z programem zapewnienia jakości.

1. WSTĘP
W Laboratorium Badań Materiałowych badania prowadzone sa w dwóch kierunkach:
- prace badawcze objęte działalnością statutowa, przy czym w lej grupie badane sa materiały
i ich połączenia spawane zarówno przed jak i po napromienieniu,
- prace typu ekspertyz na zlecenia klientów zewnętrznych i dla innych jednostek organizacyjnych IEA.
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA LABORATORIUM I WYPOSAŻENIE
Laboratorium Badań Materiałowych zostało utworzone na bazie trzech zespołów badawczych
oraz laboratorium badań materiałów aktywnych powstałych w miejsce dawniejszych pięciu
pracowni Zakładu Materiałów Reaktorowych E-VI IEA. W laboratorium jest zatrudnionych
28 osób, z których 16 posiada wykształcenie wyższe. Pozostały personel stanowią pracownicy
ze średnim wykształceniem technicznym i jeden rzemieślnik.
Laboratorium Badań Materiałowych posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego i
zostało wpisane do rejestru UDT pod nr. L-051/27.
Jest wyposażone w nowoczesna aparaturę i urządzenia badawcze i, jak wspomniano,
przystosowane do pracy z materiałami aktywnymi w komorach ołowianych o osłonności
maksymalnej 100 Ci. Prace z materiałami aktywnymi sa prowadzone na podstawie zezwolenia
Państwowego Dozoru Jądrowego i Ochrony Radiologicznej nr l/93rMET". Ponadto
Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi proces akredytacyjny w Polskim Centrum
Badań i Certyfikacji, którego zakończenie jest przewidziane w drugiej połowic b.r.
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Ważniejsze wyposażenie LBM
- Do badań składu chemicznego z zastosowaniem metod spektralnych: spektrometr f-my ARL
typ MA 3460 z oprogramowaniem do analiz stali, stopów niklu i stopów aluminium oraz
spektrograf średniej dyspersji typ ISP 28 wraz z oprzyrządowaniem.
- Do badań strukturalnych: mikroskopy świetlne Neophot-2, Ncophot-1, Reichert typ Telatom
wraz z zestawami aparatury pomocniczej do polerowania i trawienia oraz transmisyjny mikroskop elektronowy typ BS-613 z zestawem aparatury do wykonywania cienkich folii i
replik i skaningowy mikroskop elektronowy typ BS-540 (obydwa f-my Tcsla); do badań
strukturalnych służą także dyfraktometry rentgenowskie URD 6 (z przystawkę do badania
tekstury metali) oraz DRD 4.
- Do badań własności mechanicznych: maszyny wytrzymałościowe Instron 8502 wraz z
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, Tiratcst 2300, ZD/90, młot f-my Wolpert typ PW
30/15 z oprzyrządowaniem komputerowym, umożliwiającym między innymi badania
kruchego pękania metodę trójpunklowego zginania udarowego, twardościomierze do
pomiarów metodami Vickers'a, Rockwella i Brinella typu DIA Testor 7521 f-my Wolpert,
typ HPO 250 produkcji NRD, i polski typ PW-106.
- Standardowa aparatura do badań odporności stali na korozję międzykryslaliczną: naprężarki
własnej konstrukcji do badania korozji naprężeniowej pod stałym obciążeniem oraz
aparatura do badania lego rodzaju korozji metodę próbek zginanych i pierścieniowych przy
stałym odkształceniu.
- Istnieje również możliwość badania korozji w warunkach wysokich ciśnień i temperatur w
autoklawie f-my Hofer.

3. PRACE BADAWCZE W LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
Jak wspomniano, prace
działalności statutowej
pracujących w Świerku,
elektrowni z jądrowymi

badawcze w LBM prowadzone sę w dwóch kierunkach. W ramach
badane sę głównie materiały dla potrzeb reaktorów badawczych,
oraz materiały konstrukcyjne dla potrzeb elektrowni, w tym również
reaktorami energetycznymi.

Do pierwszej grupy badanych materiałów należą aluminium techniczne i stopy aluminium
z magnezem oraz magnezem i krzemem. Natomiast drugą grupę stanowią stale nisko- i
wysokostopowe oraz ich połączenia spawane, lutowane i elementy platerowane.
Prace nad stalami wykonywane sę od szeregu lat w wielu kierunkach. Z uwagi na
prowadzone, w przeszłości, budowę elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym,
główny przedmiot badań stanowiły własności austenitycznych stali kwasoodpornych oraz
zbiornikowych stali niskostopowych. Badano w szerokim zakresie własności mechaniczne i
strukturalne tych stali oraz ich odporność na korozję. Prowadzono również prace mające na
celu wyjaśnienie wpływu obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej na zimno na własności stali
kwasoodpornych. W procesie opracowywania technologii spawania rur w ścianach sitowych
wymienników ciepła oraz połączeń doczołowych rura-rura badano wpływ wielokrotnego
wprowadzania ciepła na własności stali.
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Badania platerów i wpływu platerowania na własności stali niskostopowych prowadzono
na próbkach wyciętych z plyl platerowanych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach oraz na
próbkach wykonywanych platerowanych ręcznie w Zakładzie Materiałów Reaktorowych.
Wyniki tych prac były publikowane na konferencjach oraz w serii artykułów w Przeglądzie
Mechanicznym.

4. ZAKRES OFERTY BADAŃ MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
Z ZASTOSOWANIEM METOD NISZCZĄCYCH
Badania niszczące wykonywane są w laboratorium posiadającym uprawnienia UDT i
obejmują:
- analizy składu chemicznego,
- badania strukturalne,
- badania odporności na korozje międzykrystaliczna i naprężeniowa,
- badania własności mechanicznych.
Badania składu chemicznego prowadzone sa metoda spektrometryczna przy użyciu
spektrometru MA 3460 szwajcarskiej firmy ARL. Spektrometr len pozwala na określenie
zawartości pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń:
- w stalach i staliwach: C, P, S, Mn, Si, Cr, Ni, Mo, Ti, Nb, W, Al, B, Co, Cu,
- w stopach niklu: C, P, S, Mn, Si, Cr, Mo, Ti, Al, B, Co, Fc, Cu, V, W, Nb,
- w stopach aluminium: Cu, Mg, Mn, Si, Fc, Zn, Ti, Cr, Ni.
Badania strukturalne dla oceny stopnia degradacji struktury materiału, wywołanej
eksploatacja, wykonywane sa przy użyciu:
- mikroskopii optycznej na zgładach metalograficznych,
- transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) metoda cienkich folii i metoda replik,
- elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) - fraklografia,
- dyfraktometru rentgenowskiego - analiza fazowa i badanie tekstur.
Badania odporności na korozję międzykryslaliczną stali prowadzone sa metodami
standardowymi. Odporność na korozję naprężeniowa różnych metali badana jest z zastosowaniem naprężarck własnej konstrukcji pod stałym obciążeniem w temperaturze wrzenia ośrodka
korozyjnego, a także z zastosowaniem metod standardowych na próbkach zginanych i
pierścieniowych, tzn. przy stałym odkształceniu.
Badania własności mechanicznych wykonywane są przy użyciu systemu do dynamicznych
i statycznych badań wytrzymałościowych firmy Instron 8500, maszyny wytrzymałościowej
do badań statycznych TIRA TEST 2300, twardościomierza oraz systemu do badania udamości
firmy Wolpcrt. Posiadana aparatura umożliwia wykonywanie następujących badań:
- statycznych prób rozciągania w zakresie temperatur -170°C do +900°C,
- badań zmęczeniowych (osiowe ściskanie- rozciąganie),
- pomiarów wskaźników mechaniki pękania - K,c i J,c oraz da/dn,
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- wyznaczania wskaźników udarności KCU i KCV z możliwością rejestracji wykresu zginania
udarowego w układzie siła, energia - czas trwania próby,
- wyznaczania granicznego współczynnika intensywności naprężeń K,d i J,d w próbie zginania
udarowego,
- pomiarów twardości na skomputeryzowanym twardościomierzu DIA-TESTOR 7521
Wolpert.
Prowadzone sa także próby pełzania i pomiary giętnoobrotowej wytrzymałości zmęczeniowej oraz obróbka cieplna w zakresie temperatur do +2000°C w powietrzu i piecach
próżniowych.
Wykonywane sa opracowania i projekty:
- specjalistycznych technologii spawania stali węglowych, nisko- i wysokostopowych oraz
metali kolorowych,
- technologii zmechanizowanego spawania rurociągów i rur w ścianach sitowych wymienników ciepła oraz technologii napraw spoin dla potrzeb energetyki jądrowej, konwencjonalnej
i innych przemysłów,
- centrowników, ukośników i innych urządzeń do montażu rurociągów technologicznych,
- programów zapewnicnienia jakości (PZJ) i warunków technicznych wykonania i odbioru
(WTWiO) zgodnie z normami ISO serii 9(KK).

5. ZAKOŃCZENIE
Laboratorium Badań Materiałowych IEA ma podpisane porozumienia o współpracy w
dziedzinie badań materiałowych z Zakładem Materiałoznawstwa Instytutu Energetyki w
Warszawie oraz z Laboratorium Rejonu Badań Technicznych "ZREW" S.A. Porozumienia te
poszerzają zakres usług wykonywanych na zlecenia klientów zewnętrznych.
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