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WYZNACZANIE TRWA£OŒCI RESZTKOWEJ I CZASU
DALSZEJ BEZPIECZNEJ PRACY NA PRZYK£ADZIE
MATERIA£U RODZIMEGO I Z£¥CZA SPAWANEGO
Opracowano sposób wyznaczania trwa³oœci resztkowej i resztkowej trwa³oœci rozporz¹dzalnej na podstawie wyników skróconych prób pe³zania dla ró¿nych poziomów temperatury wy¿szej od eksploatacyjnej i przy poziomie
naprê¿enia odpowiadaj¹cym eksploatacyjnemu. Zaproponowano sposób wyznaczania udzia³u trwa³oœci rozporz¹dzalnej w trwa³oœci oraz wyznaczania czasu bezpiecznej eksploatacji poza obliczeniowy. Umo¿liwia on wyznaczanie trwa³oœci resztkowej tre dla dowolnie wybranych parametrów temperaturowo-naprê¿eniowych oraz
czasu dalszej bezpiecznej pracy poza obliczeniowy, dla wymaganych parametrów dalszej eksploatacji, na podstawie wyników skróconych prób pe³zania przeprowadzanych w temperaturze wy¿szej od eksploatacyjnej. Znajomoœæ
charakterystyki resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach
pe³zania umo¿liwia dla parametrów dalszej eksploatacji, odpowiadaj¹cych dotychczasowym ,wyznaczanie stopnia wyczerpania oraz minimalnej wymaganej gruboœci œcianki elementu niezbêdnej do przeniesienia rzeczywistych obci¹¿eñ eksploatacyjnych materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania. Zaproponowane
procedury omówiono na przyk³adzie materia³ów elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF(14MoV63) po
200 000 godzin eksploatacji w temperaturze powy¿ej granicznej.
S³owa kluczowe: pe³zanie, trwa³oœæ resztkowa, stopieñ wyczerpania, bezpieczna eksploatacja poza czas obliczeniowy

DETERMINATION OF RESIDUAL LIFE AND TIME OF FURTHER SAFE
OPERATION ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF THE PARENT
MATERIAL AND WELDED JOINT
The method for determination of residual life and disposable residual life based on the results of abridged creep
tests for different temperature levels exceeding the operating temperature and at stress level corresponding to the release stress was developed. The method for determination of contribution of the disposable life to the life and determination of the time of safe operation beyond the design work time was proposed. This allows determination of the
residual life tre for any selected temperature and stress parameters and the time of further safe operation beyond the
design work time for the required parameters of further operation based on the results of abridged creep tests at temperature higher than the operating one. The knowledge of creep strength residual characteristics of the material
after long-term service at creep conditions allows, for the parameters of further operation corresponding to those
used so far, determination of the exhaustion extent and the minimum required element wall thickness necessary to
transfer the real release stresses of the material after long-term service at creep conditions. The proposed procedures
were discussed on the example of 13HMF(14MoV63) steel materials of the primary steam pipeline components after
200,000 hour service at a temperature above the limit one.
Key words: creep, residual life, exhaustion extent, safe operation beyond the design work time

1. WSTÊP
Ponad 90% eksploatowanych w Polsce bloków energetycznych przekroczy³a obliczeniowy czas pracy wynosz¹cy 100 000 godzin, który wynika z zastosowanej do obliczeñ czasowej wytrzyma³oœci na pe³zanie. Wiêkszoœæ tych
bloków przekroczy³a nie tylko czas eksploatacji 100 000
ale równie¿ 200 000. godzin Przed³u¿enie czasu eksploatacji poza obliczeniowy 100 000 godzin zosta³o dokonane
z zastosowaniem metody obliczeniowej opartej o dane
œredniej czasowej wytrzyma³oœci na pe³zanie dla 200 000
godzin oraz pozytywne wyniki kompleksowych badañ diagnostycznych, szczególnie elementów krytycznych czêœci
ciœnieniowej kot³ów i turbin. Wœród elementów krytycznych istotne znaczenie maj¹ elementy pracuj¹ce powy¿ej

temperatury granicznej to znaczy w warunkach pe³zania.
W ocenie tych elementów niezbêdna jest ocena stanu ich
materia³u. Przeprowadza siê j¹ na podstawie nieniszcz¹cych lub niszcz¹cych badañ materia³owych, dla których dokonuje siê wyboru zespo³u metod badawczych
w zale¿noœci od dostêpnoœci do elementu i mo¿liwoœci pobrania materia³u do badañ niszcz¹cych. Uzyskane wyniki
odnosi siê do posiadanych charakterystyk materia³ów po
eksploatacji. Zastosowanie takiego sposobu postêpowania umo¿liwia dobre oszacowanie stanu materia³u, stopnia jego wyczerpania oraz wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji do nastêpnego przegl¹du [1÷14].
Jednak osi¹gniêcie 200 000 godzin eksploatacji materia³u
elementów wymaga w szeregu przypadkach nie tylko dobrego oszacowania trwa³oœci resztkowej ale i jej wyzna-
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czenia na podstawie badañ niszcz¹cych na pobranym do
badañ reprezentatywnym wycinku. Nie zawsze jest to jednak mo¿liwe do wykonania w praktyce. Mo¿liwe jest to do
przeprowadzenia dla oceny stanu materia³u nitki g³ównego ruroci¹gu parowego lub ruroci¹gu przerzutowego, jak
równie¿ dla niektórych komór i sch³adzaczy. Musi byæ to
jednak poprzedzone rachunkiem ekonomicznym op³acalnoœci przeprowadzenia takiej procedury (rys. 1).
Poni¿ej zaproponowano sposób wyznaczania trwa³oœci
resztkowej i resztkowej trwa³oœci rozporz¹dzalnej materia³ów po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania.
Podstawow¹ cech¹ materia³u wyznaczaj¹c¹ jego przydatnoœæ do pracy w warunkach pe³zania jest czasowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie. Wytrzyma³oœci na pe³zanie
w sta³ej temperaturze i przy sta³ym obci¹¿eniu odpowiada
czas do zerwania. Jest on definiowany jako trwa³oœæ tr.
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Oprócz trwa³oœci, w praktyce u¿ywa siê równie¿ pojêcia
trwa³oœci resztkowej tre.
Zwi¹zana jest ona z przed³u¿aniem czasu bezpiecznej
eksploatacji elementów instalacji pracuj¹cych w warunkach pe³zania, szczególnie powy¿ej obliczeniowego czasu
pracy. Jest definiowana jako ró¿nica czasu pomiêdzy
praktycznym czasem do zniszczenia tr, a rzeczywistym
czasem eksploatacji te, czyli tre = tr – te. Wyznaczenie
trwa³oœci resztkowej tre jest jednak niewystarczaj¹ce dla
okreœlenia czasu bezpiecznej eksploatacji. Wprowadzono
zatem pojêcie trwa³oœci rozporz¹dzalnej tb oraz rozporz¹dzalnej trwa³oœci resztkowej tbe. Trwa³oœæ rozporz¹dzalna tb(tbe) jest czêœci¹ trwa³oœci tr (tre). Jej wartoœæ to czas odpowiadaj¹cy koñcowi II stadium pe³zania
badanego materia³u [14]. Schematyczne ujêcie definicji
trwa³oœci, trwa³oœci resztkowej i rozporz¹dzalnej przedstawiono w postaci graficznej na rys. 2.

Rys. 1. Ocena stanu materia³u i prognoza trwa³oœci elementów pracuj¹cych w warunkach pe³zania
Fig. 1. Assessment of material condition and forecast of life for components operating at creep conditions

to – trwa³oœæ obliczeniowa;
tb – trwa³oœæ rozporz¹dzalna;
tr – trwa³oœæ;
tbe= tb – to – rozporz¹dzalna trwa³oœæ
resztkowa;
tre= tr – to – trwa³oœæ resztkowa
Te – temperatura eksploatacji

Rys. 2. Graficzne ujêcie definicji trwa³oœci, trwa³oœci resztkowej i rozporz¹dzalnej
Fig. 2. Graphic presentation of life, residual life and disposable life definition
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Tablica 1. Sk³ad chemiczny materia³u odcinka prostego oraz spoiny obwodowego z³¹cza spawanego po 200 000 godzin
eksploatacji w ruroci¹gu pary œwie¿ej kot³a OP 650 bloku 200 MW
Table 1. Chemical constitution of the material of straight section and weld of circumferential welded joint after 200,000 h
service in OP-650 boiler primary steam pipeline of the 200 MW block
Element

Zawartoœæ pierwiastków, %
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

V

Kolano ruroci¹gu

0,15

0,39

0,29

0,013

0,012

0,48

0,085

0,56

0,27

Odcinek prosty
ruroci¹gu

0,11

0,44

0,25

0,024

0,021

0,48

0,095

0,60

0,28

Spoina

0,081

0,82

0,15

0,025

0,017

0,6

0,035

0,92

0,6

Wg PN-85/H-84024
dla stali 13HMF

0,10 ÷0,18 0,40÷0,70

0,15÷0,35 maks. 0,04 maks. 0,04 0,30÷0,60 maks. 0,30 0,50÷0,65

0,22÷0,35

2. MATERIA£ DO BADAÑ
Na podstawie badañ i pomiarów diagnostycznych, w tym
nieniszcz¹cych badañ materia³owych metod¹ replik matrycowych, uzyskanych bezpoœrednio na obiektach, wytypowano spoœród badanych ruroci¹gów ze stali 13HMF ruroci¹g pary œwie¿ej o najwiêkszym oszacowanym stopniu
wyczerpania, charakteryzuj¹cy siê struktur¹ ferrytu ze
znacznie skoagulowanym bainitem lub ferrytu z wydzieleniami wêglików [15]. Z wytypowanej nitki ruroci¹gu pobrano kolano oraz wycinek odcinka prostego wraz z obwodowym z³¹czem spawanym po 200 000 godzin eksploatacji,
co pokazano na rys. 3.
Wyniki kontrolnej analizy sk³adu chemicznego badanego kolana oraz z³¹cza spawanego w porównaniu z wymaganiami dla stali 13HMF wg PN 85/H-84024 zestawiono
w tablicy 1.

3. OCENA W£ASNOŒCI MECHANICZNYCH
I STRUKTURY MATERIA£U DO BADAÑ
3.1 BADANIA MIKROSTRUKTURY
Badania mikrostruktury na zg³adach wykonano po szlifowaniu, polerowaniu oraz trawieniu. Obserwacje przeprowadzono w skaningowym mikroskopie elektronowym
Philips XL30 przy powiêkszeniach 500, 1000, 2000
i 3000×.Wyniki badañ w postaci obrazów struktury materia³u kolana oraz odcinka prostego pokazano na rys. 4, natomiast obraz struktury elementów obwodowego z³¹cza
spawanego a w szczególnoœci strefy wp³ywu ciep³a z lewej
i prawej strony spoiny oraz spoiny na rys. 5. Opis mikroa)

b)

Rys. 3. Materia³ do badañ w postaci kolana oraz wycinka
g³ównego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po 200 000
godzin eksploatacji w kotle OP 650 bloku 200 MW,
sk³adaj¹cego siê z materia³u rodzimego i obwodowego
z³¹cza spawanego
Fig. 3. Material for examinations in the form of elbow and
section of the main 13HMF steel primary steam pipeline
after 200,000 h service in OP 650 boiler of the 200 MW
block, comprising parent material and circumferential
welded joint

struktury wraz z ocen¹ oraz oszacowanym stopniem wyczerpania te/tr na podstawie klasyfikacji w³asnej IM¯ zestawiono w tablicy 2.
3.2. OCENA W£ASNOŒCI MECHANICZNYCH
Dla badanego kolana oraz odcinka prostego i z³¹cza
spawanego ze stali 13HMF po 200 000 godzin eksploatacji
w warunkach pe³zania dokonano oceny w³asnoœci wytrzyc)

Rys. 4. Struktura materia³u kolana oraz odcinka prostego przy obwodowym z³¹czu spawanym ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali
13HMF po 200 000 godzin eksploatacji w kotle OP 650 bloku 200 MW obserwowana w skaningowym mikroskopie elektronowym;
a) strefa wp³ywu ciep³a – lewa, b) spoina, c) strefa wp³ywu ciep³a – prawa
Fig. 4. Structure of elbow and straight section material at circumferential welded joint of the 13HMF steel primary steam pipeline after 200,000 h service at creep conditions in OP 650 boiler of the 200 MW block, observed with scanning electron
microscope; a) heat-affected zone – left, b) weld, c) heat-affected zone – right
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Tablica 2. Ocena wyników badañ mikrostruktury materia³u kolana oraz odcinka prostego z obwodowym z³¹czem spawanym
ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania w kotle OP 650 bloku 200 MW
Table 2. Assessment of results of microstructure examinations of elbow and straight section with circumferential welded joint of the 13HMF steel primary steam pipeline after 200,000 h service at creep conditions in OP 650 boiler of the 200 MW block
Element

Opis mikrostruktury
Stan materia³u – stopieñ wyczerpania

Twardoœæ
[HV10]

Kolano
ruroci¹gu pary
œwie¿ej

Struktura ferrytu ze skoagulowanymi obszarami bainitu. Na granicach ziarn ferrytu liczne
wydzielenia zró¿nicowanej wielkoœci, niektóre doœæ znacznej, tworz¹ce ³añcuszki. W obszarach
bainitu skoagulowane wydzielenia w wiêkszoœci drobne, a obok nich nieliczne znacznej wielkoœci.
Wewn¹trz ziarn ferrytu miejscami liczne bardzo drobne wydzielenia.
Nie zaobserwowano zapocz¹tkowania procesów uszkodzenia.
Obszary bainityczne: klasa I/II; wydzielenia: klasa a/b
procesy uszkodzenia: klasa O
KLASA 2/3 STOPIEÑ WYCZERPANIA te/tr: ok. 0,4

159

Odcinek prosty
ruroci¹gu pary
œwie¿ej przy
z³¹czu

Struktura ferrytu z wêglikami. W obszarach pobainitycznych liczne drobne skoagulowane
wydzielenia równomiernie rozmieszczone. Na granicach ziarn ferrytu wydzielenia zró¿nicowanej
wielkoœci tworz¹ce ³añcuszki, niektóre o wielkoœci przekraczaj¹cej nawet 10 mikrometrów.
Nie zaobserwowano zapocz¹tkowania procesów uszkodzenia.
Obszary bainityczne: klasa II; wydzielenia: klasa b
procesy uszkodzenia: klasa O
KLASA 3 STOPIEÑ WYCZERPANIA te/tr: 0,4-0,5

140

Spoina

Struktura bainitu z ferrytem. W obszarach bainitu od strefy wp³ywu ciep³a SWC skupiska doœæ
znacznej wielkoœci wêglików chaotycznie rozmieszczonych. Na granicach ziarn ferrytu wyd³u¿one
wydzielenia tworz¹ce miejscami ³añcuszki. Nie zaobserwowano nieci¹g³oœci i mikropêkniêæ.
Nie stwierdzono zapocz¹tkowania procesów uszkodzeñ wewnêtrznych.
Nie zaobserwowano nieci¹g³oœci i mikropêkniêæ.

160–230

a)

b)

c)

Rys. 5. Struktura materia³u strefy wp³ywu ciep³a i spoiny obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF
po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania w kotle OP 650 bloku 200 MW obserwowana w skaningowym mikroskopie
elektronowym
Fig. 5. Structure of the material of heat-affected zone and weld of circumferential welded joint of the 13HMF steel primary
steam pipeline after 200,000 h service at creep conditions in OP 650 boiler of the 200 MW block, observed with scanning electron microscope

ma³oœciowych w temperaturze pokojowej i podwy¿szonej
oraz oceny udarnoœci.
W³asnoœci wytrzyma³oœciowe
Badania w³asnoœci wytrzyma³oœciowych przeprowadzono w próbie rozci¹gania w temperaturze pokojowej oraz
podwy¿szonej Tb = 300, 350, 400, 450, 500oC. Porównanie
uzyskanych wyników badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (Rm, Rmt) w zale¿noœci od temperatury badania pokazano na rys. 6a, a granicy plastycznoœci (Re, Ret) na rys. 6b
dla badanych materia³ów: kolana odcinka prostego i obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali
13HMF po d³ugotrwa³ej eksploatacji.
Udarnoœæ
Badania udarnoœci przeprowadzono na próbkach
wzd³u¿nych z karbem V naciêtym prostopadle do powierzchni badanych elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej po
d³ugotrwa³ej eksploatacji. Badania wykonano w zakresie

temperatury od -80 do +1000C. Wartoœci temperatury ka¿dorazowo dobierano do badanego elementu. Porównanie
uzyskanych wyników badañ i krzywych wykonanych dla
materia³u kolana oraz odcinka prostego i elementu obwodowego z³¹cza spawanego ze stali 13HMF po 200 000 godzin eksploatacji pokazano na rys. 7.

4. SPOSÓB POSTÊPOWANIA
W WYZNACZENIU CZASU BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACJI
Najwa¿niejszym krokiem w proponowanym sposobie
wyznaczania czasu dalszej eksploatacji jest wyznaczenie
trwa³oœci resztkowej. Jej wyznaczenie oparte jest o wyniki
prób pe³zania. Próby te s¹ dotychczas jedynym znanym
sposobem wyznaczenia czasu eksploatacji dla rzeczywistych parametrów pracy materia³ów bêd¹cych w eksploatacji. W próbach pe³zania decyduj¹cym o czasie ich
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Rys. 6. Porównanie wyników badañ w³asnoœci wytrzyma³oœciowych w temperaturze pokojowej i podwy¿szonej materia³ów badanych elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania: a) wytrzyma³oœci na rozci¹ganie; b)
granicy plastycznoœci
Fig. 6. Comparison of results of mechanical properties analysis of the materials of tested components of the primary steam
pipeline after 200,000 h service at creep conditions, at room and elevated temperature

trwania jest czas do zerwania. W przypadku opracowywania charakterystyk materia³owych nie ma mo¿liwoœci jego
skrócenia. Jednak w ocenie konkretnego materia³u, zarówno w stanie wyjœciowym jak i po eksploatacji taka mo¿liwoœæ istnieje. Zastosowane w tym celu metody badawcze musz¹ byæ jednak zweryfikowane wynikami d³ugotrwa³ych prób pe³zania [16].

Rys. 7. Porównanie wyników udarnoœci materia³u kolana
oraz odcinka prostego i obwodowego z³¹cza spawanego ze
stali 13 HMF po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach
pe³zania
Fig.7. Comparison of impact resistance results of the
13HMF steel material of elbow and straight section as well
as circumferential welded joint after 200,000 h service at
creep conditions

Zaproponowany sposób postêpowania w wyznaczaniu
trwa³oœci resztkowej oraz resztkowej trwa³oœci rozporz¹dzalnej bêd¹cej czasem bezpiecznej eksploatacji poza
obliczeniowy, przedstawiono w postaci algorytmu na rys.
8. Algorytm obejmuje 6 kolejnych kroków. Pierwszym krokiem jest wybór reprezentatywnych miejsc do badañ
niszcz¹cych. Na materiale z pobranego wycinka do badañ
w wyznaczonym miejscu nale¿y wykonaæ skrócone próby
pe³zania przy sta³ym poziomie naprê¿enia o min. 3 ró¿nych wartoœciach (krok drugi). Na podstawie zale¿noœci
uzyskanych z wyników skróconych prób pe³zania wyznacza siê krzywe czasowej wytrzyma³oœci na pe³zanie
w sta³ej temperaturze dla kilku poziomów temperatury
(krok trzeci). Tak wyznaczone krzywe wytrzyma³oœci na
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Rys. 8. Sposób postêpowania w wyznaczaniu czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji poza czas obliczeniowy na podstawie charakterystyk wytrzyma³oœci na pe³zanie w oparciu o skrócone próby pe³zania przy sta³ym poziomie naprê¿enia
Fig. 8. Procedure for determination of time of further safe operation beyond the design work time according to creep strength
characteristics based on abridged creep tests at constant stress level

pe³zanie pozwalaj¹ wyznaczyæ parametryczn¹ krzyw¹ wytrzyma³oœci na pe³zanie, gdzie parametr jest funkcj¹ temperatury i czasu do zerwania (krok czwarty). Otrzymana
krzywa parametryczna wytrzyma³oœci na pe³zanie pozwala wyznaczyæ resztkow¹ wytrzyma³oœæ na pe³zanie dla parametrów roboczych dalszej eksploatacji (temperatury
i naprê¿enia) (krok pi¹ty). Znaj¹c resztkow¹ wytrzyma³oœæ na pe³zanie dla parametrów dalszej eksploatacji,
mo¿na wyznaczyæ resztkow¹ trwa³oœæ rozporz¹dzaln¹.
Jest ona bezpiecznym czasem dalszej eksploatacji dla
przyjêtych parametrów roboczych (krok szósty).
Zaproponowany sposób postêpowania z uwzglêdnieniem kolejnych kroków zaprezentowano poni¿ej na przyk³adzie materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania znacznie poza czas obliczeniowy.

4.1. WYBÓR REPREZENTATYWNYCH MIEJSC
DO BADAÑ NISZCZ¥CYCH I MATERIA£U BADAÑ
Wyboru reprezentatywnych miejsc do badañ niszcz¹cych najczêœciej dokonuje siê po analizie dotychczasowej
eksploatacji, wyników pomiarów i badañ diagnostycznych
przeprowadzonych na obiekcie, obliczeñ sprawdzaj¹cych
oraz wyznaczeniu rozk³adu temperatury, odkszta³ceñ i naprê¿eñ metod¹ elementów skoñczonych dla najbardziej
wytê¿onych miejsc [17–19].
W ten sposób wybrane materia³y do badañ, z zapewnieniem odpowiedniego dostêpu do elementów celem ich wyciêcia oraz mo¿liwoœci dokonania naprawy/wymiany, stanowi³y kolano oraz odcinek prosty ruroci¹gu z obwodowym z³¹czem spawanym ruroci¹gu g³ównego pary œwie¿ej
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ze stali 13HMF po ok. 200 000 godzin eksploatacji w kotle
OP 650 produkcji Rafako S.A.

nio dla kolana na rys. 9 oraz obwodowego z³¹cza spawanego na rys. 10 oraz zestawiono w tablicy 3.

4.2. SKRÓCONE PRÓBY PE£ZANIA

4.3.KRZYWE CZASOWEJ WYTRZYMA£OŒCI
NA PE£ZANIE W STA£EJ TEMPERATURZE

Skrócone próby pe³zania przeprowadzono dla 6 poziomów temperatury badania Tb = 600, 620, 640, 650 660,
680oC przy sta³ym poziomie naprê¿enia badania sb
o trzech ró¿nych wartoœciach sb = 50, 80 i 100 MPa. Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w postaci zale¿noœci
log tr= f(Tb) przy sb =const, gdzie tr jest czasem do zerwania w próbie pe³zania, dla trzech poziomów naprê¿enia sb1= 50 MPa, sb2 = 80 MPa, sb3 = 100 MPa odpowied-

Ekstrapolacja uzyskanych zale¿noœci log tr= f(Tb) przy
sb=const w kierunku ni¿szej temperatury pozwoli³a wyznaczyæ trwa³oœæ resztkow¹ tre dla temperatury odpowiadaj¹cej ekstrapolacyjnej, co zestawiono w tablicy 4.
Wyniki tej ekstrapolacji dla jednego poziomu temperatury Tb = const i dla trzech poziomów naprê¿enia sb1=
50 MPa, sb2 = 80 MPa, sb3=100 MPa pozwoli³y wykreœliæ

Rys. 9. Wyniki skróconych prób pe³zania materia³u kolana ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13 HMF po ok. 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania w postaci zale¿noœci logtre= f(Tb) przy sb = const
Fig.9. Results of abridged creep tests of the material of elbow of the 13HMF steel primary steam pipeline after approx. 200,000
h service at creep conditions, as the relationship logtre= f(Tb) at sb = const.

Rys. 10. Wyniki badañ skróconych prób pe³zania materia³u obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF
po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania w postaci zale¿noœci log tre= f(Tb) przy sb = const.
Fig.10. Results of abridged creep tests of the material of circumferential welded joint of the 13HMF steel primary steam pipeline after approx. 200,000 h service at creep conditions, as the relationship logtre = f(Tb) at sb = const.
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Tablica 3. Wyniki badañ skróconych prób pe³zania
materia³u kolana i obwodowego z³¹cza spawanego
po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania
w ruroci¹gu g³ównym pary œwie¿ej ze stali 13HMF
Table 3. Results of abridged creep tests of the material of
elbow and circumferential welded joint after 200,000 h
service at creep conditions in the main 13HMF steel
primary steam pipeline
Naprê¿enie
sb
[MPa]
5

Czas do
zerwania [h]

Element

Lp.

1

2

3

4

1

3/³uk

600

900

2

8/³uk

620

282

3

14/³uk

640

4

6/³uk

650

5

10/³uk

660

6

7/³uk

680

21

7

2/³uk

600

2856

8

18/³uk

620

912

9

17/³uk

640

10

5/³uk

650

11

12/³uk

660

130

12

9/³uk

680

46

13

1/³uk

600

12856

14

15/³uk

620

4639

15

16/³uk

640

16

4/³uk

650

17

13/³uk

660

792

18

11/³uk

680

288

1

DKL SP 11

600

325

2

DKL SP 11

620

96

3

DKL SP 11

640

4

DKL SP 11

650

5

DKL SP 11

660

13

6

DKL SP 11

680

4

7

DKL SP 11

600

1550

8

DKL SP 11

620

617

Kolano

Obwodowe
z³¹cze
spawane

Ozn.

Temperatura
Tb [0C]

100

a)

6

137
85
50

80

50

100

345
238

1847
1149

34
22

9

DKL SP 11

640

10

DKL SP 11

650

11

DKL SP 11

660

49

12

DKL SP 11

680

16,5

13

DKL SP 11

600

(5100)

14

DKL SP 11

620

189

15

DKL SP 11

640

16

DKL SP 11

650

17

DKL SP 11

660

21

18

DKL SP 11

680

10

80

50

b)

Rys. 11. Krzywe resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie RZe
wyznaczone na podstawie wyników uzyskanych z ekstrapolacji przeprowadzonych prób pe³zania badanych materia³ów
ruroci¹gu ze stali 13HMF po 200 000 godzin ekstrapolacji
w warunkach pe³zania a) materia³u kolana, b) obwodowego
z³¹cza spawanego
Fig. 11. RZe residual creep strength curves determined based on the results obtained from extrapolation of creep
tests of tested 13HMF steel pipeline materials after
approx. 200,000 h service at creep conditions for the material of a) elbow, b) circumferential welded joint

4.4. PARAMETRYCZNA KRZYWA RESZTKOWEJ
WYTRZYMA£OŒCI NA PE£ZANIE
Z krzywych resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie
w sta³ej temperaturze w postaci zale¿noœci logsb =
f(logtre) wyznaczono trwa³oœæ resztkow¹ tre (tablica 5),
a na jej podstawie wyznaczono parametryczn¹ krzyw¹
Larson- Millera w postaci zale¿noœci log sb = f(L-M), gdzie
parametr L-M = Tb(C + logtre), a Tb – temperatura badania, C – sta³a materia³owa, tre – resztkowa wytrzyma³oœæ
na pe³zanie (rys. 12).

180
120

70
38

krzywe wytrzyma³oœci na pe³zanie w postaci zale¿noœci
logsb = f(logtre) dla Tb1 = 530, Tb2 = 540, Tb3 = 560, Tb4 =
580oC, co w postaci graficznej pokazano odpowiednio dla
kolana na rys. 11a oraz dla materia³u obwodowego z³¹cza
spawanego na rys. 11b.

4.5. BEZPIECZNY CZAS EKSPLOATACJI POZA
CZAS OBLICZENIOWY
W odró¿nieniu od trwa³oœci rzeczywistej odpowiadaj¹cej czasowi do zerwania materia³u poddanego pe³zaniu, któr¹ jest trwa³oœæ resztkowa tre, znaczenie praktyczne ma rozporz¹dzalna trwa³oœæ resztkowa tbe. Trwa³oœæ
rozporz¹dzalna to czas, do którego element konstrukcyjny
mo¿e byæ bezpiecznie eksploatowany w za³o¿onych warunkach temperaturowo-naprê¿eniowych.
Rozporz¹dzalna trwa³oœæ resztkowa jest czêœci¹ trwa³oœci resztkowej. Aby okreœliæ jej udzia³ w trwa³oœci resztkowej, definiowanej jako czas do osi¹gniêcia koñca II
okresu pe³zania tIIe w stosunku do czasu do zerwania tre,
wykonano próby pe³zania do zerwania z pomiarem
wyd³u¿enia w czasie próby w sta³ej temperaturze Tb =
500oC zbli¿onej do eksploatacyjnej. Wyniki badañ dla badanej stali 13HMF przedstawiono na rys. 13.

Prace IM¯ 1 (2009)
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a)

b)

Rys. 12. Trwa³oœæ resztkowa tre materia³u badanego kolana ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po ok. 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania w postaci parametrycznej krzywej Larson-Millera; a) dla materia³u kolana b) dla materia³u obwodowego z³¹cza spawanego
Fig. 12. Residual life tre of the material of tested elbow of the 13HMF steel primary steam pipeline after approx. 200,000 h
service at creep conditions, as the parametric Larson-Miller curve. for elbow material, b) for circumferential welded joint
material

Na rys. 13a zestawiono wyniki prób w postaci krzywych
pe³zania e = f(t) przy Tb = const natomiast na rys. 13b stosunek rozporz¹dzalnej trwa³oœci resztkowej tbe do
trwa³oœci resztkowej tre w zale¿noœci od naprê¿enia badania sb. Pozwoli³o to na wyznaczenie stosunku tbe/tre dla poziomu naprê¿enia odpowiadaj¹cego eksploatacyjnemu

sb = sep = 50÷60 MPa, który zapisano w postaci zale¿noœci tbe = 0,55tre.
Znaj¹c zatem trwa³oœæ resztkow¹ mo¿na wyznaczyæ
rozporz¹dzaln¹ trwa³oœæ resztkow¹ bêd¹c¹ czasem bezpiecznej pracy dla przyjêtych parametrów eksploatacji.
Zale¿noœci resztkowej trwa³oœci rozporz¹dzalnej tbe od

Tablica 4. Trwa³oœæ resztkowa tre materia³u badanego kolana i obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿e ze stali
13HMF po ok. 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania wyznaczona poprzez ekstrapolacjê wyników skróconych prób
pe³zania
Table 4. Residual life tre of the material of tested elbow and circumferential welded joint of the 13HMF steel primary steam
pipeline after approx. 200,000 h service at creep conditions, determined by extrapolation of the results of abridged creep tests
Badany element

Kolano

Obwodowe z³¹cze
spawane

Trwa³oœæ resztkowa tre, h w temperaturze badania Tb, 0C

Naprê¿enie badania sb, MPa

Tb1 = 530

Tb2 = 540

Tb3 = 560

Tb4 = 580

sb1=50

330 000

200 000

80 000

32 000

sb2=80

94 000

56 000

20 000

7 500

sb3=100

23 000

14 400

5 200

2 150

sb1=50

260 000

140 000

46 000

17 500

sb2=80

88 000

48 000

15 500

5 200

sb3=100

15 800

8 800

2 850

980
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Tablica 5. Resztkowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie RZe dla 10 000, 30 000, 50 000 i 100 000 godzin wyznaczona z krzywych
wytrzyma³oœci na pe³zanie w sta³ej temperaturze badania Tb = 530, 540, 560, 5800C badanego kolana i obwodowego z³¹cza
spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej po ok. 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania
Table 5. Residual creep strength RZe for 10 000, 30 000, 50 000 and 100 000 hours, determined according to the curves of creep
strength at constant test temperature of Tb = 530, 540, 560, 580°C for tested elbow and circumferential welded joint of the
primary steam pipeline after approx. 200,000 h service at creep conditions
Element

Kolano

Obwodowe z³¹cze
spawane

Resztkowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie RZe, MPa w temperaturze badania Tb, 0C

Oznaczenie
w³asnoœci

Tb1= 530 (803 K)

Tb2 = 540 (813 K)

Tb3 = 560 (833K)

Tb4= 580 (853 K)

RZe/10 000

112

102

90

72

RZe/30 000

97

89

72

44

RZe/50 000

90

80

62

33

RZe/100 000

78

66

56

23

RZe/10 000

105

98

85

64

RZe/30 000

95

86

64

37

RZe/50 000

90

78

48

27

RZe/100 000

76

60

30

16

a)

b)

Rys. 13. Sposób wyznaczenia udzia³u trwa³oœci rozporz¹dzalnej tb w trwa³oœci tr dla badanej stali 13HMF [20]
Fig. 13. Method for determination of contribution of disposable life tb to life tr for tested 13HMF steel [20]

temperatury roboczej dalszej eksploatacji Tep dla przyjêtego sta³ego poziomu naprê¿enia roboczego sb = sep= 60
i 70 MPa pokazano na rys. 14 a dla wybranych poziomów
temperatury roboczej Tep = 540 i 550oC oraz poziomów naprê¿enia roboczego sep = 55, 60 i 70 MPa dla materia³u kolana oraz w temperaturze Tep = 530 i 540oC oraz poziomu
naprê¿enia roboczego sep = 50 MPa dla obwodowego
z³¹cza spawanego zestawiono w tablicy 6.

5. SZACOWANIE STOPNIA WYCZERPANIA
SPOWODOWANEGO PE£ZANIEM
Stopieñ wyczerpania dla materia³ów pracuj¹cych w warunkach pe³zania definiuje siê jako stosunek czasu eksploatacji do czasu zerwania dla parametrów eksploatacji,

Rys. 14. Rozporz¹dzalna trwa³oœæ resztkowa tbe dla naprê¿enia roboczego w zale¿noœci od poziomu temperatury roboczej
Tep; a) dla materia³u kolana sep= 60 i 70 MPa, b) dla materia³u obwodowego z³¹cza spawanego sep= 50MPa
Fig. 14. Disposable residual life tbe for working stress vs.
working temperature level Tep; for elbow material sep = 60
and 70 MPa, b) for circumferential welded joint material
sep = 50 MPa

który jest definiowany jako trwa³oœæ. Jest on podawany
w procentach lub w postaci u³amka. Innym sposobem definiowania stopnia wyczerpania jest stosunek wielkoœci
trwa³ego odkszta³cenia w wyniku eksploatacji do ca³kowitego odkszta³cenia przy zerwaniu dla parametrów eksploatacji. Najczêœciej u¿ywany w praktyce jest stopieñ wyczerpania definiowany ze stosunku czasu eksploatacji do
czasu do zerwania. Definicjê trwa³oœci w postaci graficznej pokazano na rys. 15.

Prace IM¯ 1 (2009)
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Tablica 6. Bezpieczny czas eksploatacji materia³u badanego kolana i obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze
stali 13 HMF po ok. 200 000 godzin pracy w warunkach pe³zania dla roboczych parametrów dalszej eksploatacji
Table 6. Safe time of operation of the material of tested elbow and circumferential welded joint of the 13HMF steel primary
steam pipeline after approx. 200,000 h service at creep conditions for the working parameters of further operation
Element

Temperatura robocza
Tep, 0C

Naprê¿enie robocze sep, MPa
55

60

70

Bezpieczny czas dalszej eksploatacji tbe, h
Kolano

540

127 000

104 000

56 000

550

62 000

51 000

28 000

Naprê¿enie robocze sep, MPa
50

80
Bezpieczny czas dalszej eksploatacji tbe, h

Obwodowe z³¹cze spawane
530

143 000

48 400

540

77 000

26 000

zanie dla materia³ów po d³ugotrwa³ej eksploatacji pokazano na przyk³adzie badanych elementów ruroci¹gu pary
œwie¿ej ze stali 13HMF.
Ze zbudowanej zale¿noœci logs = f(tre) dla roboczej temperatury eksploatacji Te wyznaczono trwa³oœæ resztkow¹
tre (tablica 7 rubryka 9). Zosta³a ona wyznaczona dla poziomu naprê¿enia roboczego se badanych elementów co
pokazano na rys. 16.
Aby wyznaczyæ poziom naprê¿enia roboczego z wzoru:
se =

pe [ Dz - grz min (2 - z)]
2 grz min z

gdzie:
se – naprê¿enie robocze,
grzmin – rzeczywista minimalna gruboœci œcianki
elementu,
pe – ciœnienie robocze elementu,
Dz – nominalna œrednica zewnêtrzna,
z – wspó³czynnik os³abienia

Rys. 15. Definicja stopnia wyczerpania
Fig. 15. Definition of exhaustion extent

Szacowanie stopnia wyczerpania na podstawie znajomoœci charakterystyki resztkowej wytrzyma³oœci na pe³-

niezbêdna jest znajomoœæ poszczególnych wielkoœci wystêpuj¹cych we wzorze.
Ich oznaczenie oraz wartoœci dla badanego materia³u
kolana i obwodowego z³¹cza spawanego zestawiono w tablicy 7 w rubrykach 2÷7. W tablicy równie¿ podano wyliczone wartoœci naprê¿enia roboczego sr dla badanych materia³ów po eksploatacji (rubryka 8).

Rys. 16. Trwa³oœæ resztkowa tre dla badanych elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali13HMF po 200 000 godzin eksploatacji
w warunkach pe³zania dla roboczego naprê¿enia se oraz roboczej temperatury Te
Fig. 16. Residual life tre of tested components of the 13HMF steel primary steam pipeline after 200,000 h service at creep conditions for working stress se and working temperature Te
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Tablica 7. Stopieñ wyczerpania te/tr materia³u badanych elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po 200 000 godz.
eksploatacji w warunkach pe³zania dla roboczych parametrów eksploatacji
Table 7. Exhaustion extent te/tr of the material of tested components of the 13HMF steel primary steam pipeline
after 200,000 h service at creep conditions for the working parameters of operation
Parametry eksploatacji

Wymiary geometryczne
elementu
Gruboœæ
œcianki
nominalna gn
rzeczywista
grzmin

Wspó³czynnik
os³abienia
z

Wyznaczone
Trwa³oœæ Stopieñ
naprê- resztkowa wyczer¿enie
tre, h
pania
robocze
te/tr
dla sr
sr, MPa

Element

Ciœniecie
robocze
pe, MPa

Temperatura
robocza,
T e, 0 C

Czas
eksploatacji te,
h× 10-3

Œrednica
zewnêtrzna
elementu
Dz, mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

51,5

175000

0,53

1

46,9

165000

0,55

Kolano

13,8

540

200

324

40
36,8

Obwodowe z³¹cze
spawane

13,8

540

200

324

40
40

Rys. 17. Sposób postêpowania w wyznaczaniu minimalnej gruboœci œcianki elementu po d³ugotrwa³ej eksploatacji wŸwarunkach
pe³zania niezbêdnej dla przeniesienia wymaganych obci¹¿eñ eksploatacyjnych na podstawie charakterystyk trwa³oœci resztkowej ocenianego materia³u po eksploatacji w warunkach pe³zania
Fig. 17. Procedure for determination of minimum wall thickness of component after long-term service at creep conditions necessary to transfer the required release stresses based on residual life characteristics of the assessed material after service
at creep conditions

Prace IM¯ 1 (2009)
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Trwa³oœæ tr jest zdefiniowana jako suma czasu dotychczasowej eksploatacji te oraz trwa³oœci resztkowej tre dla
parametrów dotychczasowej eksploatacji (se, Te) czyli tr =
te + tre. Poniewa¿ stopieñ wyczerpania na podstawie wy¿ej przedstawionej definicji mo¿na zapisaæ jako te/tr a tr =
te + tre to w praktyce te/tr = te/(te + tre). Z tej zale¿noœci na
podstawie wyznaczonej trwa³oœci resztkowej tre oraz znajomoœci dotychczasowego czasu eksploatacji wyznaczono
stopieñ wyczerpania (tablica 7, rubryka 10).

6. SPOSÓB WYZNACZENIA MINIMALNEJ
GRUBOŒCI ŒCIANKI ELEMENTU
NIEZBÊDNEJ DO PRZENIESIENIA
RZECZYWISTYCH OBCI¥¯EÑ
EKSPLOATACYJNYCH MATERIA£U
PO EKSPLOATACJI O ZNANEJ
CHARAKTERYSTYCE WYTRZYMA£OŒCI
NA PE£ZANIE
Najwa¿niejszym elementem niezbêdnym do wyznaczenia minimalnej wymaganej gruboœci œcianki elementu goe,
która bêdzie zdolna przenieœæ wymagane obci¹¿enie eksploatacyjne (sep, Tep) jest posiadanie charakterystyki
resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie materia³u badanego elementu po eksploatacji w postaci zale¿noœci logs =
f(tre) dla temperatury eksploatacji Tep. Jest to pierwszym
krokiem w przyjêtym sposobie postêpowania. Drugim krokiem jest wyznaczenie z zale¿noœci logs = f(tre) przy Tep =
const resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie RZe/Tep/tep dla
przyjêtej temperatury dalszej eksploatacji Te oraz za³o¿onego czasu dalszej pracy te. Otrzymana z charakterystyki wartoœæ RZe/Tep/tep umo¿liwia wyznaczenie dopuszczalnego naprê¿enia k dla tak przyjêtych parametrów dalszej
eksploatacji, co jest krokiem trzecim. Aby przyst¹piæ do
obliczenia minimalnej wymaganej gruboœci œcianki goe dla
przyjêtych parametrów dalszej eksploatacji nale¿y zdefiniowaæ nominaln¹ œrednicê zewnêtrzn¹ elementu DZ, wartoœæ ciœnienia roboczego pep oraz wspó³czynnik os³abienia
konstrukcji z, co jest krokiem czwartym. Pi¹tym krokiem
jest wyznaczenie minimalnej wymaganej gruboœci œcianki
elementu goe dla przyjêtych parametrów dalszej eksploatacji. Ostatnim, szóstym krokiem jest porównanie uzyskanej obliczeniowej wartoœci minimalnej wymaganej gruboœci œcianki goe z minimaln¹ zmierzon¹ gruboœci¹ rzeczywist¹ grzmin. Gdy dla przyjêtego czasu dalszej eksploatacji
tep:
– goe < grzmin to element mo¿na dopuœciæ na przyjêty czas
dalszej eksploatacji,
– goe ³ grzmin to elementu nie mo¿na dopuœciæ do dalszej
pracy przy wymaganych parametrach dalszej eksploatacji na przyjêty czas tep.
Gdy goe ³ grzmin i elementu nie mo¿na dopuœciæ do dalszej pracy to nale¿y przyj¹æ krótszy czas eksploatacji i powtórzyæ proponowan¹ procedurê. Mo¿e okazaæ siê, ¿e dla
krótszego czasu dalszej eksploatacji tep, dla przyjêtych
parametrów dalszej eksploatacji warunek goe < grzmin bêdzie spe³niony, co umo¿liwi dopuszczenie do eksploatacji
badanego elementu na ten czas tep.
Zaproponowany sposób w postaci algorytmu z uwzglêdnieniem kolejnych kroków zaprezentowano na rys. 17 a jego zastosowanie pokazano na przyk³adzie materia³u kolana i obwodowego z³¹cza spawanego ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po 200 000 godzin eksploatacji.
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6.1. CHARAKTERYSTYKA RESZTKOWEJ
WYTRZYMA£OŒCI NA PE£ZANIE
Krzywe czasowej wytrzyma³oœci na pe³zanie materia³u
kolana i obwodowego z³¹cza spawanego po 200 000 godzin
eksploatacji w warunkach pe³zania w postaci krzywych
lgs = f(tre) dla temperatury dalszej eksploatacji Tep= 530
i 540oC pokazano na rys. 18. Na rysunku 18 zaznaczono
równie¿ wymagania dla stali 13HMF w stanie wyjœciowym
z dopuszczaln¹ doln¹ granic¹ -20%.

a)

b)

Rys. 18. Czasowa resztkowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie materia³u badanego kolana i obwodowego z³¹cza spawanego ze
stali 13 HMF po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach
pe³zania w temperaturze a) 530oC; b) 540oC
Fig. 18. Temporary residual creep strength of the material
of tested 13HMF steel elbow and circumferential welded
joint after 200,000 h service at creep conditions at
a) 530°C; b)540oC

6.2. WYZNACZENIE RESZTKOWEJ
WYTRZYMA£OŒCI NA PE£ZANIE DLA
PRZYJÊTEGO CZASU DALSZEJ EKSPLOATACJI

Na podstawie charakterystyki zamieszczonej w punkcie
6.1 wyznaczono dla materia³ów badanych elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej po 200 000 godzin eksploatacji resztkow¹ wytrzyma³oœæ na pe³zanie w temperaturze 530
i 540oC dla 10 000, 30 000, 50 000 i 100 000 godzin. Uzyskane wyniki przedstawiono w tablicy 8.
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Tablica 8. Resztkowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie dla
przyjêtych poziomów temperatury dalszej eksploatacji Tep =
530, 5400C oraz czasów tep= 10 000, 30 000, 50 000 i 100 000
godzin materia³ów badanego kolana i obwodowego z³¹cza
spawanego ze stali 13HMF po 200 000 godzin eksploatacji w
warunkach pe³zania
Table 8. Residual creep strength for the assumed temperature levels Tep = 530, 540°C and times tep= 10 000, 30 000,
50 000 and 100 000 hours of further operation of the materials of tested elbow and circumferential welded joint
from 13HMF steel after 200,000 h service at creep conditions

Element

Kolano

Obwodowe
z³¹cze
spawane

Oznaczenie
w³asnoœci

Resztkowa wytrzyma³oœæ
na pe³zanie Rze, MPa
w temperaturze badania
T e, oC
530

540

Rze/10 000

112

105

Rze/30 000

100

89

Rze/50 000

92

82

Rze/100 000

78

68

Rze/10 000

105

98

Rze/30 000

95

86

Rze/50 000

90

78

Rze/100 000

76

60

oraz czasów dalszej eksploatacji te = 10 000, 30 000, 50 000
i 100 000 zamieszczono w tablicy 9.
6.4. ZDEFINIOWANIE PARAMETRÓW DALSZEJ
EKSPLOATACJI
Wczeœniej w punkcie 7.1 zdefiniowano czas dalszej eksploatacji tep oraz poziom temperatury dalszej eksploatacji
Tep. Do obliczenia wymaganej minimalnej gruboœci œcianki
elementu niezbêdne jest równie¿ zdefiniowanie jego nominalnej œrednicy zewnêtrznej DZ, nominalnej gruboœci
œcianki gn, ciœnienia obliczeniowego po, ciœnienia roboczego dalszej eksploatacji pe oraz wspó³czynnika os³abienia
konstrukcji z. Wymagane wartoœci zestawiono w tablicy 10.

Tablica 10. Parametry dalszej eksploatacji i wymiary
geometryczne badanego kolana ruroci¹gu ze stali 13HMF po
200 000 godzin eksploatacji
Table 10. Parameters of further operation and geometrical dimensions of tested elbow of the 13HMF steel pipeline
after 200,000 h service
Lp.

Parametr

wymiar

wartoœæ

1

Nominalna œrednica zewnêtrzna
DZ

mm

324

2

Nominalna gruboœæ œcianki gn

mm

40

3

Minimalna rzeczywista gruboœæ
œcianki grzmin

mm

36,8

4

Czas dalszej eksploatacji tep

5

Temperatura dalszej eksploatacji Tep

6

Ciœnienie obliczeniowe po

MPa

14,2

7

Ciœnienie robocze dalszej
eksploatacji pep

MPa

13,8

8

Wspó³czynnik os³abienia z

–-

1

6.3. WYZNACZENIE NAPRÊ¯ENIA
DOPUSZCZALNEGO

30 000

Wartoœci¹ naprê¿enia dopuszczalnego jest odpowiadaj¹ca wartoœci dopuszczalnego dolnego pasmo rozrzutu
-20% od uzyskanej wartoœci œredniej resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie dla przyjêtego czasu tep i temperatury
Tep. Jest wyliczane ze wzoru: k = 0,8RZe/Te/te. Uzyskane
wartoœci naprê¿enia dopuszczalnego k dla przyjêtych poziomów temperatury dalszej eksploatacji Tep = 530, 540oC
Tablica 9. Wyznaczone wartoœci naprê¿enia dopuszczalnego
k dla przyjêtych poziomów temperatury dalszej eksploatacji
Tep oraz czasów dalszej pracy te materia³ów badanych
elementów ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF po 200 000
godzin eksploatacji w warunkach pe³zania
Table 9. Determined values of admissible stress k for the
assumed temperature levels Tep and times te of further operation of the materials of tested components of the 13HMF
steel primary steam pipeline after 200,000 h service
at creep conditions

Element

Kolano

Obwodowe
z³¹cze
spawane

Przyjêty
czas dalszej
eksploatacji
tep, h

Prace IM¯ 1 (2009)

Naprê¿enie dopuszczalne k,
MPa dla temperatury
dalszej eksploatacji
Tep, 0C

godz.

50 000
100 000

0

530

C

540

Tablica 11. Wymagana minimalna gruboœæ œcianki kolana
ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali 13HMF dla przyjêtych
parametrów dalszej eksploatacji
Table 11. Required minimum wall thickness of elbow of
the 13HMF steel primary steam pipeline for the assumed
parameters of further operation
Temperatura dalszej eksploatacji Tep= 5300C
Czas dalszej
eksploatacji tep, h
Ciœnienie robocze
dalszej eksploatacji
pep, MPa

30 000

50 000

100 000

Wymagana minimalna gruboœæ
œcianki goe, mm

530

540

10 000

89,6

84

30 000

80

71,2

50 000

73,6

65,6

100 000

62,4

54,4

10 000

84

78,4

30 000

76

68,8

Ciœnienie robocze
dalszej eksploatacji
pep, MPa

50 000

72

62,4

14,2

29,38

31,64

37,40

100 000

60,8

48

13,8

28,62

30,84

36,47

14,2

26,41

28,51

33,10

13,8

25,73

27,77

32,26

Temperatura dalszej eksploatacji Tep= 5400C
Czas dalszej
eksploatacji tep, h

30 000

50 000

100 000

Wymagana minimalna gruboœæ
œcianki goe, mm

Prace IM¯ 1 (2009)
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Rys. 19a. Porównanie wymaganej minimalnej gruboœci œcianki kolana ruroci¹gu goe dla przyjêtych parametrów dalszej eksploatacji (pep, Tep) z minimaln¹ rzeczywist¹ gruboœci¹ œcianki grz min zmierzon¹ na elemencie dla przyjêtej temperatury dalszej eksploo
atacji Tep = 530 C
Fig.19a. Comparison of the required minimum wall thickness of elbow of the goe pipeline for the assumed parameters of further operation (pep, Tep) to the minimum real wall thickness grz min measured on the component for the assumed temperature
of further operation Tep = 530°C

6.5. OBLICZANIE WYMAGANEJ MINIMALNEJ
GRUBOŒCI ŒCIANKI ELEMENTU DLA
PARAMETRÓW DALSZEJ EKSPLOATACJI
Obliczanie wymaganej minimalnej gruboœci œcianki elementu dla parametrów dalszej eksploatacji goe dokonano
ze wzoru:
goe =

pep Dz
(2 k - pep )z + 2 pep

gdzie:
goe – minimalna gruboœci œcianki elementu dla parametrów dalszej eksploatacji,
pep – ciœnienie robocze dalszej eksploatacji,
DZ – nominalna œrednica zewnêtrzna,
k – naprê¿enie dopuszczalne,
z – wspó³czynnik os³abienia.
Uzyskane wartoœci dla ciœnienia po i pep oraz dla przyjêtych ró¿nych wartoœci czasu dalszej eksploatacji tep i po-
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Rys. 19a. Porównanie wymaganej minimalnej gruboœci œcianki kolana ruroci¹gu goe dla przyjêtych parametrów dalszej eksploatacji (pep, Tep) z minimaln¹ rzeczywist¹ gruboœci¹ œcianki grz min zmierzon¹ na elemencie dla przyjêtej temperatury dalszej eksplo0
atacji Tep = 540 C
Fig.19a. Comparison of the required minimum wall thickness of elbow of the goe pipeline for the assumed parameters of further operation (pep, Tep) to the minimum real wall thickness grz min measured on the component for the assumed temperature
of further operation Tep = 540°C

ziomów temperatury dalszej eksploatacji Tep dla materia³u badanego kolana ruroci¹gu pary œwie¿ej ze stali
13HMF zestawiono w tablicy 11.
6.6. PORÓWNANIE OBLICZENIOWEJ MINIMALNEJ
WYMAGANEJ GRUBOŒCI ŒCIANKI Z MINIMALN¥
RZECZYWIST¥ Z POMIARÓW NA ELEMENCIE
Uzyskane wyniki obliczeñ minimalnej wymaganej gruboœci œcianki dla parametrów dalszej eksploatacji (tablica

11) porównano z minimaln¹ rzeczywist¹ gruboœci¹ z pomiarów na elemencie (tablica 10, lp. 3) co przedstawiono
w postaci graficznej na rys. 19. Wyniki te spe³niaj¹ warunek goe < grzmin z wyj¹tkiem przyjêtej temperatury dalszej
eksploatacji Tep = 540oC oraz czasu dalszej eksploatacji
tep = 100 000 godzin, dla których warunek ten nie jest
spe³niony i element nie móg³by byæ dopuszczony do dalszej
pracy na 100 000 godzin w temperaturze 540oC dla przyjêtych pozosta³ych parametrów eksploatacyjnych.

Prace IM¯ 1 (2009)
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7. WNIOSKI
1. Opracowany sposób postêpowania umo¿liwia wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej pracy poza czas obliczeniowy, na podstawie wyników skróconych prób
pe³zania przeprowadzanych w temperaturze wy¿szej
od eksploatacyjnej dla wymaganych parametrów dalszej eksploatacji.
2. Skrócone próby pe³zania przeprowadzone dla min 5 poziomów temperatury znacznie wy¿szej od eksploatacyjnej i dla min. 3 poziomów naprê¿enia, zbli¿onych do
eksploatacyjnych, umo¿liwiaj¹ wyznaczenie parametrycznej krzywej Larson-Millera wytrzyma³oœci na
pe³zanie. Krzywa ta umo¿liwia wyznaczenie trwa³oœci
resztkowej tre dla dowolnie wybranych parametrów
temperaturowo-naprê¿eniowych (óe, Te) wystêpuj¹cych w eksploatacji elementu ciœnieniowego.
3. Znajomoœæ udzia³u resztkowej trwa³oœci rozporz¹dzalnej tbe w trwa³oœci resztkowej tre (tbe/tre) umo¿liwia wyznaczenie bezpiecznego czasu dalszej eksploatacji
poza czas obliczeniowy dla wymaganych parametrów
eksploatacyjnych.
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4. Opracowany sposób postêpowania umo¿liwia zbudowanie zale¿noœci pomiêdzy wyznaczon¹ resztkow¹
trwa³oœci¹ rozporz¹dzaln¹ tbe a temperatur¹ robocz¹
Tep; logtbe = f(Tep) dla ró¿nych wartoœci naprê¿enia roboczego óep = const. Z zale¿noœci tej mo¿na wykreœlnie
wyznaczyæ bezpieczny czas eksploatacji pozaobliczeniowy dla wybranych parametrów eksploatacyjnych
zbadanego materia³u.
5. Znajomoœæ charakterystyki resztkowej wytrzyma³oœci
na pe³zanie materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji
w warunkach pe³zania, umo¿liwia, dla parametrów dalszej eksploatacji odpowiadaj¹cych dotychczasowym
se = óep i Te=Tep, wyznaczanie stopnia wyczerpania.
6. Znajomoœæ charakterystyki resztkowej wytrzyma³oœci
na pe³zanie, w oparciu o zaproponowany sposób postêpowania, umo¿liwia wyznaczenie minimalnej wymaganej gruboœci œcianki elementu niezbêdnej do przeniesienia rzeczywistych obci¹¿eñ eksploatacyjnych materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania.
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