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Определяне на степента на окрехкостяване на метала на коляно 
от паропровод на ТЕЦ и анализ на причините за разрушаването

му.
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Резюме: В доклада са представени резултатите от изпитванията на 
образци от аварирало коляно на паропровод, сравнени и оценени спрямо 
нормативни и справочни данни. Дадена е оценка на състоянието на 
метала, както и анализ на причините за разрушаването на коляното.

Determination the material fragile stage and cause of destruction
of a damaged steal elbow used in steam pipeline in a heat power

plant.
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Abstract: This report includes testing results of material specimens from 
damaged steel elbow used in steam pipeline in a heat power plant. The results are 
compared and appreciated with standard data. The overall material condition is 
studied and the causes of destruction are analyzed.

Надеждната и безаварийна работа на различните съоръженията в ТЕЦ е 
функция на множество фактори. От една страна това са конструкцията, 
материала от който са изработени съоръженията, в зависимост от 
експлоатационните условия, технологията на изпълнение и т.н. От друга 
страна с течение на времето настъпват изменения в параметрите на 
съоръженията в резултат от въздействието на експлоатационните условия 
(работна среда, температура, налягане), засягащи най-вече състоянието на 
метала (корозионно състояние, дебелина на стената, механични свойства, 
промяна на структурата). Определяне състоянието на метала по време на 
експлоатация на съоръженията и определяне на остатъчния ресурс е важна 
задача за предотвратяване на аварии и включва комплекс от изследвания.

В настоящата работа са представени резултатите от изследване, 
включващо определяне на химическият състав, механични характеристики 
при стайна и работна температура, дебелина на стената чрез ултразвукова 
дебелометрия, контрол с проникващи течности, корозионното състояние, 
макроструктура на лома и микроструктурен анализ на метала на аварирало 
коляно от тръбопровод 0  273x32mm, материал 12X1 МФ, с експлоатационни 
данни: работно налягане 14 МРа, температура на флуида 545 °С, брой 
пускания /спирания/ - 479 бр., работни часове -147 598, работно положение -
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за z е до 60%. При петкратни образци, изпитани при работни температури се 
наблюдава завишаване на R02t и Rm в сравнение с посочените данни в 
ТУ 14-3-460-75. Изпитването на ударно огъване показва намаляване на 
стойностите спрямо ТУ 14-3-460-75 с 37%.

Изпитването на твърдост по Бринел HBW определя стойности близки или 
равни на максимално допустимата по ТУ 14-3-460-75 и справочни данни.

Извършен е микроструктурен анализ в надлъжно и напречно сечение по 
цялата дебелина на тръбните образци. Структурата е оценена по отношение 
на вид и бал на неметалните включвания, големината на зърната, 
сфероидизация на карбидната фаза.

Установени са включвания от вида точкообразни окиси и сулфиди, 
съответно до бал 2,5 и до бал 2 по БДС 3326:1975, като не е установено 
замърсяване надхвърлящо нормите посочени в ТУ 14-3-460-75 за 
нисколегирани стомани.

Структура на метала се характеризираща с нееднородност по големина 
на зърната (от бал 5 до бал 9) с преобладаващ бал 7 по БДС 11174:1982. 
Установено е, че структурата на стомана 12X1 МФ на коляното се състои от 
ферит и карбидна фаза. На фиг.2 е показана микроструктурата в напречно 
сечение при увеличение 100 и 500 пъти.

Фиг.2 Микроструктура при
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По границите на зърната и в матрицата се наблюдават коагулирали 
карбиди. В следствие на това границите са удебелени и карбидите са 
свързани във вериги. Тези обстоятелства са предпоставка за понижени 
пластични свойства на стоманата.

Установено е обезвъглеродяване по вътрешната и външната повърхност 
на коляното. По отношение на сфероидизацията и разтварянето на 
карбидната фаза, структурата е оценена по (5) като браковъчна -  бал 7.

Заключение:

• При всички изследвани образци от метала на колената се установяват 
изменения, свързани с работата при висока температура и под налягане 
дълъг период от време;

• По отношение на състояние на вътрешната повърхност (включително 
корозионното състояние), механични характеристики, състояние на 
микроструктурата, метала на коляното не отговаря на на ТУ 14-3-460-75 и 
справочни данни за стомана 12X1 МФ;

• Металът на колената е с изчерпан ресурс, като се намира в напреднала 
фаза на окрехкостяване, доказано от визуалния контрол, 
кратковременните механични изпитвания и от металографските 
изследвания;

• Проявеното окрехкостяване на материала изисква особено стриктно 
спазване на режима на експлоатация. Наличието на подобно гранично 
експлоатационно увреждане на метала и нарушаването на параметри от 
стационарния режим на експлоатация са най-вероятните причини за 
разрушаване на коляното.
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