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NOWE NISKOSTOPOWE STALE NA ELEMENTY
KOMÓR PAROWNIKA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
O NADKRYTYCZNYCH PARAMETRACH PRACY
Przeprowadzono badania materiału elementów komór parownika przeznaczonych do zastosowania w kotłach
o parametrach nadkrytycznych wykonanych z niskostopowych stali bainitycznych nowej generacji w gatunkach
7CrWVNb9-6 (P23) i 7CrMoVTiB10-10 (P24). Również wykonano badania materiału i jednorodnych złączy spawanych wycinków kolektorów i segmentów gazoszczelnych ścian rurowych wykonanych z tych stali. Dokonano porównania struktury, własności wytrzymałościowych, pracy łamania i twardości materiału badanych elementów oraz ich
jednorodnych obwodowych i wzdłużnych jednościegowych złączy spawanych. Uzyskane wyniki badań i ich analiza
pozwoliły na ocenę przydatności badanych materiałów i zastosowanych technologii w procesie wytwarzania kolektorów i elementów ścian membranowych części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne w warunkach dużego
wytwórcy w stosunku do stawianych wymagań.
Słowa kluczowe: stale na ściany szczelne i kolektory kotłów o parametrach nadkrytycznych, własności mechaniczne,
struktura, złącza spawane

NEW LOW-ALLOY STEELS FOR ELEMENTS OF EVAPORATOR
COLLECTOR FOR BOILERS OPERATING AT SUPERCRITICAL
PARAMETERS
The materials testing for elements of evaporator collector for boilers with supercritical parameters and low level of
flue gas emission to the atmosphere was performed. This paper contains information about new-generation low alloy
steels 7CrWVNb9-6 and 7CrMoVTiB10-10 of bainitic structure. It also describes the tests of materials and homogeneous welded joints of the collector samples and segments of gas-tight water walls. The comparison of the structure,
strength properties, impact strength, material hardness as well as homogeneous peripheral welded joints and longitudinal one-stitch welded joints was made. The obtained results allowed the assessment of suitability of tested materials
and used technologies for manufacturing of collectors and elements of membrane walls of the pressure part of boilers
for supercritical parameters under the large manufacturer’s conditions in relation to the requirements.
Key words: steels for sheet water walls and collectors of boilers with supercritical parameters, mechanical properties, structure, welded joints

1. WPROWADZENIE
Kotły o nadkrytycznych parametrach pracy o wymaganym, zgodnie z obowiązującą dyrektywą Unii
Europejskiej, niskim poziomie emisji substancji szkodliwych do atmosfery wymagają coraz wyższych parametrów wylotowych pary. Wzrost tych parametrów wymaga poszukiwania i stosowania nowych materiałów
o coraz wyższych parametrach wytrzymałościowych
ale i o coraz bardziej złożonym procesie technologicznym wytwarzania z nich elementów części ciśnieniowej kotła [1–8]. Wśród elementów krytycznych części
ciśnieniowej kotła należy wyróżnić komorę parownika.
W komorze parownika elementami szczególnymi są
ściany membranowe, których materiały w instalacjach
o parametrach nadkrytycznych mogą pracować w temperaturze do ok. 550ºC i przy ciśnieniu nawet do ok.
30 MPa. Na elementy te obecnie są stosowane opracowane niskostopowe stale bainityczne nowej generacji
typu 2,25%Cr-1%Mo z mikrododatkami w gatunkach
7CrWVNb9-6 (P23) i 7CrMoVTiB10-10 (P24). Rozwój

tych stali w postaci graficznej pokazano na rys. 1. Stale te powstały w wyniku szeroko prowadzonych badań,
w znacznej mierze w ramach europejskich struktur
COST 511, 522 i 536, gdzie opracowywane były dla
nich również materiały spawalnicze oraz technologie
wykonywania z nich elementów kotła [6–22]. Dla materiałów wykonywanych elementów kotła budowane
są charakterystyki materiału i połączeń spawanych.
Mają one głównie na celu pozyskanie wiedzy na temat
ich zachowania się w warunkach eksploatacyjnych. Ze
względu na specyficzny charakter pracy tych materiałów budowanie tych charakterystyk oraz ujawnienie
zachodzących procesów degradacji i niszczenia jest procesem długoletnim i sięga od ok.15 do min. 20 lat.
Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań materiałów podstawowych oraz jednorodnych złączy spawanych wykonanych elementów kotłów w warunkach
dużego wytwórcy. Porównano własności wytrzymałościowe, wpływ długotrwałego wyżarzania na własności i strukturę materiału i złączy spawanych oraz
dokonano oceny przydatności badanych materiałów do
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Rys. 1. Rozwój niskostopowych stali chromowych z molibdenem przeznaczonych do pracy w warunkach pełzania
Fig. 1. Development of low-alloy chromium steels with molybdenum intended for operation under creep conditions

Tablica 1. Wymagany skład chemiczny badanych stali niskostopowych o strukturze bainitycznej
Table 1. Required chemical composition of tested low-alloy steels of bainitic structure
Gatunek stali

Zawartość pierwiastków, %
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

W

Nb

pozostałe

7CrWVNb9-6
(T/P23)

0,04-0,10

do 0,50

0,30-0,60

1,90-2,60

do 0,30

0,20-0,30

1,45-1,75

0,02-0,08

N do 0,010

7CrMoVTiB10-10 (T/P24)
W-1.7378

0,05-0,095

0,15-0,45

0,30-0,70

2,20-2,60

0,90-1,10

0,20-0,30

-

-

N do 0,010
B 0,0015-0,0070
Ti 0,05-0,10

produkcji elementów komory parownika części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne, w stosunku
do stawianych wymagań.

2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Z wytypowanych do badań niskostopowych stali
chromowych z molibdenem i mikrododatkami w gatunkach 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10 pozyskano
wycinki grubościennych rur z wytopów przemysłowych
dostarczonych przez firmę Vallourec & Mannesmann,
po wymaganym procesie normalizowania i odpuszczania, w ramach międzynarodowej współpracy w programie COST 522 i 536 oraz cienkościennych rur i płaskowników na elementy ścian szczelnych w ramach
realizowanego procesu produkcyjnego elementów kotła
[2, 3]. Wymagany skład chemiczny dla wytypowanych
do badań gatunków stali zestawiono w tablicy 1. Z pozyskanych rur w RAFAKO S.A. wykonano elementy
kolektorów i gazoszczelnych ścian rurowych komory
parownika. Obwodowe złącza spawane kolektorów wykonano z użyciem materiałów spawalniczych i technologią uzgodnioną z Thyssen Welding w ramach wyżej
wymienionej współpracy. Obwodowe złącza spawane
rur oraz złącza wzdłużne rur z płaskownikiem wykonano obowiązującą technologią stosowaną w produkcji
przemysłowej segmentów ścian szczelnych [3, 9].
Zaplanowany zakres przedmiotowych badań wykonano na:
– wycinkach kolektora pary o wymiarach φ 216×28 mm
ze stali 7CrWVNb9-6, kolektora – wycinkach kolektora pary o wymiarach φ406×32mm ze stali 7CrMoVTiB10-10 oraz,
– wycinkach segmentów gazoszczelnych ścian rurowych komory parownika z rur o średnicy zewnętrznej od ø 32 do ø 38 mm o grubości od ok. 5 do ok. 7,5

mm i płaskowników o nieco zróżnicowanej szerokości
do kilkudziesięciu milimetrów i grubości najczęściej
8 mm.
Na materiale kolektorów ze stali 7CrWVNb9-6
i 7CrMoVTiB10-10, jednoimiennych obwodowych
złączach spawanych tych kolektorów, na materiale
segmentów ścian membranowych parownika ze stali
7CrMoVTiB10-10, ich jednoimiennych obwodowych
i wzdłużnych złączach spawanych wykonanych w RAFAKO S.A., przeprowadzono kompleksowe badania
NDT oraz wykonano analizy kontrolne składów chemicznych badanych materiałów. Materiały te spełniają
te wymagania stawiane tym stalom. Na tak przygotowanym materiale do badań w IMŻ prowadzono badania
mające na celu dokonanie oceny struktury i własności
oraz zachowania się tych materiałów i złączy spawanych w warunkach eksploatacyjnych, a w szczególności
określenia wpływu temperatury, obciążenia i czasu ich
oddziaływania na zespół własności użytkowych. Rodzaj
wykonanych badań, miejsce i sposób pobrania materiału do badań na przykładzie rur, płaskowników oraz
wycinków segmentu ściany szczelnej parownika przedstawiono na rys. 2.

3. MIKROSTRUKTURA BADANYCH STALI
BAINITYCZNYCH
Badania mikrostruktury za pomocą mikroskopu
świetlnego przy pow. 200, 500 i 1000× i skaningowego mikroskopu elektronowego przy pow. 500, 1000 aż
do 5 000× przeprowadzono na zgładach poprzecznych
materiału rur i płaskowników oraz złączy spawanych
z badanych stali pobranych z wycinków kolektorów
oraz elementów ścian szczelnych parownika kotła
o nadkrytycznych parametrach pracy.
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Rys. 2. Materiał do badań oraz rodzaj i miejsce pobrania próbek do badań materiałowych stali 7CrMoVTiB10-10 w postaci:
a) rur w stanie dostawy hutniczej, b) płaskowników w stanie dostawy hutniczej, c) złączy spawanych ścian szczelnych w stanie dostawy
Fig. 2. Material for testing and type and area of sampling for materials testing of steel 7CrMoVTiB10-10

Ponadto wykonano badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym z wykorzystaniem detektora EBSD. Celem tych badań była analiza
parametrów struktury materiałów o wytypowanym obrazie struktury i przy odpowiednio dobranych powiększeniach dla wybranych wycinków rur, płaskowników
i złączy spawanych ścian szczelnych parownika kotła
o parametrach nadkrytycznych wykonanych ze stali
7CrMoVTiB10-10 (T24).
Badania za pomocą detektora EBSD wykonano z krokiem analizy 1,3 μm (mniejsze powiększenie) i 0,33 μm

(większe powiększenie). Badania wykonano odpowiednio na powierzchni: 138 μm × 361 μm oraz 34 μm ×
90 μm. Uzyskane wyniki badań poddano szczegółowej
analizie z wykorzystaniem głównie programu OIM
Analysis Tutorials, który pozwolił na wyznaczenie:
– map przedstawiających rozkład granic wąsko- i szerokokątowych,
– map mikrostruktury w odniesieniu do orientacji krystalograficznej,
– rozkładu kątów dezorientacji,
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– map mikrostruktury w odniesieniu do średnicy równoważnej ziarna,
– rozkładu średnicy równoważnej ziarna,
– średniej średnicy równoważnej ziarna,
– map mikrostruktury w odniesieniu do rozkładu
kształtu ziarna,
– map mikrostruktury w odniesieniu do parametru
Image Quality.
Ponadto wyznaczono udział faz występujących
w strukturze badanych materiałów. Dla oszacowania
udziału poszczególnych faz w badanym obszarze zastosowano proces dekonwulacji uzyskanego rozkładu
parametru Image Quality przy użyciu oprogramowania Origin Pro 8.1. Przyjęto że granice wąskokątowe to
granice w zakresie kąta dezorientacji 2÷15°, natomiast
granice szerokokątowe to granice w zakresie kąta dezorientacji 15÷180°. Obszary rozgraniczane kątami dezorientacji powyżej 15° są ziarnami, a obszary o wielkości kąta poniżej tej wartości to elementy substruktury.
Średnią średnicę ziarna wyznaczono w oparciu o kąty
dezorientacji [19].
Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rys. 3–6.
Na rys. 3 porównano wykresy CTPc oraz uzyskiwane
typowe obrazy struktury materiałów grubościennych
kolektorów z badanych stali 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10 dla stosowanej typowej obróbki cieplnej
polegającej na normalizowaniu w temperaturze 1040-

1080 C i odpuszczaniu w temperaturze 730–780 C.
Stal 7CrWVNb9-6 charakteryzuje się strukturą będącą mieszaniną bainitu z martenzytem lub bainityczną
z wydzieleniami węglików M23C6 zarówno na granicach
ziarn byłego austenitu jak i węglików/azotków typu
MX, głównie Nb ,V i W wewnątrz obszarów bainitu. Natomiast w stali 7CrMoVTiB10-10 oprócz dominującej
struktury bainitycznej mogą występować obszary martenzytu oraz nieliczne ziarna ferrytu. Węgliki M23C6,
Mo2C oraz węgliki/azotki typu MX głównie B i V w tej
stali występują przede wszystkim w obszarach bainitu
i odpuszczonego martenzytu [3, 9, 11, 15].
W materiale rur i płaskowników ze stali 7CrMoVTiB10-10 na elementy ścian szczelnych struktury
są jednak zróżnicowane. Różnią się postacią bainitu,
udziałem jego różnych form oraz brakiem występowania lub występowaniem martenzytu. Rodzaj ujawnianej struktury jest związany z procesem technologicznym wytwarzania wyrobów hutniczych, a szczególnie: geometrią wyrobu, prędkościami chłodzenia
i parametrami obróbki cieplnej [17]. Pierwszym typem
występującej struktury jest struktura bainitu ziarnistego z niewielkim udziałem górnego bainitu. Wokół
obszarów ziarnistego bainitu występują ziarna ferrytu
z dużą ilością bardzo drobnych wydzieleń (rys. 4a). Innym typem struktury jest mieszana bainitu i bainitu
ziarnistego. W strukturze tej wokół obszarów listwo-

a)

b)

Rys. 3. Porównanie wykresów przemian anizotermicznych austenitu (CTPc) oraz typowych obrazów struktury obserwowanej w skaningowym mikroskopie elektronowym badanych niskostopowych stali bainitycznych: a) 7CrWVNb9-6, b) 7CrMoVTiB10-10
Fig. 3. Comparison of anisothermal transformations of austenite (CTPc) and typical images of structure observed with scanning electron microscope for low-alloy bainitic steels: a) 7CrWVNb9-6, b) 7CrMoVTiB10-10
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Rys. 4. Badania w skaningowym mikroskopie elektronowym techniką EBSD rozkładu średniej równoważnej średnicy ziarna rur i płaskowników ze stali 7CrMoVTiB10-10
przeznaczonych do wytwarzania ścian szczelnych komory
parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy
d) średnia średnica równoważna 1,72 μm; dla a), e) średnia
średnica równoważna 1,96 μm; dla b), f) średnia średnica
równoważna 2,18 μm; dla c)
Fig. 4. Examinations of distribution of equivalent average
grain diameter of pipes and flat bars from 7CrMoVTiB10-10
steel intended for manufacturing sheet pile walls of evaporator collector for boilers with supercritical operating
parameters, perfomed by EBSD technique with scanning
electron microscope

f)

Prace IMŻ 4 (2011)

Prace IMŻ 4 (2011)

Nowe niskostopowe stale na elementy komór parownika...

a)

b)

c)

d)

19

Rys. 5. Badania w skaningowym mikroskopie elektronowym techniką EBSD udziału bainitu i martenzytu rur i płaskowników ze stali 7CrMoVTiB10-10 przeznaczonych do wytwarzania ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych
parametrach pracy; a) udział bainitu 37%; udział bainitu ziarnistego 63%, b) udział bainitu 75%; udział martenzytu 25%,c)
udział bainitu 69%; udział martenzytu 31%, d) udział bainitu 65%; udział martenzytu 35%
Fig. 5. Examinations of the fraction of bainite and martensite of pipes and flat bars from 7CrMoVTiB10-10 steel intended for
manufacturing sheet pile walls of evaporator collector of boilers with supercritical working parameters, performed by EBSD
technique with scanning electron microscope
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największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,3÷0,4

c)

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
<0,5

d)

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
<0,5

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,5÷0,6

Rys. 6. Badania w skaningowym mikroskopie elektronowym techniką EBSD rozkładu kształtu ziarna rur i płaskowników
ze stali 7CrMoVTiB10-10 przeznaczonych do wytwarzania ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych
parametrach pracy
Fig. 6. Examinations of distribution of grain shape of pipes and flat bars from 7CrMoVTiB10-10 steel intended for manufacturing sheet pile walls of evaporator collector of boilers with supercritical working parameters, performed by EBSD technique
with scanning electron microscope

wego bainitu występują ziarna ferrytu z dużą ilością
bardzo drobnych wydzieleń (rys. 4b). Udział bainitu
ziarnistego oszacowano na poziomie ok. 65% (rys. 5a).
Kolejnym występującym rodzajem struktury jest mieszanina dolnego bainitu z martenzytem, w której na
granicach ziarn występują drobne wydzielenia tworzące łańcuszki. Natomiast na granicach listew wewnątrz
zróżnicowanej wielkości obszarów dolnego bainitu
i obszarów martenzytu stwierdzono występowanie licznych bardzo drobnych wydzieleń. Udział martenzytu
w strukturze oszacowano na ok. 35%. Pozostałość stanowi głównie dolny bainit (rys. 5c). Na rys. 4c pokazano

również strukturę będącą mieszaniną dolnego bainitu
z martenzytem jednak o bardziej wyrazistej strukturze
płytkowej i wyznaczonym udziale martenzytu wynoszącym ok. 30% (rys. 5d).
Istotną jest również różnica w równoważnej średnicy ziarna w występujących rodzajach struktury. Jej
wielkość w zależności od typu struktury wynosi od ok.
1,60 do 2,75 μm. Znaczne różnice występują ponadto w
udziale granic wąsko- i szerokokątowych oraz różnice
współczynnika kształtu ziarn. W strukturze będącej
mieszaniną bainitu ziarnistego i górnego przeważają
granice wąskokątowe, a największy udział mają ziar-

Prace IMŻ 4 (2011)

Nowe niskostopowe stale na elementy komór parownika...

21

na dla których współczynnik kształtu wynosi 0,5÷0,6.
W strukturze iglastej będącej mieszaniną dolnego
bainitu z martenzytem przeważają granice szerokokątowe, a największy udział w strukturze mają ziar-

na dla których współczynnik kształtu wynosi 0,3÷0,5.
W strukturach pośrednich obserwuje się zbliżony udział
granic wąsko- i szerokokątowych oraz ziarna o współczynniku kształtu od ok. 0,4 do ok. 0,5 (rys. 4–6).

a)

a)

b)

b)

c)

c)

Rys. 7. Porównanie wyników badań własności wytrzymałościowych; wytrzymałości na rozciąganie, oraz granicy
plastyczności w temperaturze pokojowej i podwyższonej
do 550ºC materiału kolektorów: a) φ 216×28 mm ze stali
7CrWVNb9-6 i obwodowego złącza spawanego, b) ø 406×32
mm ze stali 7CrMoVTiB10-10

Rys. 8. Porównanie zmiany wydłużenia A5 i przewężenia
Z uzyskanych w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 550ºC materiału kolektorów:
a) φ216×28 mm ze stali 7CrWVNb9-6 i obwodowego złącza
spawanego, b) ø406×32mm ze stali 7CrMoVTiB10-10

Fig. 7. Comparison of test results of mechanical properties,
i.e. tensile strength and yield point of the material of collectors at room and elevated temperature up to 550°C

Fig. 8. Comparison of change in elongation A5 and reduction Z of the material of collectors obtained in tensile test
at room and elevated temperature of to 550°C
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Omówione charakterystyczne cechy struktury mają
istotny wpływ nie tylko na poziom uzyskiwanych własności użytkowych wyrobów hutniczych, ale również na
własności użytkowe wytwarzanych z nich ścian szczelnych, będących konsekwencją zastosowanych technologii ich wytwarzania bez zabiegu obróbki cieplnej po
spawaniu.

a)

o

Temperatura badania Tb = 20 C

4. WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE
W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE
Porównanie wyników badań własności wytrzymałościowych tzn. wytrzymałości na rozciąganie oraz granicy plastyczności w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 550ºC materiału kolektorów φ216×28 mm ze
stali 7CrWVNb9-6 oraz ø406×32 mm ze stali 7CrMoVTiB10-10 i jednoimiennych obwodowych złączy spawanych pokazano na rys. 7. Zmiany wydłużenia A5
i przewężenia Z uzyskane w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 550ºC badanych
materiałów i złączy spawanych pokazano na rys. 8.
Własności wytrzymałościowe materiału kolektora
ze stali 7CrWVNb9-6 w temperaturze podwyższonej
charakteryzują się wyraźnym spadkiem już od temperatury 400oC (Re500= 330 MPa, Re550= 300 MPa)
w stosunku do uzyskiwanych w temperaturze pokojowej (Re = 450 MPa). Materiał kolektora ze stal 7CrMoVTiB10-10 utrzymuje wysoki poziom tych własności
wytrzymałościowych do temperatury około 500oC, a zatem do temperatury o około 100oC wyższej niż dla stali
7CrWVNb9-6. W obu przypadkach są jednak spełniane
oczekiwania dla kolektorów odpowiadające wymaganiom stawianym wyrobom hutniczym z tych stali [23].
Wysokie własności wytrzymałościowe badanych niskostopowych stali bainitycznych skutkują jednak niskimi własnościami plastycznymi. W obu przypadkach
wydłużenie w próbie rozciągania wynosi od ok. 10 do
ok.20% i nie rośnie ze wzrostem temperatury badania,
co nie zawsze spełnia oczekiwania stawiane elementom
kotła wytworzonym z tych stali (Amin = 18%). Przeprowadzono również badania własności wytrzymałościowych materiałów rur i płaskowników na ściany szczelne
komory parownika ze stali 7CrMoVTiB10-10. Badania
te wykazały własności wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 550°C znacznie powyżej minimalnych wymaganych przy zadowalającym
wydłużeniu na poziomie wyższym niż minimalny wymagany dla wyrobów hutniczych [23].

5. WPŁYW TEMPERATURY
NA PRACĘ ŁAMANIA
Uzyskane wyniki badań pracy łamania mierzonej na
próbkach z karbem V dla materiału płaszcza kolektora oraz w strefie wpływu ciepła i spoinie jednorodnego
obwodowego złącza spawanego wykonanego ze stali
7CrWVNb9-6 pokazano na rys. 9a. Na rys. 9b i c porównano pracę łamania mierzoną na próbkach z karbem V materiału badanego płaszcza kolektora i spoiny
wykonanego jednoimiennego obwodowego złącza spawanego uzyskaną w temperaturze badania od -60 do
100ºC oraz pokazano wyznaczoną temperaturę przejścia w stan kruchy, która dla materiału płaszcza wy-

b)

-30oC

c)

o
-20 C

Rys. 9. Porównanie wyników badań pracy łamania: materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny w temperaturze Tb = 20ºC, materiału rodzimego w zależności od
temperatury badania w zakresie od -60ºC do 60ºC, złącza
spawanego w zależności od temperatury badania w zakresie od -20ºC do 60ºC, materiału płaszcza kolektora i jednoimiennego złącza spawanego ze stali 7CrWVNb9-6
Fig. 9. Comparison of the results of impact strength tests

nosi ok. -30ºC, a dla materiału spoiny badanego złącza
spawanego ok. -20ºC.
Otrzymane wyniki badań dla wycinka kolektora wykonanego ze stali 7CrWVNb9-6 porównano z uzyskanymi dla wycinka kolektora wykonanego ze stali 7CrMoVTiB10-10. Pracę łamania mierzoną na próbkach
z karbem V dla materiału płaszcza kolektora ze stali
7CrMoVTiB10-10, w strefie wpływu ciepła i spoinie ob-

Prace IMŻ 4 (2011)

Nowe niskostopowe stale na elementy komór parownika...

23

wodowej tego kolektora przedstawiono na rys. 10a. Na
rys. 10b pokazano pracę łamania materiału badanego
kolektora w zależności od temperatury badania w zakresie od -20 do +60ºC z wyznaczonym poziomem temperatury przejścia w stan kruchy, która dla badanego
materiału wynosi ok. -10ºC.
Wybrane wyniki badań pracy łamania mierzonej
na próbkach z karbem V uzyskane na materiale rur

i płaskowników ze stali 7CrMoVTiB10-10 w zależności od temperatury badania przedstawiono na rys. 11.
Dla badanych rur poziom temperatury przejścia w stan
kruchy był nie wyższy niż -50°C natomiast dla materiału płaskowników nie wyższy niż -30°C. Wartości
te wyznaczono w oparciu o badania rur z kilkunastu
wytopów i płaskowników z kilku wytopów. W oparciu
o przeprowadzone badania faktograficzne w skanin-

a)

b)

-10oC

Rys. 10. Porównanie wyników badań pracy łamania: materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny w temperaturze Tb =
20ºC, w zależności od temperatury badania w zakresie od -20ºC do 60ºC, materiału płaszcza kolektora i jednoimiennego złącza
spawanego stali 7CrMoVTiB10-10
Fig. 10. Comparison of the results of impact strength tests

a)

Temepratura przejścia w stan kruchy
<-60oC

Temepratura przejścia w stan kruchy
ok. -50oC

b)

Temepratura przejścia w stan kruchy
ok. -30oC

Temepratura przejścia w stan kruchy
<-60oC

Rys. 11. Porównanie wyników badań pracy łamania w różnej temperaturze badania i temperatura przejścia w stan kruchy
wyrobów hutniczych na elementy ścian szczelnych komory parownika kotła energetycznego wykonanych ze stali 7CrMoVTiB10-10: a) rur, b) płaskowników
Fig. 11. Comparison of the results of impact strength tests at various testing temperatures and brittle fracture appearance
transition temperature of products made from 7CrMoVTiB10-10 steel for elements of sheet pile wall of evaporator collector
of power boiler: a) tubes, b) flat bars
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b)

Rys. 12. Fraktografia wybranych przełomów próbek udarnościowych złamanych w temperaturze -60°C badanych rur i płaskowników ze stali 7CrMoVTiB10-10 na elementy ścian szczelnych parownika kotła o nadkrytycznych parametrach pracy
o pracy łamania: a) 168 J, b) 8J
Fig. 12. Fractography of selected fractures of test pieces of tubes and flat bars from 7CrMoVTiB10-10 steel for elements of sheet pile walls of evaporator collector of boiler with supercritical working parameters fractured at -60°C with impact strength:
a) 168 J, b) 8 J

gowym mikroskopie elektronowym można stwierdzić
zróżnicowany charakter przełomów złamanych próbek
udarnościowych z materiału rur wykazujących znaczny
udział obszarów o charakterze ciągliwym nawet w temo
peraturze w zakresie od -40 do -60 C. Bardziej zróżnicowany charakter przełomów w zależności od wytopu
obserwuje się dla płaskowników, gdzie obok materiałów charakteryzujących się przełomem ze znacznym
udziałem przełomu ciągliwego jeszcze w temperaturze
o
-60 C występują materiały dla których już w temperao
turze -20 C istotny udział ma przełom kruchy.
Charakterystyczne wybrane przełomy o zróżnicowanym udziale przełomu ciągliwego i kruchego pokazano na rys. 12, dla których praca łamania w temperao
turze -60 C wynosi odpowiednio 168 J (rys. 12a) i 8 J
Materiał rodzimy

(rys. 12b). Te różnice świadczą również o zróżnicowaniu własności ciągliwych badanych materiałów, co
może w istotny sposób wpływać na własności ciągliwe
wykonanych złączy spawanych wytwarzanych z tych
wyrobów hutniczych segmentów ścian szczelnych komory parownika kotła energetycznego.

6. STRUKTURA I TWARDOŚĆ
JEDNOIMIENNYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH
Badania mikrostruktury jednoimiennych złączy
spawanych kolektorów ze stali 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10 oraz segmentów ścian szczelnych ze stali
7CrMoVTiB10-10, zarówno obwodowych jak i jednoSWC

Spoina

Rys. 13. Struktura jednoimiennych obwodowych złączy spawanych wycinków kolektorów z niskostopowych stali bainitycznych (rury grubościenne): a) ze stali 7CrWVNb9-6, b) ze stali 7CrMoVTiB10-10
Fig. 13. Structure of homogeneous circumferential welded joints of collector samples from low-alloy bainitic steels (pipes)
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ściegowych wzdłużnych wykonywanych na automatach spawalniczych przeprowadzono w skaningowym
mikroskopie elektronowym, w tym również za pomocą
techniki EBSD [19]. Wybrane wyniki uzyskanych badań pokazano na rys. 13–16.
W obwodowych złączach spawanych wycinków komór z niskostopowych stali bainitycznych wykonanych z rur grubościennych opracowaną technologią
z zastosowaniem odpowiednio dobranych materiałów spawalniczych nie zaobserwowano gwałtownych
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zmian zarówno w strukturze (rys. 13) jak i w twardości
(rys. 14). Ponadto maksymalna występująca twardość
jest znacznie niższa od przyjmowanej wartości granicznej 350 HV. Tak wykonane złącza spawane są zdolne
do przenoszenia wymaganych obciążeń eksploatacyjnych, w tym również występujących w czasie odstawień i uruchomień.
Szczególnym problemem jest jakość wykonywanych
złączy spawanych ścian szczelnych. Technologia wykonywania obwodowych złączy spawanych rur ekrano-

Rys. 14. Twardość jednoimiennych obwodowych złączy spawanych wycinków kolektorów z niskostopowych stali bainitycznych (rury grubościenne): a) ze stali 7CrWVNb9-6, b) ze stali 7CrMoVTiB10-10
Fig. 14. Hardness of homogeneous circumferential welded joints of collector samples from low-alloy bainitic steels (pipes)

Rys. 15. Wpływ doboru parametrów wytwarzania na własności użytkowe elementów kotła ze stali do pracy w podwyższonej
temperaturze
Fig. 15. Effect of selection of manufacturing parameters on utility parameters of steel boiler elements for operation at elevated temperature
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Materiał rodzimy rury MRr
200 HV10
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Materiał rodzimy płaskownika MRp
225 HV10

SWC1
300-375 HV10

SWC2
250-275 HV10

Spoina automatowa SPa
350-425 HV10

Rys. 16. Struktura materiału jednościegowego wzdłużnego złącza spawanego segmentu gazoszczelnych ścian rurowych komory parownika kotła o nadkrytycznych parametrach pracy ze stali 7CrMoVTiB10-10 wykonanego automatem (niekorzystna
struktura materiału płaskownika: mieszanina martenzytu z dolnym bainitem)
Fig. 16. Structure of material of one-stitch longitudinal welded joint of the segment of gas-tight water walls of evaporator
collector of 7CrMoVTiB10-10 steel boiler with supercritical working parameters made with an automatic welding machine
(unfavourable structure of pipe and flat bar material: mixture of martensite and bottom bainite)

Materiał rodzimy płaskownika MRp
215 HV10

Materiał rodzimy rury MRr
220 HV10

SWC2
225-325 HV10

SWC1
215-275 HV10

Spoina automatowa SPa
325-355 HV10

Rys. 17. Struktura materiału elementów jednościegowego wzdłużnego złącza spawanego segmentu gazoszczelnych ścian
rurowych komory parownika kotła o nadkrytycznych parametrach pracy ze stali 7CrMoVTiB10-10 wykonanego automatem
(korzystna struktura materiału rury i płaskownika: górny bainit)
Fig. 17. Structure of material of the elements of one-stitch longitudinal welded joint of the segment of gas-tight water walls of
evaporator collector of 7CrMoVTiB10-10 steel boiler with supercritical working parameters made with an automatic welding
machine (favourable structure of pipe and flat bar material: upper bainite)
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wych ścian szczelnych jest na tyle opanowana, że jeżeli zdarzają się wadliwe złącza to występują one jako
pojedyncze. Wiele problemów stwarzają natomiast
jednościegowe wzdłużne złącza spawane automatem,
które wymagają technologii, której najtrudniejszymi
elementami jest bardzo wąski zakres wymaganych

właściwych, szeroko rozumianych parametrów technologicznych [24]. Wpływ doboru parametrów wytwarzania na własności użytkowe elementów kotła ze stali
do pracy w podwyższonej temperaturze w sposób poglądowy pokazano na rys. 15 sporządzonym w oparciu
o pomysł, którego autorem jest H. Heuser [8]. Zakres

Spoina naprawcza SPnpg

Spoina automatowa SPapg

Martenzyt; do 475 HV10

Bainit i martenzyt; do 430 HV10

średnia średnica równoważna do 34 Pm

średnia średnica równoważna do 32 Pm

SWC od strony rury; SWCrpg

SWC od strony płaskownika; SWCppg

Ferryt bainistyczny; do 325 HV10

Bainit i martenzyt; 350 HV10

średnia średnica równoważna do 27 Pm

średnia średnica równoważna do 23 Pm

Rys. 18. Wyniki badań techniką EBSD udziału bainitu
i martenzytu oraz rozkładu średniej równoważnej średnicy ziarna elementów złącza spawanego ścian szczelnych
komory parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach
pracy ze stali 7CrMoVTiB10-10
Fig. 18. Results of EBSD examinations of the fraction of
bainite and martensite and distribution of equivalent average grain diameter of the elements of welded joint of water walls of evaporator collector of 7CrMoVTiB10-10 steel
boilers with supercritical working parameters
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wymaganych parametrów technologicznych dla elementów kotła wykonywanych z nowych niskostopowych stali bainitycznych w gatunkach 7CrWVNb9-6
i 7CrMoVTiB10-10, szczególnie z rur cienkościennych,
mieści się w bardzo wąskim zakresie.

Występujące charakterystyczne mikrostruktury elementów badanych złączy spawanych łączących rury
ekranowe z płaskownikiem obserwowane na zgładach
poprzecznych pokazano na kolejnych rysunkach. W
szczególności na wybranych przykładach pokazano
struktury materiału rodzimego rury i płaskownika,

Spoina naprawcza SPnpg

Spoina automatowa SPapg

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,2÷0,4

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,3÷0,5

SWC od strony rury; SWCrpg

SWC od strony płaskownika; SWCppg

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,4÷0,6

największy udział ziaren
o współczynniku kształtu
0,3÷0,6

Rys. 19. Wyniki badań techniką EBSD rozkładu kształtu
ziarna elementów złącza spawanego ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach
pracy ze stali 7CrMoVTiB10-10
Fig. 19. Results of EBSD examinations of distribution of
grain size of the elements of welded joint of water walls of
evaporator collector of 7CrMoVTiB10-10 steel boilers with
supercritical working parameters
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stref wpływu ciepła od strony rury i płaskownika oraz
spoiny. Na rys. 16 pokazano materiał spoiny o twardości od ok. 350 do ok. 425 HV10 będący martenzytem z dużą ilością wydzieleń dość znacznej wielkości
na granicach byłych ziarn austenitu oraz drobnych na
granicach listew. Jest ona elementem złącza spawanego rury o strukturze z przewagą górnego bainitu i płaskownika o strukturze dolnego bainitu z martenzytem.
W strefie wpływu ciepła tego złącza po stronie rury
ujawniono strukturę z przewagą ziarnistego bainitu o
znacznie zaawansowanym procesie wydzieleniowym, a
po stronie płaskownika strukturę będącą mieszaniną
dolnego bainitu z martenzytem i wydzieleniami po granicach byłych ziarn austenitu i granicach listew.
Na rys. 17 pokazano materiał spoiny o twardości od ok.
325 do ok. 355 HV10 będącą mieszaniną dolnego bainitu z martenzytem. Spoina ta jest elementem złącza
spawanego rury i płaskownika charakteryzujących się
strukturą górnego bainitu. Strefa wpływu ciepła tego
złącza od strony rury charakteryzuje się strukturą będącą mieszaniną dolnego bainitu z martenzytem, a od
strony płaskownika bainitem z przewagą ziarnistego
ze znaczną ilością drobnych wydzieleń.
Przedstawione złącza spawane ze względu na różne rodzaje występującej struktury w elementach badanych złączy spawanych wykazują różną skłonność
do pękania. Złącze spawane pokazane na rys. 16 posiada skłonność do pękania większą niż pokazane na
rys. 17. Analizę stanu struktury elementów badanych
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złączy spawanych przeprowadzono na podstawie uzyskanych wyników badań wykonanych w skaningowym
mikroskopie elektronowym z wykorzystaniem detektora EBSD. Parametry opisujące strukturę, będące
przedmiotem analizy, pokazano w postaci graficznej
na przykładzie złącza spawanego z rys. 16; w zakresie
udziału bainitu i martenzytu oraz rozkładu średniej
równoważnej średnicy ziarna na rys. 18, a w zakresie
kształtu ziarna na rys. 19.
Na podstawie przeprowadzonych badań można zatem stwierdzić, że często występujący rodzaj struktury
elementów złączy spawanych oraz poziom twardości
spoiny i SWC wymaga zastosowania obróbki cieplnej bezpośrednio po spawaniu. Dotyczy to szczególnie
materiałów płaskowników i rur tworzących struktury
będące mieszaniną dolnego bainitu z martenzytem,
Również stosowane materiały spawalnicze i rzeczywiste parametry spawania mają skłonność do tworzenia
spoin o strukturze martenzytycznej czasem o twardości
powyżej 450 HV oraz strefy wpływu ciepła obejmującej całą grubość spawanej rury. Skłonność do tworzenia w spoinie martenzytu o wysokiej twardości sprzyja
inicjacji pęknięć szczególnie w obszarach dopuszczalnych nieciągłości występujących pomiędzy elementami
tworzącymi złącze spawane [24]. Wynika to z braku
zdolności do odkształceń oraz wysokiego poziomu wewnętrznych naprężeń. Ilustracją skutków tych zjawisk
są przykładowe, typowe obrazy zidentyfikowanych
uszkodzeń pokazanych na rys. 20 i 21.

Rys. 20. Pęknięcia w spoinach złączy spawanych gazoszczelnych ścian rurowych z niskostopowych stali bainitycznych wykonywanych automatem samojezdnym (nieciągłość – brak pełnego przetopu pomiędzy rurą i płaskownikiem powoduje inicjację pęknięć w strukturze martenzytycznej spoiny o wysokiej twardości)
Fig. 20. Cracks in welded joints of gas-tight water walls from low-alloy bainitic steels made with a mobile automatic welding
machine (discontinuity – lack of thorough penetration between the pipe and the flat bar results in initiation of cracking in
martensitic structure of the weld with high hardness)
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Rys. 21. Pęknięcia w spoinach złączy spawanych gazoszczelnych ścian rurowych z niskostopowych stali bainitycznych wykonywanych automatem (nieciągłość – brak pełnego przetopu pomiędzy rurą i płaskownikiem powoduje inicjację pęknięć
w strukturze martenzytycznej spoiny o wysokiej twardości)
Fig. 21. Cracks in welded joints of gas-tight water walls from low-alloy bainitic steels made with an automatic welding
machine (discontinuity – lack of thorough penetration between the pipe and the flat bar results in initiation of cracking in
martensitic structure of the weld with high hardness)

7. WNIOSKI
Przeprowadzone badania materiału płaszczy i jednoimiennych złączy spawanych wycinków wykonanych
kolektorów ze stali 7CrWVNb9-6 i 7CrMoVTiB10-10
oraz segmentów ścian szczelnych komory parownika
dla kotłów o nadkrytycznych parametrów pracy wykazały, że:
1. Własności wytrzymałościowe materiału grubościennych kolektorów ze stali 7CrWVNb9-6 w temperaturze podwyższonej charakteryzują się wyraźnym
spadkiem już od temperatury 400oC (Re500 = 330
550
MPa, Re = 300 MPa) w stosunku do uzyskiwanych
w temperaturze pokojowej (Re = 450 MPa). Natomiast
grubościenne elementy wykonane ze stali 7CrMoVTiB10-10 utrzymują wysoki poziom tych własności
wytrzymałościowych w temperaturze do około 500oC,
a zatem o około 100oC wyższej niż wyroby ze stali
7CrWVNb9-6. W obu przypadkach spełniają jednak
oczekiwania i wymagania stawiane wyrobom hutniczym z tych stali. Podobnie jak materiał kolektorów
ze stali 7CrMoVTiB10-10 wysoki poziom własności
wytrzymałościowych, przy wystarczająco wysokich
własnościach plastycznych, mają rury i płaskowniki przeznaczone na ściany szczelne parownika z tej
stali.
2. Struktura badanych rur i płaskowników ze stali
7CrMoVTiB10-10 przeznaczonych na ściany szczelne komory parownika jest strukturą bainityczną lub
będącą mieszaniną bainitu z martenzytem. W zależności od wytopu i wymiarów geometrycznych wyrobu
hutniczego różni się ona wielkością ziarna, postacią
bainitu, występowaniem i poziomem udziału martenzytu oraz ilością i miejscem występowania wydzieleń. Istotny wpływ na powstałą strukturę, oprócz
konfiguracji składu chemicznego, ma rzeczywisty

czas wytrzymania w temperaturze normalizowania
oraz rzeczywista prędkość chłodzenia po normalizowaniu.
3. Struktura materiału rur i płaskowników z udziałem
martenzytu i dolnego bainitu postacią zbliżonego do
martenzytu jest niekorzystną ze względu na konieczności przeprowadzania spawania ścian szczelnych
komory parownika bez obróbki cieplnej odprężającej
po spawaniu. Niekorzystnym zjawiskiem jest również występująca w wielu przypadkach duża niejednorodność wielkości ziarna.
4. Badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym z wykorzystaniem techniki EBSD
potwierdziły występowanie zróżnicowanej struktury
od złożonej z mieszaniny bainitu ziarnistego i górnego bainitu o zbliżonym udziale granic wąsko- i szeroko kątowych do iglastej złożonej z bainitu i martenzytu.
5. Badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym z wykorzystaniem techniki EBSD
potwierdziły występowanie w materiale rur i płaskowników zróżnicowanej wielkości ziarna. Wyznaczona średnia średnica równoważna ziarna wynosiła od
1,64μm do 2,75μm.
6. Występowanie struktury materiału rur i płaskowników będącej mieszaniną dolnego bainitu i martenzytu o budowie iglastej/płytkowej obniża pracę łamania
i sprzyja pękaniu złącza. Pożądaną jest struktura będąca górnym albo ziarnistym bainitem lub ich mieszaniną.
7. Powstająca w spoinach struktura iglasta dolnego
bainitu z martenzytem lub martenzytu o wysokiej
twardości oraz powstająca w strefach wpływu ciepła struktura będąca często mieszaniną bainitu
z martenzytem o zaawansowanym rozwoju procesów
wydzieleniowych węglików sprzyja pękaniu złącza
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spawanego. Występowanie takiej struktury jest powodem powstawania bardzo wysokich naprężeń wewnętrznych, które uwalniają się poprzez inicjację i
rozwój pęknięć, czemu sprzyja brak odprężającej
obróbki cieplnej po spawaniu. Struktura ta również
wpływa na przesunięcie progu kruchości elementów
złącza w kierunku wyższej temperatury. Zróżnicowana struktura elementów złącza skutkuje gwałtownym wzrostem twardości pomiędzy poszczególnymi
elementami złącza.
8. Zastosowano właściwą technologię wykonania kolektorów w RAFAKO S.A. będącego wytwórcą kotłów.
Wymaga to jednak potwierdzenia w badaniach pełzania o czasach trwania do co najmniej kilkudziesięciu tysięcy godzin, które należy przeprowadzić aby
przydatność zastosowanej technologii potwierdzić.
Jest to warunek konieczny gwarantujący niezawodną i bezpieczną pracę wytwarzanych elementów
kotła pracujących powyżej temperatury granicznej.
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Również koniecznym jest kontynuowanie badań długotrwałego wyżarzania. Prowadzone próby pełzania
i długotrwałego wyżarzania umożliwią śledzenie
zmian w strukturze i w rozwoju procesów wydzieleniowych węglików niezbędne do oceny zachowania
się badanych stali w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych.
9. Wyniki badań segmentów ścian szczelnych parownika wykazały możliwość wytwarzania tych elementów spełniających stawiane im wymagania, jednak
przy bardzo ścisłym przestrzeganiu wymaganych
parametrów stosowanego procesu technologicznego ich wykonywania. Proponuje się przeprowadzić
zmianę stosowanej technologii wytwarzania ścian
szczelnych poprzez modyfikację stosowanej technologii spawania, używanych materiałów spawalniczych
oraz rezygnację ze stosowania płaskowników z badanych stali na wykonywane ze stali o lepszych własnościach plastycznych [24].
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