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NOWEJ GENERACJI MARTENZYTYCZNE STALE
9-12%Cr DO PRACY W WARUNKACH PEŁZANIA
NA ELEMENTY KRYTYCZNE CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ
KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH O NADKRYTYCZNYCH
PARAMETRACH PRACY
Ciągły rozwój sektora energetycznego, szczególnie opartego na kotłach do pracy w parametrach nadkrytycznych,
wymaga zastosowania nowych gatunków stali odpornych na pełzanie stosowanych w konstrukcji elementów części
ciśnieniowej kotła. Poniżej przedstawiono wybrane informacje i doświadczenia w dziedzinie wprowadzania, przetwarzania i wykonywania elementów przegrzewaczy pary kotłów energetycznych z nowych odpornych na pełzanie
materiałów o strukturze odpuszczonego martenzytu zawierających 9-12% Cr jak: X10CrMoVNb9-1(P91), X10CrWMoVNb9-2(P92), X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) i 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN(CB2/FB2). Dokonano oceny własności
mechanicznych materiału rodzimego i obwodowych złączy spawanych w temperaturze pokojowej i podwyższonej: oraz
właściwości technologicznych. Przeprowadzono badania wpływu temperatury, naprężenia i czasu na wymagane własności użytkowe.
Słowa kluczowe: stale na przegrzewacze pary kotłów o parametrach nadkrytycznych, własności mechaniczne, struktura, wytrzymałość na pełzanie, obwodowe złącza spawane

NEW-GENERATION CREEP-RESISTANT MARTENSITIC STEEL
CONTAINING 9-12%Cr FOR ELEMENTS OF STEAM SUPERHEATER
OF BOILERS OPERATING AT SUPERCRITICAL PARAMETERS
The continuous development of the power generation sector, in particular that based on boilers with supercritical
parameters, requires the application of new grades of creep-resistant steels for construction of boiler steam superheater
elements. This paper presents selected information and experience in the field of research and implementation of the
new group of creep-resistant materials with temperered martensite structure containing 9-12%Cr, such as X10CrMoVNb9-1(P91), X10CrWMoVNb9-2(P92), X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) and 9Cr-1.5Mo-1Co-0.3V-NbBN(CB2/
FB2). During the welding and examination process, the results of mechanical properties, requested level for base
material and welded joints, as well as tensile strength, impact strength and technological properties have been evaluated. The additional destructive examinations, with evaluation of structure stability, hardness distribution, for base
material and welded joints after welding, heat treatment, repeated processing have been determined. Recommendations due to implementation and influence of operating parameters of the main boiler components are the part of this
paper.
Key words: steels for steam superheaters of boilers with supercritical parameters, mechanical properties, structure,
creep strength, circumferential welded joints

1. WPROWADZENIE
Dla zabezpieczenia stale rosnącego zapotrzebowania
na energię oraz zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu energetycznego, wymagane jest zwiększenie zainstalowanej mocy od 3000 do
5000 MW [1]. Niezbędny jest zatem szybki rozwój sektora energetycznego. Rozwój ten winien uwzględniać
instalowanie najbardziej efektywnych bloków energetycznych o dużej sprawności oraz minimalnym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Takie wymagania spełniają kotły o nadkrytycznych parametrach
pracy.

Dla „typowych” bloków energetycznych o parameo
trach nadkrytycznych i temperaturze pary – ok. 580 C
o
(600 C) oraz ciśnieniu pary – ok. 27 MPa, z przegrzeo
wem pary w części wtórnej do 610 C – zastosowane
materiały żarowytrzymałe na elementy przegrzewaczy
pary muszą zapewniać wytrzymałość na pełzanie oraz
żaroodporność na odpowiednim wymaganym poziomie
w temperaturze do:
– 610oC – dla elementów grubościennych kotła nie
będących w strefie spalin,
– 640 (650)oC – dla elementów przegrzewaczy pary
będących w strefie spalin.
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W prezentowanym opracowaniu dokonano przeglądu współczesnych stali żarowytrzymałych o zawartości
9-12%Cr i strukturze odpuszczonego martenzytu, rekomendowanych do stosowania w europejskim i krajowym sektorze energetycznym [1–14]. Dokonano oceny
własności nowych stali żarowytrzymałych oraz zaprezentowano niektóre wyniki badań materiałów podstawowych i jednorodnych złączy spawanych wykonanych
ze stali: X10CrMoVNb9-1(P91), X10CrWMoVNb92(P92), X12CrCoWVNb12-2-2(VM12), 9Cr-1,5Mo-1Co0,3V-NbBN (FB2) oraz staliwa 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3VNbBN (CB2). W szczególności dokonano oceny własności wytrzymałościowych, pracy łamania, twardości,
struktury, czasowej wytrzymałości na pełzanie oraz
własności technologicznych materiałów podstawowych
oraz obwodowych złączy spawanych. Badania przeprowadzono na wycinkach kolektorów wylotowych przegrzewaczy pary po spawaniu i obróbce cieplnej oraz po
procesie długotrwałego wyżarzania w stałej temperaturze zbliżonej do eksploatacyjnej wykonanych w warunkach dużego wytwórcy kotłów. Oceny dokonano pod
kątem spełniania wymagań projektowych, co zilustrowano wybranymi wynikami badań.

2. ANALIZA ROZWOJU STALI
MARTENZYTYCZNYCH
PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY
PRZEGRZEWACZY PARY
Oczekiwany zespół cech użytkowych w stalach z grupy 9-12%Cr o strukturze odpuszczonego martenzytu
uzyskano poprzez modyfikację składu chemicznego,
w tym zapewnienie odpowiedniej ilości dodatków stopowych: wanadu, wolframu niklu, miedzi i kobaltu, mikrododatków: azotu, boru i niobu, przy równoczesnym
znaczącym obniżeniu zawartości węgla oraz molibdenu
[8–14]. Schemat ewolucji tej grupy stali dla energetyki
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przeznaczonych do pracy w warunkach pełzania, zapewniających wystarczającą odporność na utlenianie
i oddziaływanie spalin, pokazano na rys. 1.
W tej grupie stali można wyodrębnić dwa kierunki
rozwoju:
– modyfikację stali o zawartości ok. 9%Cr z dodatkiem Mo. W wyniku wprowadzenia dodatków: V, W
i oraz mikrododatków: N, B i Nb uzyskano nowe stale X10CrMoVNb9-1 (P/T91), X10CrWMoVNb9-2 (P/
T92) i X11CrMoWVNb9-1-1 (E911).
– modyfikację stali o zawartości 12%Cr z dodatkiem
Mo i V. Wprowadzenie dodatków: W, Ni, Cu lub Co
oraz mikrododatków: N, B i Nb pozwoliło na stworzenie nowych stali 12Cr-2,6W-2,5CoVNbB (NF12),
12Cr-0,5Mo-2WVNb (TB12M), 12Cr-1Mo-1WVNb
(HCM12), 12Cr-0,5Mo-2WCuVNb (HCM12A) oraz
X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12).
Ponadto pojawiła się potrzeba opracowania materiału na wielkogabarytowe elementy kute oraz elementy
lane, którego poziom wytrzymałości na pełzanie odpowiadałby poziomowi wytrzymałości na pełzanie stali
X10CrWMoVNb9-2 lub co najmniej stali X10CrMoVNb9-1. Zaproponowano zatem materiał o zawartości
ok. 9%Cr z dodatkiem Co, Mo i V oraz mikrododatkami
Nb, B i N o symbolu 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN oznaczony dla wyrobów kutych FB-2 oraz CB-2 dla wyrobów staliwnych [3].
Rozwój tych stali, w zakresie składu chemicznego
oraz technologii wytwarzania wyrobów hutniczych
i ich przetwarzania, zapewnił im odpowiednią spawalność, wysokie własności wytrzymałościowe przy własnościach plastycznych na wystarczająco wysokim poziomie oraz przy odpowiednio wysokiej żaroodporności
w temperaturze do ok. 610 (620)oC.
Zestawienie składów chemicznych nowych wysokochromowych stali o strukturze odpuszczonego martenzytu, proponowanych do stosowania w energetyce
krajowej na elementy przegrzewaczy pary kotłów o parametrach nadkrytycznych pokazano w tablicy 1.

Rys. 1 Schemat ewolucji stali dla energetyki o zawartości 9-12% Cr o strukturze odpuszczonego martenzytu będących przedmiotem badań przeznaczone dla energetyki do pracy w warunkach pełzania
Fig. 1. Diagram of evolution of steel containing 9-12% Cr with tempered martensite structure, being the subject of testing, for
operation under creep conditions in the power sector
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Tablica 1. Zestawienie wymaganych składów chemicznych nowych żarowytrzymałych wysokochromowych stali o strukturze odpuszczonego martenzytu przewidzianych do stosowania w krajowej energetyce w pierwszych kotłach o parametrach
nadkrytycznych
Table 1. Summary of required chemical compositions of new high-temperature creep resisting high-chromium steels with
tempered martensite structure intended for use in the first boilers with supercritical parameters in the domestic power
sector
Gatunek stali

Zawartość pierwiastków, %
C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

V

W

Nb

X10CrMoVNb9-1 (T/P91);
W-1.4903

0,08÷
0,12

0,20÷
0,50

0,30÷
0,60

8,0÷
9,5

< 0,40

0,85÷
1,05

0,18÷
0,25

–

0,06÷
0,10

N: 0,03÷0,07

X10CrWMoVNb9-2 (T/P92)

0,07÷
0,13

< 0,5

0,30÷
0,60

8,5÷
9,5

< 0,40

0,30÷
0,60

0,15÷
0,25

1,5÷
2,0

0,04÷
0,09

N: 0,03÷0,07
B: 0,001÷0,006

9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN
(CB2/FB2)

0,11÷
0,14

0,20÷
0,30

0,80÷
1, 0

9,0÷
9,6

0,100,20

1,4÷
1,6

0,18÷
0,22

–

0,05÷
0,07

Co: 0,9÷1,1
N: 0,015÷0,030
B: 0,008÷0,015

X12CrCoWVNb 12-2-2
(VM12)

0,11÷
0,14

0,40÷
0,60

0,15÷
0,45

11,0÷
12,0

0,200,40

0,20÷
0,40

0,20÷
0,30

1,30÷
1,70

0,03÷
0,08

Co: 1,40÷1,60
N: 0,030÷0,070
B: 0,0030÷0,006

3. MATERIAŁ DO BADAŃ
W ramach pracy wykonano badania materiału rodzimego oraz jednorodnych obwodowych złączy spawanych
wycinków kolektorów wylotowych przegrzewaczy pary.
Rury na kolektory pary z wytopów przemysłowych –
po normalizowaniu i odpuszczaniu w stanie dostawy –
o wymiarach: Ø 355,6×50 mm ze stali X10CrMoVNb9-1
(P91), Ø 160×40 mm ze stali X10CrWMoVNb9-2 (P92)
oraz Ø 355,6×35 mm ze stali X12CrCoWVNb12-2-2
(VM12), zostały przekazane przez Vallourec & Mannesmann, natomiast tuleja kuta (FB-2) i wycinek odlewu (CB-2) z materiału 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN
przez Vest Alpina, w ramach europejskiej współpracy
międzynarodowej w programie COST 536. Składy chemiczne wyrobów hutniczych pozyskanych dla wytwo-

a)

pozostałe

rzenia elementów kotłów spełniały wymagania normy
EN 10216-2 [15], co stwierdzono na podstawie wykonanych analiz kontrolnych. Na pozyskanych materiałach
do badań wykonano w warunkach fabrycznych Rafako
S.A. wycinki elementów kotłów z obwodowymi złączami spawanymi.
Wybrane materiały do badań w postaci elementu staliwnego o dużych gabarytach (CB-2) oraz tulei z kutego pręciska o wymiarach ø 213×31 mm z obwodowym
złączem spawanym (FB-2) w gatunku 9Cr-1,5Mo-1Co0,3V-NbBN o strukturze odpuszczonego martenzytu
pokazano na rys. 2.
Celem badań była ocena poprawności procesów spawania i obróbki cieplnej poprzez: analizę doraźnych
własności wytrzymałościowych stali, własności technologicznych złączy spawanych, wyników prób pełzania

b)

Rys. 2. Materiał do badań w postaci: a) elementu staliwnego o dużych gabarytach (CB-2), b) tulei z kutego pręciska o wymiarach ø 213× 31 mm z obwodowym złączem spawanym (FB-2) z materiału 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN o strukturze odpuszczonego martenzytu
Fig. 2. Material for testing in the form of: a) large-size cast steel element, b) sleeve from forged bar
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oraz ocena stabilności struktury i własności w wyniku
długotrwałego oddziaływania temperatury.

4. PROCES SPAWANIA I OBRÓBKA
CIEPLNA OBWODOWYCH ZŁĄCZY
SPAWANYCH
Stale 9-12%Cr, w stanie dostawy, podlegają normalizowaniu/ hartowaniu w powietrzu i następnie wysokiemu odpuszczaniu. Zalecaną temperaturą austenityzacji
dla tych stali jest temperatura na poziomie ok. 1050oC.
Temperatura odpuszczenia wyrobów z tych stali powinna wynosić od 740 do 780oC [8]. Typową strukturą
stali 9-12%Cr jest martenzyt odpuszczony z wydzieleniami węglików na granicach ziarn pierwotnego austenitu oraz listwach martenzytu, często z niewielkim
udziałem ferrytu G. W przypadku mniejszych prędkości
chłodzenia po austenityzacji można oczekiwać struktury będącej mieszaniną odpuszczonego martenzytu
z dolnym bainitem i niewielką ilością ferrytu G.
W opracowywaniu technologii spawania stali żarowytrzymałych przyjęto założenie, że składy chemiczne
materiałów spawalniczych będą zbliżone do składów
materiałów podstawowych. Dla spawania warstwy graniowej kolektorów wdrożono w RAFAKO S.A. metodę
GTAW oraz metodę SMAW do spawania pozostałych
warstw wypełniających złączy. Stale martenzytyczne
o zawartości 9%Cr były spawane w zakresie temperatury występowania martenzytu, tzn. pomiędzy 200
a 350oC.
Stale o zawartości 9%Cr, X10CrMoVNb9-1 i X10CrWMoVNb9-2, charakteryzują się stosunkowo wysoką
temperaturą początku przemiany martenzytycznej Ms,
która wynosi ok. 400°C. W wyniku spawania powstaje

a)

struktura listwowego martenzytu z efektami samoodpuszczania. Prędkość chłodzenia t8/5, jak i temperatura
końca chłodzenia po spawaniu tej grupy stali winna
być zatem tak dobrana, aby w pełni zaszła przemiana
martenzytyczna tzn. poniżej temperatury Mf.
Stale martenzytyczne o zawartości 12%Cr stwarzają
znacznie większe trudności w opanowaniu technologii
spawania. Szczególne trudności występują przy spawaniu stali 9-12%Cr zawierających dodatek wolframu
i kobaltu takich jak X12CrCoWVNb12-2-2 oraz 9Cr1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2/FB-2).
Po spawaniu wszystkie wykonywane obwodowe złącza podlegają wyżarzaniu odprężającemu w zakresie
od 740 do 780oC.
Wykonane w Rafako S.A. złącza spawane, w oparciu
o opracowaną technologię, poddano wymaganym badaniom nieniszczącym, ocenie własności mechanicznych,
własności technologicznych oraz badaniom struktury materiałów podstawowych oraz złączy spawanych,
zgodnie z wymaganiami EN 15614-1.

5. MIKROSTRUKTURA BADANYCH
STALI ORAZ ZŁĄCZY SPAWANYCH
PO SPAWANIU I WYŻARZANIU
ODPRĘŻAJĄCYM
Ocenę mikrostruktury materiałów płaszczy badanych wycinków komór przegrzewacza dokonano na
podstawie obserwacji przeprowadzonej na mikroskopie świetlnym i w skaningowym mikroskopie elektronowym, odpowiednio przy powiększeniach do 1000
i 5000×. Ujawnione typowe obrazy występującej struktury pokazano na rys. 3. Typową strukturą materiału
komór z badanych stali jest martenzyt odpuszczony

b)

d)

c)

e)

Rys. 3. Porównanie struktury materiałów badanych elementów części ciśnieniowej kotła z martenzytycznych stali 9-12%Cr
obserwowanej w elektronowym mikroskopie skaningowym przy powiększeniu 1000× w postaci: a) kolektora ze stali X10CrMoVNb9-1 (P91) [23,25], b) kolektora ze stali X10CrWMoVNb9-2 (P92), c) kolektora ze stali X12CrCoWVNb12-2-2, d) tulei kutej
ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2), e) dużo gabarytowy element ze staliwa 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2)
Fig. 3. Comparison of structure of the materials of examined elements of the pressure part of boiler from martensitic steel
containing 9-12% Cr, observed with scanning electron microscope at magnification of 1000×
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z wydzieleniami węglików na granicach ziarn pierwotnego austenitu oraz listwach martenzytu. W przypadku
wytwarzanych grubościennych elementów dla których
występują mniejsze prędkości chłodzenia po austenityzacji można oczekiwać struktury będącej mieszaniną
odpuszczonego martenzytu z dolnym bainitem oraz
niewielką ilością ferrytu δ. W zależności od gatunku
stali i jej składu chemicznego mogą występować w nich
różne typy wydzieleń. Typowe wydzielenia węglików
w stali X10CrMoVNb9-1 (P91) to M23C6 bogate w wanad i niob oraz drobne węgliko-azotki, głównie wanadu.
Ponieważ w stalach tych ograniczono zawartość węgla
do ok. 0,10%, aby uzyskać poprawę ich spawalności,
dlatego efekt umocnienia uzyskano w nich głównie poprzez azotki, węglikoazotki lub węgliko-borki oraz fazy
międzymetaliczne (np. Fe2W). Wydzielenia te w formie dyspersyjnej, występują zarówno po granicach jak
i wewnątrz ziarn ferrytu. Utwardzenie wydzieleniowe
jest skutkiem obecności licznych drobnych wydzieleń węgliko-azotków, które także istotnie wpływają
na zwiększenie odporności na pełzanie. Występujące
węgliki M23C6 głównie stabilizują listwową strukturę
martenzytu. W stali X10CrWMoVNb9-2 (P92) węgliki
M23C6 zawierające głównie żelazo, chrom i molibden
umacniają roztwór stały, natomiast węgliko-azotki niobu i wanadu powodują wyraźny wzrost czasowej wytrzymałości na pełzanie.W stali X12CrCoWVNb12-2-2
(VM12) główną fazą są węgliki M23C6 bogate przede
wszystkim w chrom, a ponadto zawierające żelazo
i molibden. Oprócz nich występują drobne wydzielenia
węgliko-azotków M(C,N), bogate w wanad i niob.
Twardość materiałów o takiej strukturze, w zależności od gatunku stali, jej składu chemicznego oraz
parametrów obróbki cieplnej wynosi od ok. 210 do
ok. 250 HV. Poziom twardości oraz innych własności,
szczególnie wytrzymałościowych, najbardziej zależy
od zastosowanej temperatury i czasu odpuszczania.
W przypadku mniejszych prędkości chłodzenia po austenityzacji w stalach tych można oczekiwać struktury
będącej mieszaniną odpuszczonego martenzytu z dolnym bainitem oraz niewielką ilością ferrytu δ [23, 24].

Porównanie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie oraz granicy plastyczności w temperaturze
pokojowej i podwyższonej do 600ºC, na przykładzie
materiału podstawowego płaszcza i obwodowego złącza
spawanego komory wylotowej przegrzewacza pary ze
stali X10CrMoVNb9-1 (P91) pokazano na rys. 4 oraz
kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2)
na rys. 5. Na rys. 6 porównano wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 600ºC materiałów
płaszczy kolektorów wylotowych przegrzewacza pary
wykonanych ze stali X10CrWMoVNb9-2(P92) i X12CrCoWVNb12-2-2(VM12).
Własności wytrzymałościowe w temperaturze pokoo
jowej i podwyższonej do 550 C materiałów wycinków
komór ze stali: X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2
i X12CrCoWVNb12-2-2, kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2) oraz dużo gabarytowego elementu ze staliwa 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2)
spełniają wymagania stawiane materiałom hutniczym
z tych stali. Również wystarczająco wysoki poziom tych
własności, odpowiadający wymaganiom dla rur ze stali
X10CrWMoVNb9-2 w stanie dostawy hutniczej [15], został osiągnięty dla obwodowych jednoimiennych złączy
spawanych wykonanych na wycinkach komór i kutej
tulei. Uzyskane wartości wytrzymałości na rozciąganie
i granicy plastyczności spełniają zarówno oczekiwania
jak i wymagania stawiane wyrobom hutniczym z tych
materiałów.

a)

b)

W ocenie i analizie cech strukturalnych stali wykorzystano opracowane wykresy CTPc dla badanych gatunków stali [2].

6. WPŁYW TEMPERATURY NA
WŁASNOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁU
I OBWODOWYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH
6.1. PORÓWNANIE WŁASNOŚCI
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Rys. 4. Porównanie własności wytrzymałościowych w zależności od temperatury badania Tb materiału podstawowego i obwodowego jednorodnego złącza spawanego kolektora wylotowego przegrzewacza pary ze stali X10CrMoVNb9-1 (P91): a) wyt
t
trzymałość na rozciąganie Rm (Rm ), b) granica plastyczności Re (Re )
Fig. 4. Comparison of mechanical properties depending on testing temperature Tb of base material and circumferential
homogeneous welded joint of the discharge collector of steam superheater from X10CrMoVNb9-1 (P91) steel
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a)

b)

Rys. 5. Porównanie własności wytrzymałościowych materiału kutej tulei i jej obwodowego jednorodnego złącza spawanego
ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2): a) własności mechanicznych w temperaturze pokojowej (Rm, Re, A5, Z), b) granicy
t
plastyczności w podwyższonej temperaturze (Re )
Fig. 5. Comparison of mechanical properties of the material of forged sleeve and its circumferential homogeneous welded
joint from 9Cr-1.5Mo-1Co-0.3V-NbBN (FB-2) steel
a)

b)

t

t

Rys. 6. Porównanie wytrzymałości na rozciąganie Rm (Rm ) i granicy plastyczności Re (Re ) w zależności od temperatury badania Tb materiału płaszcza wycinków komór wylotowych przegrzewacza pary ze stali: a) X10CrWMoVNb9-2 (P92), b) X12CrCoWVNb12-2-2(VM12)
t

t

Fig. 6. Comparison of tensile strength Rm (Rm ) and yield point Re (Re ) depending on testing temperature Tb of shell material
of the samples of steam superheater discharge chambers

Wysokie własności wytrzymałościowe badanych
wysokochromowych materiałów o strukturze odpuszczonego martenzytu skutkują stosunkowo niskimi
własnościami plastycznymi. Wydłużenie w próbie rozciągania najczęściej wynosi od kilkunastu do ok. 20%
i nieznacznie rośnie ze wzrostem temperatury badania.
Uzyskiwane wartości spełniają wymagania stawiane
wyrobom hutniczym z tych materiałów, jednak najczęściej tylko nieznacznie powyżej minimalnych wymagań
[15]. Przykłady ilustrujące rzeczywiste uzyskane wartości wydłużenia i przewężenia w próbie rozciągania
dla wybranych materiałów pokazano na rys. 7.
6.2. PORÓWNANIE PRACY ŁAMANIA
Porównanie pracy łamania mierzonej na próbkach
z karbem V dokonano dla materiału podstawowego wycinków komór ze stali X10CrMoVNb9-1 i X10CrWMo-

VNb9-2, kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN
(FB-2) oraz dużo gabarytowego elementu ze staliwa
9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2).
Porównano pracę łamania dla materiału badanych
elementów w zakresie temperatury od -100 do + 60ºC
oraz od -40 do + 100ºC. Równocześnie pokazano poziom
temperatury przejścia w stan kruchy, która dla stali
X10CrWMoVNb9-2 (P92) zawiera się na poziomie ok.
-100ºC, a dla materiału ze stali X12CrCoWVNb12-22(VM12) i obwodowego złącza spawanego tulei kutej ze
stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2) wynosi tylko
ok. -10ºC (rys. 9.)
Praca łamania materiałów wycinków komór ze stali: X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2 i X12CrCoWVNb12-2-2, kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3VNbBN (FB-2) oraz dużo gabarytowego elementu ze staliwa 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2) spełnia wyma-
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a)

b)

b)

c)

c)

Rys. 8. Porównanie wyników badań pracy łamania w temperaturze Tb = 20ºC materiału rodzimego, strefy wpływu
ciepła i spoiny jednoimiennego obwodowego złącza spawanego wycinków elementów przegrzewacza pary ze stali:
a) X10CrMoVNb9-1 (P91), b) X10CrWMoVNb9-2 (P92) c) ze
stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2)
Fig. 8. Comparison of the results of impact strength tests at
a temperature Tb = 20ºC of parent material, heat-affected
zone and weld of homogeneous circumferential welded
joint of slices of steam superheater elements

Rys. 7. Porównanie wydłużenia i przewężenia w próbie
rozciągania w zależności od temperatury badania Tb materiału płaszcza wycinków komór wylotowych przegrzewacza pary ze stali: a) X10CrMoVNb9-1, b) X10CrWMoVNb9-2
(P92), c) X12CrCoWVNb12-2-2(VM12)
Fig. 7. Comparison of elongation and narrowing in tensile strength depending on testing temperature Tb of shell
material of the samples of steam superheater discharge
chambers

gania i w temperaturze pokojowej znacznie przekracza
wymaganą minimalną wartość 27 J. Wyznaczona temperatura przejścia w stan kruchy dla materiału komory
ze stali X10CrMoVNb9-1 (P91) wynosi -100oC a dla wykonanej ze stali X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) -20oC.
Dla materiału komory ze stali X10CrWMoVNb9-2

(P92) temperatura ta jest pośrednią w stosunku do
wykonanych z pozostałych stali. Praca łamania materiału kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN
(FB-2) oraz dużo gabarytowego elementu ze staliwa
9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2) w temperaturze pokojowej wynosi ponad 140 J a wyznaczona temperatuo
ra przejścia w stan kruchy jest poniżej – 60 C. Również
praca łamania materiału jednoimiennych obwodowych
złączy spawanych badanych materiałów spełnia wymagany warunek w temperaturze pokojowej i to zarówno dla materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła jak
i spoiny, przy czym w spoinach jest najniższa.
Wybrane wyniki badań stali X10CrMoVNb9-1 (P91)
i X10CrWMoVNb9-2 (P92) pokazano na rys 8. Natomiast na rys. 9 porównano wyniki badań pracy łamania – na próbkach z karbem V – w temperaturze pokojowej dla materiału podstawowego, strefy wpływu cie-
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Temperatura przejścia w stan kruchy:
materiał rodzimy
o
X10CrMoVNb9-1 (P91) < -100 C
o

X10CrWMoVNb9-2 (P92) -50 C
o
Cr-1Mo-Co-VNbBN (FB29) < -60 C

X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) -10oC
złącze spawane
o
Cr-1Mo-Co-VNbBN (FB29) < -10 C

a)

b)

c)

d)

Rys. 9. Porównanie wyników badań pracy łamania mierzonej na próbkach z karbem V w zależności od temperatury badania
materiału badanych wycinków elementów przegrzewacza pary: a) ze stali X10CrWMoVNb9-2 (P92), b) ze stali X12CrCoWVNb12-2-2(VM12), c) ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2) d) obwodowego jednorodnego złącza spawanego ze stali 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2)
Fig. 9. Comparison of the results of impact strength measured on V-notch samples depending on testing temperature of the
material of tested slices of steam superheater elements

pła i spoiny jednorodnych obwodowych złączy spawanych wykonanych na komorach przegrzewacza pary ze
stali X10CrWMoVNb9-2(P92) i X12CrCoWVNb12-2-2
(VM12), które w obu przypadkach są zadowalające,
o czym świadczy poziom temperatury przejścia w stan
kruchy. Dla pozostałych wykonanych obwodowych złączy spawanych uzyskano wyniki podobne.
6.3. WPŁYW TEMPERATURY I CZASU
WYŻARZANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE
Porównano wpływ temperatury i czasu wyżarzania
na własności mechaniczne materiału komór przegrzewacza. Czas trwania prób długotrwałego wyżarzania
wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy godzin.
Przykład uzyskanych wyników badań wpływu czasu
i temperatury długotrwałego wyżarzania do 10 000
godzin na wytrzymałość na rozciąganie Rm i granicę
plastyczności Re materiału płaszcza badanego wycinka
komory wylotowej przegrzewacza pary ze stali X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) zestawiono na rys. 10. Wpływ
czasu długotrwałego wyżarzania na pracę łamania, mierzoną na próbkach z karbem V w temperaturze 600ºC

przedstawiono na rys. 11a, a w temperaturze 600ºC na
rys. 11b, natomiast zmianę twardości HV10 w wyniku
długotrwałego wyżarzania do 10.000 h w temperaturze
600 i 650ºC na rys. 11c, w tym również dla materiału
komory.
o
Długotrwałe wyżarzanie w temperaturze 600 i 650 C
o czasie trwania do 10 000 godzin materiału komory
wylotowej przegrzewacza pary z tej stali nie powoduje
istotnych zmian własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do przewidywanej eksploatacyjnej. Powoduje natomiast wyraźny spadek poziomu pracy łamania próbek z karbem
V z od ok. 70 do 90 J w stanie wyjściowym do ok. 30 J po
10 000 godzin. Uzyskane wartości są nieznacznie wyższe od wymaganych minimalnych dla stanu wyjściowego. Również następuje znaczący spadek twardości o ok.
50 HV.
Poniżej zaprezentowano również wybrane wyniki
badań własności mechanicznych po długotrwałym wyo
żarzaniu w temperaturze 600 C i w czasie do 10 000 godzin materiału wycinka kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2). Uzyskane wyniki badań wła-
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Rys. 10. Wpływ czasu i temperatury długotrwałego wyżarzania na własności mechaniczne materiału komory wylotowej przegrzewacza pary ze stali X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12): a) wytrzymałość na rozciąganie Rm, b) granica plastyczności Re
Fig. 10. Effect of time and temperature of long-term annealing on mechanical properties of the material of discharge chamber
of steam superheater from X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) steel
a)

b)

c)

Rys. 11. Wpływ czasu i temperatury długotrwałego wyżarzania materiału komory wylotowej przegrzewacza pary ze stali
X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12): a) na pracę łamania mierzoną na próbkach z karbem V w temperaturze Tb = 600ºC, b) na pracę
łamania mierzoną na próbkach z karbem V w temperaturze Tb = 650ºC, c) na twardość HV10 w temperaturze 600 i 650ºC
Fig. 11. Effect of time and temperature of long-term annealing of the material of discharge chamber of steam superheater
from X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) steel on impact strength and hardness

Rys. 12. Wpływ czasu długotrwałego wyżarzania w stałej temperaturze 600°C na własności wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej materiału kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2)
Fig. 12. Effect of time of long-term annealing at fixed temperature of 600°C of the material of forged sleeve from 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2) steel on mechanical properties at room temperature
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a)

b)

c)

Rys. 13. Wpływ czasu długotrwałego wyżarzania w stałej temperaturze 600°C materiału kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co0,3V-NbBN (FB-2) na własności wytrzymałościowe w temperaturze podwyższonej: a) 600°C, b) 625°C, c) 650°C
Fig. 13. Effect of time of long-term annealing at fixed temperature of 600°C of the material of forged sleeve from 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2) steel on mechanical properties at elevated temperature

sności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej
pokazano na rys.12 a uzyskane temperaturze 600, 625
o
i 650 C na rys. 13.
o
Długotrwałe wyżarzanie w temperaturze 600 C
o czasie trwania do 10 000 godzin stali 9Cr-1,5Mo1Co-0,3V-NbBN (FB-2) powoduje podobne zmiany
jak w stali X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12). Następuje
wyraźny spadek poziomu pracy łamania z ok. 55 J w
stanie wyjściowym do 26 J po 10 000 godzin, której to
wartości są już na poziomie wymaganych minimalnych

dla stanu wyjściowego. Również obserwuje się spadek
twardości z 225 do ok. 200 HV. Nie obserwuje się natomiast istotnych zmian własności wytrzymałościowych
i to zarówno w temperaturze pokojowej jak i podwyższonej zbliżonej do przewidywanej eksploatacyjnej.
6.4. TWARDOŚĆ I STRUKTURA MATERIAŁU
PODSTAWOWEGO ORAZ ZŁĄCZY SPAWANYCH
Badania struktury przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego oraz w skaningowym mikrosko-
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a)

Materiał rodzimy

SWC

Spoina

b)

Rys. 14. Porównanie mikrostruktury obserwowanej w SEM elementów obwodowych złączy spawanych płaszczy komór
wylotowych przegrzewacza pary wykonanych ze stali, dla: materiału rodzimego, SWC i spoiny. a) X10CrMoVNb9-1 (P91),
b) 12CrCoWVNb12-2-2 (VM12)
Fig. 14. Comparison of SEM observed microstructure of the elements of circumferential welded joints of steam superheater
discharge chamber shells made from steel, for: parent material, HAZ and weld

6.5. CZASOWA WYTRZYMAŁOŚĆ NA PEŁZANIE
W zakresie badań pełzania wykonano kontrolne próby pełzania o czasie trwania do ok. 10 000 godzin. Dla
materiału każdego z badanych wycinków elementów
przegrzewacza zbudowano krzywe czasowej wytrzymałości na pełzanie dla różnych poziomów temperatury

badania z zakresu odpowiadającej przewidywanej eksploatacyjnej Uzyskane wyniki badań czasowej wytrzymałości na pełzanie w postaci zależności log σb = f(log tr)
przy Tb = const dla czterech poziomów temperatury
badania Tb = 500, 550, 650 i 700ºC materiału płaszcza
badanego wycinka komory ze stali X10CrWMoVNb9-2
(P92) ilustruje rys. 15. Uzyskane wyniki badań dla komory z tej stali mieszczą się w dopuszczalnym paśmie
rozrzutu w stosunku do wymagań dla wartości średnich dla tej stali. Podobne wyniki uzyskano na próbach
kontrolnych materiałów płaszczy wycinków komór
z pozostałych dwóch badanych stali.
Porównanie wyników kontrolnych prób pełzania na
przykładzie materiału płaszcza i jednoimiennego obwo-

Naprężenie V [MPa]

pie elektronowym odpowiednio przy powiększeniach
do 800× i do 5 000×. Obserwacje przeprowadzono na
poprzecznych zgładach metalograficznych materiału
płaszcza oraz obwodowego złącza spawanego wykonanych wycinków komór przegrzewacza pary. Przykłady uzyskanych wyników badań struktury materiału
jednoimiennych obwodowych złączy obserwowanej
w skaningowym mikroskopie elektronowym pokazano
na rys. 14. Struktura materiału rodzimego to głównie
martenzyt odpuszczony jednak dla stali o zawartości
9%Cr często z dolnym bainitem oraz z nielicznymi obszarami ferrytu o twardości od ok. 200 do 240 HV10,
w zależności od gatunku badanych stali.
Pomiary twardości obwodowych złączy spawanych
komór przeprowadzono na poprzecznych zgładach metalograficznych. Pomiary wykonano w strefach przypowierzchniowych od strony lica i od strony grani spoiny
oraz w środku grubości elementu.
W strefie wpływu ciepła obserwowana struktura to
najczęściej martenzyt z udziałem bainitu o twardości od. ok. 220 do 260 HV10. W spoinie obserwuje się
mieszaninę martenzytu z niewielka ilością bainitu,
a jej twardość wzrasta w przypadku stali X10CrWMoVNb9-2 (P92) do ok. 300 HV10. Twardość materiału
rodzimego, SWC / spoiny / SWC po spawaniu i obróbce cieplnej nie przekracza 300 HV, przy maksymalnej
różnicy do 50 HV. Podobne wyniki badań uzyskano dla
pozostałych wykonanych złączy spawanych.

Czas do zerwania tr [h]
Rys. 15. Wyniki badań wytrzymałości na pełzanie w postaci funkcji log σb = f(log tr) przy Tb = 600 i 650°C materiału
płaszcza komory wylotowej przegrzewacza pary ze stali
X10CrWMoVNb9-2 (P92)na tle krzywej średniej wytrzymałości na pełzanie wg wymagań
Fig. 15. Results of creep strength tests in the form of log
σb = f(log tr) at Tb = 600 and 650°C of the material of steam
superheater discharge chamber shell from X10CrWMoVNb9-2 (P92) steel as compared to the curve of average
creep strength according to the requirements
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Naprężenie V [MPa]

o

Naprężenie V [MPa]

o

600 C

600oC

Naprężenie V [MPa]

Naprężenie V [MPa]

b)

650oC

650 C

Czas do zerwania tr [h]

Czas do zerwania tr [h]

Rys. 16. Wyniki badań wytrzymałości na pełzanie w postaci funkcji log σb = f(log tr) przy Tb= 600 i 650°C materiału płaszcza komory wylotowej przegrzewacza pary i obwodowego jednoimiennego złącza spawanego wykonanych na tle krzywej średniej
wytrzymałości na pełzanie wg wymagań ze stali: a) X10CrMoVNb9-1 (P91), b) X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12)
Fig. 16. Results of creep strength tests in the form of log σb = f(log tr) at Tb = 600 and 650°C of the material of steam superheater
discharge chamber shell and circumferential homogeneous welded joint as compared to the curve of average creep strength
according to the requirements for tested steels

dowego złącza spawanego na wycinkach komór przegrzewaczy wykonanych ze stali X10CrMoVNb9-1 (P91)
i X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) w postaci zależności log
σb = f(log tr) przy Tb = 600 i 650ºC przedstawiono na
rys. 16. Porównanie wyników dla materiału płaszcza
i złącza spawanego wskazuje, że czasowa wytrzymałość na pełzanie złącza spawanego mieści się w dolnym
paśmie rozrzutu wyników uzyskanych dla materiału płaszcza. Podobne wyniki uzyskano dla materiału
kutej tulei ze stali 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2)
oraz wycinka dużo gabarytowego elementu ze staliwa
9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (CB-2).

7. WNIOSKI
1. Własności wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 550oC badanych materiałów
spełniają wymagania stawiane materiałom hutniczym. Poziom własności wytrzymałościowych złączy
spawanych spełnia również wymagania stawiane
wyrobom hutniczym z tych stali.
2. Praca łamania materiału podstawowego wycinków
badanych elementów znacznie przekracza wymaganą minimalną wartość 27 J. Wyznaczona temperatura przejścia w stan kruchy dla materiału komory ze
stali X10CrMoVNb9-1 (P91) wynosi -100oC, a dla wykonanej ze stali X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) -20oC.
Dla materiału komory ze stali X10CrWMoVNb9-2
(P92), temperatura ta jest pośrednią w stosunku do
materiału komór wykonanych z pozostałych stali. Dla
stali i staliwa w gatunku 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN
(FB-2; CB-2) temperatura przejścia w stan kruchy

jest na podobnym poziomie jak dla stali X10CrWMoVNb9-2 (P92).
3. Praca łamania materiału jednorodnych obwodowych
złączy spawanych, w temperaturze pokojowej, dla
materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła jak i spoiny jest porównywalna do wyników materiału podstawowego, przy czym w spoinie jest zawsze najniższa.
o
4. Długotrwałe wyżarzanie w temperaturze 600 i 650 C
(zbliżonej do temperatury eksploatacji) w czasie trwania do 10.000 h nie spowodowało istotnych zmian
własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Spowodowało natomiast wyraźny spadek poziomu pracy łamania, której wartości
są nieznacznie wyższe od wymaganych minimalnych
dla stanu wyjściowego. Zanotowano także znaczny
spadek twardości od ok. 25 do ok. 50 HV w zależności od gatunku materiału. Próby długotrwałego wyżarzania są kontynuowane i będą realizowane do co
najmniej kilkudziesięciu tysięcy godzin, dla potwierdzenia opisanych tendencji.
5. Zmiany w mikrostrukturze pod wpływem działania
o
temperatury 600 i 650 C i czasu do 10.000 h należy uznać za znaczące. Następuje powolny rozpad
martenzytu poprzez zapoczątkowany proces zaniku
listew martenzytu przy równoczesnym powstawaniu
subziarn. Podobnie można ocenić postęp w rozwoju
procesów wydzieleniowych. Wzrasta ilość i wielkość
wydzieleń na granicach byłych ziarn austenitu jak
i na granicach listew martenzytu. Przy równoczesnym oddziaływaniu temperatury, obciążenia i czasu do 10.000 godzin, zachodzące procesy degradacji
i rozwoju procesów wydzieleniowych są dodatkowo
intensyfikowane.

Prace IMŻ 4 (2011)

Nowej generacji martenzytyczne stale 9-12%Cr...

6. Czasowa wytrzymałość na pełzanie materiału podstawowego komór, oceniona na podstawie prób pełzania
o czasie trwania do ok. 10.000 h spełnia wymagania
dla badanych stali X10CrMoVNb9-1 (P91), X10CrWMoVNb9-2 (P92) i X12CrCoWVNb12-2-2(VM12).
Również wytrzymałość na pełzanie stali i staliwa w
gatunku 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN (FB-2; CB-2)
spełnia oczekiwania i jest na poziomie odpowiadającym stali X10CrMoVNb9-1 (P91). Wytrzymałość na
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pełzanie materiału wykonanych obwodowych złączy
spawanych mieści się w dopuszczalnym dolnym paśmie rozrzutu uzyskanym dla materiału rodzimego. Potwierdzono, że stal X10CrWMoVNb9-2 (P92)
charakteryzuje się wyższą odpornością na pełzanie
od stali X10CrMoVNb9-1 (P91), a stal X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) ma zbliżoną wytrzymałość na
pełzanie do stali X10CrWMoVNb9-2 (P92).
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