36

Janusz Dobrzañski

Prace IM¯ 2 (2009)

Janusz DOBRZAÑSKI
Instytut Metalurgii ¯elaza, Gliwice

DIAGNOSTYKA USZKODZEÑ ELEMENTÓW
CIŒNIENIOWYCH URZ¥DZEÑ ENERGETYCZNYCH
W OCENIE PRZYCZYN POWSTAWANIA AWARII
NA PODSTAWIE BADAÑ MATERIA£OWYCH
Opracowane zasady postêpowania w ocenie eksploatacji elementów czêœci ciœnieniowej kot³ów. Badania procesów niszczenia i ich rola w udoskonalaniu konstrukcji kot³a i weryfikacji sposobu jego eksploatacji. G³ówne uwarunkowania trwa³oœci i niszczenia. Wybrane przyk³ady nadmiernej utraty trwa³oœci eksploatacyjnej w wyniku:
przekroczenia temperatury, grafityzacji, kruchoœci wodorowej, korozji postojowej, w¿erowej, wysokotemperaturowej oraz erozji korozyjnej. Opracowany i stosowany w praktyce przemys³owej sposób oceny stanu uszkodzonego
elementu i ujawniania prawdopodobnego mechanizmu niszczenia.
S³owa kluczowe: trwa³oœæ eksploatacyjna, grafityzacja, kruchoœæ wodorowa, korozja postojowa, korozja w¿erowa, korozja wysokotemperaturowa, erozja korozyjna

DIAGNOSTICS OF DAMAGES TO PRESSURE COMPONENTS OF POWER
DEVICES IN ASSESSMENT OF REASONS FOR FAILURES BASED
ON MATERIALS TESTING
Procedures in assessment of operation of boiler pressure part components developed. Investigations of destruction
processes and their role in boiler construction improvement and verification of how it should be operated. Main considerations for durability and destruction. Selected examples of excessive loss in life time as a result of: exceeded
temperature, graphitisation, hydrogen embrittlement, standstill corrosion, pitting corrosion, high-temperature
corrosion, and corrosion erosion. Method for assessment of damaged component condition and revealing probable
mechanism of destruction developed and used in practice.
Key words: life time, graphitisation, hydrogen embrittlement, standstill corrosion, pitting corrosion, high-temperature corrosion, corrosion erosion

1. WPROWADZENIE
W ocenie stanu elementów czêœci ciœnieniowej kot³ów
i turbin energetycznych oraz prognozie bezpiecznego czasu dalszej pracy i sposobie ich prawid³owej eksploatacji
diagnostyka materia³owa odgrywa istotn¹ rolê. Ujawnienie nadmiernej utraty trwa³oœci eksploatacyjnej lub
wyst¹pienie awarii z utrat¹ ci¹g³oœci materia³u wymaga
przeprowadzenia zespo³u badañ diagnostycznych dobieranych indywidualnie do ka¿dego przypadku. Analiza wyników tych badañ umo¿liwia zdefiniowanie mechanizmów
powoduj¹cych nadmiern¹ utratê trwa³oœci, weryfikacjê
sposobu dalszej eksploatacji i/lub opracowanie wymaganych zmian konstrukcyjnych kot³a. Proces walidacji zastosowanego rozwi¹zania poprzez ocenê dotychczasowej
eksploatacji oraz badania materia³owe a wyniku ich ustalenie przyczyn utraty trwa³oœci eksploatacyjnej zapewnia
zwiêkszenie niezawodnoœci konstrukcji oraz umo¿liwia
modyfikacjê sposobu dalszej eksploatacji. Proces ten nale¿y traktowaæ jako ci¹g³y, umo¿liwiaj¹cy doskonalenie konstrukcji kot³a oraz optymalizowanie warunków jego pracy.
Celem jest uzyskanie jak najwiêkszej trwa³oœci eksploatacyjnej. Taki sposób postêpowania stosowany jest od wielu
lat dla bêd¹cych w eksploatacji kot³ów i ich elementów wytwarzanych przez Fabrykê Kot³ów RAFAKO S.A. Sposób

ten zaproponowany przez Instytut Metalurgii ¯elaza
przedstawiono w postaci graficznej na rys. 1. Sposób ten
wymaga³ opracowania lub przystosowania wielu metod
badawczych, metod oceny stanu materia³u i procedur postêpowania [1–7].

2. G£ÓWNE UWARUNKOWANIA TRWA£OŒCI
I NISZCZENIA
G³ówne uwarunkowania oraz podstawowe czynniki
wp³ywaj¹ce na utratê trwa³oœci eksploatacyjnej i przedwczesne wystêpowanie procesów niszczenia jak równie¿
wzajemne relacje pomiêdzy tymi czynnikami w postaci
graficznej pokazano na rys. 2.
Wœród podstawowych czynników maj¹cych istotny
wp³yw na trwa³oœæ eksploatacyjn¹ oraz przedwczesne
uaktywnianie procesów niszczenia mo¿na wyró¿niæ:
– projektowanie,
– wykonanie elementów i monta¿ konstrukcji,
– eksploatacjê.
Wœród czynników wspó³zale¿nych od procesu projektowania i procesu u¿ytkowania najbardziej istotnym wydaje
siê przyjêcie w³aœciwych parametrów eksploatacyjnych.
Poziom parametrów eksploatacyjnych, gwarantuj¹cy
w³aœciwe zachowanie siê obiektu w czasie pracy, musi na-
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Rys. 1. Sposób postêpowania w ocenie funkcjonowania elementów czêœci ciœnieniowej kot³ów, walidacji konstrukcji oraz optymalizacji warunków dalszej eksploatacji zaproponowany przez Instytut Metalurgii ¯elaza i stosowany w Rafako S.A.
Fig. 1. Procedures in assessment of functioning of boiler pressure part components, validation of construction and optimisation of further operation conditions as proposed by the Institute for Ferrous Metallurgy and used at Rafako S.A.

utraty trwa³oœci eksploatacyjnej, powoduj¹c awariê, czêsto wymagaj¹c wymiany elementów na nowe.

3. PROCESY NISZCZENIA ELEMENTÓW
CZÊŒCI CIŒNIENIOWEJ KOT£ÓW

Rys. 2. G³ówne uwarunkowania oraz podstawowe czynniki
wp³ywaj¹ce na utratê trwa³oœci eksploatacyjnej, wyst¹pienie
procesów przedwczesnego niszczenia oraz wzajemne relacje
pomiêdzy nimi
Fig. 2. Main considerations and basic factors affecting
loss of life time, occurrence of premature destruction and
their interrelations

tomiast wynikaæ z w³aœciwie przyjêtych parametrów obliczeniowych oraz z rzeczywistych eksploatacyjnych, które
nie bêd¹ od nich wy¿sze.
Wœród czynników wspó³zale¿nych od procesu projektowania i procesu wykonania (w tym monta¿u) najbardziej
istotne wydaje siê w³aœciwy dobór materia³ów oraz technologii wykonania z nich elementów z odpowiednio przeprowadzonym monta¿em.
Zarówno wykonanie, monta¿ jak i w³aœciwie prowadzona eksploatacja urz¹dzeñ s¹ wynikiem poziomu kultury
technicznej pracowników producenta urz¹dzeñ, s³u¿b
monta¿owych i eksploatacji.
W praktyce przemys³owej ju¿ tylko jeden, najczêœciej
dwa, spoœród ww. czynników mog¹ byæ wystarczaj¹ce do

Charakter uszkodzeñ i wystêpuj¹ce procesy niszczenia,
jakim ulegaj¹ elementy czêœci ciœnieniowej kot³ów parowych w miarê up³ywaj¹cego czasu eksploatacji zmieniaj¹
siê. Liczba awarii i uszkodzeñ spowodowanych wadami
materia³owymi i monta¿owymi maleje z wyd³u¿aniem siê
czasu eksploatacji. Natomiast liczba uszkodzeñ, których
przyczyn¹ s¹ b³êdy: konstrukcyjne, obliczeniowe oraz
b³êdy w doborze materia³ów i zastosowanych technologii
giêcia, spawania itp., z kolei wyraŸnie wzrasta. Wzrasta
ponadto liczba awarii i wystêpuj¹cych skutków zapocz¹tkowania i rozwoju procesów niszczenia spowodowanych niew³aœciw¹ eksploatacj¹, ró¿n¹ od za³o¿eñ przyjêtych przez konstruktorów (temperatura pracy, wielkoœæ
obci¹¿eñ, rodzaj paliwa, charakter spalania itp.). Czêsto
w wyniku równoczesnego wystêpowania i nak³adania siê
skutków kilku procesów niszczenia niektóre z eksploatowanych elementów czêœci ciœnieniowej kot³ów ulegaj¹ zu¿yciu lub zniszczeniu znacznie wczeœniej ni¿ wynika³oby
to z obliczeñ projektantów. Zjawisko takie wystêpuje
szczególnie wœród elementów powierzchni ogrzewalnych
kot³a.
Istnieje szereg grup procesów niszczenia tych elementów, badanych ustawicznie i analizowanych wspólnie
przez Rafako S.A. i IM¯.
Poni¿ej przedstawiono wybrane przyk³ady elementów
badañ, których wyniki badañ ujawni³y wystêpowanie niektórych procesów niszczenia elementów powierzchni
ogrzewalnych kot³ów parowych, a w szczególnoœci:
– przekroczenia temperatury,
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grafityzacji.
kruchoœci wodorowej,
korozji w¿erowej,
erozji korozyjnej,
korozji wysokotemperaturowej.

Przeprowadzone badanie obejmowa³y:
– analizê historii eksploatacji wraz z ewentualnie wykonanymi remontami i zmianami konstrukcji,
– analizê wytê¿enia materia³u badanych elementów,
– diagnostyczne badania metodami nieniszcz¹cymi i pomiary elementów wykonane bezpoœrednio na obiekcie,
– badania materia³owe metodami niszcz¹cymi w warunkach laboratoryjnych (ka¿dorazowo dobierane do badanego elementu),
– analizê procesów niszczenia z podaniem ich mechanizmu i ustaleniem przyczyn oraz ewentualnym sposobem
ich likwidacji lub co najmniej ograniczenia,
– ocenê stanu materia³u i elementu z ustaleniem jego
przydatnoœci do dalszej eksploatacji.
3.1. PRZEKROCZENIE TEMPERATURY
Jedn¹ z istotnych przyczyn powstawania awarii s¹ skutki przekraczania temperatury obliczeniowej. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e dla przegrzewaczy pary jest to najczêstsza
przyczyna powstaj¹cych uszkodzeñ. Czêsto rzeczywiste
warunki pracy elementów przegrzewaczy pary znacznie
ró¿ni¹ siê od obliczeniowych. Nieznaczny wzrost rzeczywistego naprê¿enia w stosunku do poziomu naprê¿enia
obliczeniowego ma tylko niewielki wp³yw na trwa³oœæ eksploatacyjn¹. Jednak nieznaczny wzrost rzeczywistej temperatury pracy w stosunku do poziomu za³o¿onej obliczeniowej w istotny sposób wp³ywa na trwa³oœæ eksploatacyjn¹. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wzrost temperatury o 10oC powoduje skrócenie trwa³oœci eksploatacyjnej nawet o po³owê.
Przyczyn¹ jest intensyfikacja procesów aktywowanych
cieplnie powoduj¹ca zmiany w strukturze obni¿aj¹c
znacznie czasow¹ wytrzyma³oœæ na pe³zanie, a zatem
i zdolnoœæ do przenoszenia wymaganych obci¹¿eñ.
Ilustracj¹ skutków przekroczenia temperatury obliczeniowej i spowodowanie utraty ciàgùoúci materiaùu sà wyniki badañ rur f38×3,6 mm ze stali 16M wê¿ownic przegrzewacza pary IIo kot³a OP430 po 41 tys. godzin eksploatacji pokazane na rys. 3.
3.2. GRAFITYZACJA
Sk³onnoœæ do grafityzacji jest cech¹ charakterystyczn¹
stali 16M (15Mo3). Mo¿e siê ona pojawiæ je¿eli s¹ spe³nione
dwa warunki:
– losowo niekorzystny sk³ad chemiczny w ramach zawartoœci poszczególnych pierwiastków uregulowanych
norm¹,
– d³ugotrwa³a eksploatacja w temperaturze znacznie powy¿ej dopuszczalnej temperatury pracy.
Losowo niekorzystny sk³ad chemiczny to taki, ¿e Mo jest
na dolnej granicy stê¿enia dopuszczalnego, zawartoœci Cr,
Mn i S s¹ nominalne Cu i Al. na górnej dopuszczalnej granicy. Natomiast maksymalna dopuszczalna temperatura
d³ugotrwa³ej pracy to temperatura ok. 500ºC. Im wy¿sza
temperatura powy¿ej temperatury granicznej stosowania
tym krótszy czas na pojawienie siê grafityzacji. Dodatkowo znaczne wahania temperatury pracy sprzyjaj¹ grafityzacji cementytu, co wskutek zmian objêtoœciowych wywo³uje efekt pêcznienia. Pojawienie siê cementytu przy
równoczesnym zaniku obszarów perlitycznych prowadzi
do struktury ferrytu z grafitem, która charakteryzuje siê
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sk³onnoœci¹ do kruchoœci oraz ma niskie w³asnoœci wytrzyma³oœciowe, w tym na pe³zanie znacznie ni¿sze od obliczeniowych, powoduj¹c utratê ci¹g³oœci materia³u i wystêpowanie awarii.
Ilustracj¹ skutków grafityzacji s¹ wyniki badañ kolan
f38×4 mm ze stali 16M rur wê¿ownic przegrzewacza pary
kot³a o wydajnoœci 425 ton pary/h po 8 tys. godzin eksploatacji. Na rys. 4a pokazano materia³ do badañ, a na rys. 4b
porównanie obrazu struktury stanu wyjœciowego i ze stanem po eksploatacji obserwowanych w SEM. Na rys. 4c
przedstawiono wyniki rentgenowskiej analizy sk³adu fazowego osadu po stronie wewnêtrznej badanych rur. Rozpad obszarów perlitycznych oraz skupiska grafitu w materiale po 8 tys. godzin eksploatacji wraz z jego identyfikacj¹
przy zastosowaniu rentgenowskiej analizy sk³adu chemicznego mikroobszaru przedstawiono na rys. 4d. Dla badanych wycinków rur wyznaczona równowa¿na temperatura eksploatacji mieœci³a siê w zakresie od 570 do 595ºC.
Wyst¹pienie przegrzania potwierdzi³a obecnoœæ wistytu
FeO w osadzie po stronie wewnêtrznej badanych rur.
Oglêdziny zewnêtrzne badanego wycinka wê¿ownic
przegrzewacza pary wskazuj¹, ¿e charakter uszkodzenia
ze znacznym lokalnym odkszta³ceniem na prostym odcinku za wylotem czynnika z kolana mo¿e œwiadczyæ o krótkotrwa³ym wzroœcie temperatury znacznie powy¿ej obliczeniowej (rys. 4a). Powierzchnia wewnêtrzna pokryta
ciemn¹, silnie zwart¹ z pod³o¿em warstw¹ produktów korozji œwiadczy o obecnoœci wistytu, który powstaje powy¿ej 570oC. Jego obecnoœæ zosta³a potwierdzona wynikami
rentgenowskiej analizy sk³adu fazowego tlenków wystêpuj¹cych na powierzchni wewnêtrznej rury (rys. 4c).
Wyznaczona równowa¿na temperatura pracy na podstawie wyników pomiarów gruboœci ca³kowitej i topotaktycznej warstwy tlenków od strony wewnêtrznej rury odniesionych do rzeczywistego czasu dotychczasowej eksploatacji by³a nieznacznie poni¿ej 500oC lecz wy¿ej ni¿
za³o¿ona obliczeniowa. Mog³oby to równie¿ potwierdzaæ
wyst¹pienie krótkotrwa³ego przegrzania.
Badania struktury ujawni³y zró¿nicowan¹ strukturê od
zbli¿onej do charakterystycznej dla stanu wyjœciowego
stali 16M ferrytu z perlitem p³ytkowym, poprzez strukturê
ferrytu z czêœciowo skoagulowanymi sfragmentaryzowanymi p³ytkami cementytu, po strukturê ferrytu z wêglikami. Struktura ferrytu z wêglikami wyst¹pi³a po stronie
rozci¹ganej od odcinka prostego przed kolanem, poprzez
kolano, uszkodzenie na odcinku prostym za kolanem do
odcinka prostego za uszkodzeniem. W obszarze wystêpowania struktury z czêœciowo skoagulowanym perlitem
oraz ferrytu z wêglikami stwierdzono wystêpowanie
uszkodzeñ wewnêtrznych od pojedynczych poprzez ukierunkowane pustki do nieci¹g³oœci obejmuj¹cych obszar
granicy jednego ziarna ferrytu b¹dŸ granicy miêdzyfazowej ferrytu z wtr¹ceniami. Ocena stanu struktury potwierdza znaczne lokalne przegrzania z wyst¹pieniem okresowo rzeczywistej temperatury pracy znacznie wy¿szej od
obliczeniowej T0 jak równie¿ i od granicznej Tg.
3.3. KRUCHOŒÆ WODOROWA
Kruchoœæ wodorowa jest procesem niszczenia zwi¹zanym z dyfuzj¹ wodoru w g³¹b materia³u. W wyniku reakcji
¿elaza z wod¹ powstaje hematyt (Fe3O4) oraz wolny wodór. Czêœæ tego wodoru wnika do materia³u rur a reszta
przechodzi w postaæ cz¹steczkow¹ i jest unoszona z par¹
wodn¹. Wodór wnikaj¹cy w metal w postaci atomowej ulega po³¹czeniu w cz¹stki H2 o znacznym ciœnieniu lokuj¹c
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Struktury SEM (1000×)

c)
b)

magnetyt Fe3O4 – f. g³.
wisyt FeO – f. g³.
hematyt Fe2O3 – m.

Rys. 3. Skutki wzrostu rzeczywistej temperatury pracy Te znacznie powy¿ej temperatury granicznej Tg elementu, którego oblicze0
niowa temperatura pracy To by³a poni¿ej granicznej rur f38×3,6 mm ze stali 16M wê¿ownic przegrzewacza pary II kot³a OP 430 po
41 tys. godzin eksploatacji [8]. a) materia³ do badañ i obrazy wystêpuj¹cej struktury w SEM, b) rzeczywista temperatura pracy Te
w stosunku do obliczeniowej T0 i granicznej Tg, c) rentgenowska analiza sk³adu fazowego osadów po stronie wewnêtrznej badanej
rury
Fig. 3. Effects of increase in the real working temperature Te much above the limit temperature Tg of the element the design
working temperature To of which was below the limit temperature of 16M steel f38x3.6 mm tubes for OP 430 boiler steam superheater II° coils after 41 thousand h service [8].a) material for examinations and structure images in SEM, b) real working temperature Te in relation to design T0 and limit Tg temperature, c) X-ray analysis of phase composition of deposits inside the examined tube

siê w mikroobszarach. Reakcja wodoru z cementytem wytwarza metan CH4 w konsekwencji metal traci w³asnoœci
plastyczne. Skutkiem s¹ kruche wyrwania fragmentu rury
w postaci „okienek”. Przyk³adem ilustruj¹cym to zjawisko
s¹ wyniki badañ rur f57×5 mm ze stali 16M komory parownika na wysokoœci odgiêcia palnika zrzutowego kot³a
OP-230 po 130 000 godzin eksploatacji. Na rys. 5a pokazano materia³ do badañ z charakterystycznym uszkodzeniem w postaci „okna”. Natomiast rys. 5b wyniki badañ
struktury w SEM od struktury ferrytyczno-perlitycznej nie
odbiegaj¹cej od charakterystycznej dla stanu wyjœciowego
badanej stali w miejscu nie uszkodzonym (ozn. 0) poprzez
obraz struktury z zapocz¹tkowaniem procesu reakcji cementytu z perlitem z dyfunduj¹cym w g³¹b stali wodorem
oraz nieci¹g³oœci na granicach ziarn prawdopodobnie w
wyniku oddzia³ywania powsta³ego w tej reakcji metanu
gromadz¹cego siê na granicach ziarn ferrytu (ozn. 2), wybiórcze uszkodzenia obszarów perlitu a¿ do jego ca³kowitego zaniku prawdopodobnie w wyniku reakcji z dyfun-

duj¹cym w g³¹b metalu wodorem (ozn. 4) a¿ do powstania
g³êbokich w¿erów wype³nionych osadem tlenków ¿elaza
i miedzi (ozn. 5).
Wystêpuj¹ce uszkodzenia mia³y charakter lokalny i wystêpowa³y w s¹siedztwie odgiêcia rury przy palniku zrzutowym, co mo¿na wi¹zaæ z naruszeniem ci¹g³oœci hydrodynamicznej strumienia mieszanki parowo-wodnej powoduj¹c naprzemienny kontakt œcianki rury z par¹ i wod¹.
Jako g³ówn¹ przyczynê niszczenia uznano kruchoœæ wodorow¹ intensyfikowan¹ obecnoœci¹ osadów miedzi i fosforanów.
3.4. KOROZJA W¯EROWA
Ta odmiana korozji ma charakter elektrochemiczny.
Przyczyn¹ jej powstawania s¹ najczêœciej odstawienia
kot³ów w okresach remontowych lub pozostawienia ich
w rezerwie trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 20 dni, bez zabiegów konserwacyjnych. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ korozji w¿erowej
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Stan wyjœciowy

c)

Po 8 000 h eksploatacji

magnetyt Fe3O4 – f. g³.

e)

Fe3C – cementyt

wisyt FeO – f. g³.

Mo2C – wêglik molibdenu

hematyt Fe2O3 – m.

C – grafit

Rys. 4. Grafityzacja w materiale kolan rur f38×4 mm ze stali 16M wê¿ownic przegrzewacza grodziowego kot³a o wydajnoœci 425
ton pary/h po 8 tys. godzin eksploatacji [9]. a) materia³ do badañ, b) struktura obserwowana w SEM, c) rentgenowska analiza osadów po stronie wewnêtrznej badanych rur, d) grafit w strukturze identyfikowany rentgenowsk¹ analiz¹ sk³adu chemicznego mikroobszarów, e) rentgenowska analiza sk³adu fazowego izolatu wydzieleñ
Fig. 4 Graphitisation in material of 16M steel f38x4mm tube elbows of platen superheater coils of boiler with capacity of 425 t
of steam/h after 8 thousand h service [9], material for examinations, b) structure observed in SEM, c) X-ray analysis of deposits inside the examined tubes, d) graphite within the structure identified by X-ray analysis of chemical composition of
microareas, e) X-ray analysis of phase composition of precipitation isolate

jest obecnoœæ wilgoci lub skroplin wody oraz tlenu. Korozja
w¿erowa zwana równie¿ postojow¹ przebiega zgodnie
z katodow¹ reakcj¹ redukcji tlenu- tlenowa depolaryzacja.
Podgrzewacze wody i przegrzewacze pary to elementy,
które najczêœciej i najszybciej ulegaj¹ korozji w¿erowej.
Uszkodzenia te w pierwszej kolejnoœci ujawniaj¹ siê w dolnej czêœci wê¿ownic w okolicach kolan gdzie gromadzi siê
woda. Skutki dzia³ania korozji w¿erowej zilustrowano
przyk³adem wyników badañ kolan rur f31,2×3,2 mm, ze
stali K18 wê¿ownic podgrzewacza wody kot³a OP-230 po
60 tys. godzin eksploatacji. Materia³ do badañ oraz wynik
oglêdzin makro i w SEM pokazano na rys. 6a,b. Na rys 6c
na zg³adach poprzecznych pokazano charakterystyczne
uszkodzenia powsta³e w wyniku ataku korozji w¿erowej.
W prezentowanym przypadku bezpoœredni¹ przyczyn¹
nadmiernej podatnoœci na korozjê w¿erow¹ by³y nagromadzone od strony wewnêtrznej badanych rur osady zawieraj¹ce miedŸ oraz zwi¹zki siarki. Mog³y one przyczyniæ siê
do wyst¹pienia korozji podosadowej w konsekwencji pojawienia siê w¿erów. W¿ery by³y skutkiem dzia³ania korozji
elektrochemicznej zwi¹zanej z utworzeniem siê ogniwa
galwanicznego w miejscu kontaktu osadu ze stal¹. Potwierdzaj¹ to wyniki analizy spektrometrycznej, która

ujawni³a ponadto wystêpowanie Mn, Zn, Na i P, których
obecnoœæ w wodzie kot³owej jest niepo¿¹dana. Œwiadcz¹
o tym równie¿ wyniki rentgenowskiej analizy sk³adu chemicznego mikroobszarów osadów otrzymane w SEM.
3.5. EROZJA KOROZYJNA
Elementy rurowe po stronie wewnêtrznej ulegaj¹ niszczeniu poprzez równoczeœnie wystêpowanie korozji i erozji. Pojawia siê to w obszarach gdzie wystêpuj¹ zak³ócenia
przep³ywu i turbulencje wody i/lub pary, a jest przede
wszystkim zwi¹zane z czynnikami konstrukcyjno-technologicznymi. Powstaj¹ce ubytki materia³u œcianki najczêœciej maj¹ budowê kraterow¹. Skutki dzia³ania erozji korozyjnej zilustrowano przyk³adem kolana rury f102×6
mm ze stali K18 pomiêdzy komor¹ opadow¹ a komora
ekranow¹ kot³a OP-140 po 120 tys. godzin eksploatacji.
Materia³ do badañ oraz wynik oglêdzin makro pokazano
na rys. 4a. charakterystyczne uszkodzenia powsta³e w wyniku ataku erozji korozyjnej pokazano na rys 7b. Wynik
rentgenowskiej analizy sk³adu fazowego osadów po stronie wewnêtrznej pokazano na rys. 7c. Obraz struktury badanego materia³u z mikroanaliz¹ sk³adu chemicznego wystêpuj¹cych wtr¹ceñ niemetalicznych pokazano na rys.
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b)

a)

Rys. 5. Kruchoœæ wodorowa rury ekranowej komory parownika f57×5 mm ze stali 16M na wysokoœci odgiêcia palnika zrzutowego
kot³a OP-230 po 130 tys. godzin eksploatacji [10]. a) materia³ do badañ, b) obraz struktury obserwowanej w SEM na zg³adach
poprzecznych
Fig. 5. Hydrogen embrittlement of radiant tube of 16M steel f57x5mm evaporator chamber at the height of OP-230 boiler drop
burner deflection after 130 h service [10]. a) material for examinations, b) image of structure observed with SEM on transverse microsection

a)

Wê¿ownice podgrzewacza wody
Kozio³ OP-230, t0 = 60 500 h,
stal K18, f31,2×3,2 mm

b)

OGLÊDZINY MAKROSKOPOWE

500 mm

d)

Rentgenowska analiza sk³adu
chemicznego mikroobszarów
powierzchni wewnêtrznej
zwi¹zki
siarki

c)

BADANIA MIKROSKOPOWE
Atak korozji

miedŸ

Rys. 6. Korozja w¿erowa rur f31,2×3,2 mm ze stali K18 wê¿ownic podgrzewacza wody kot³a OP-230 po 60 tys. godzin eksploatacji
[11]. a) materia³ do badañ, b) oglêdziny makroskopowe, c) atak korozji obserwowanej na zg³adach poprzecznych, d) rentgenowska analiza sk³adu chemicznego mikroobszarów osadów po stronie wewnêtrznej
Fig. 6. Pitting corrosion of K18 steel f31.2x3.2mm tubes of OP-230 boiler water superheater coils after 60 thousand h service
[11]. a) material for examinations, b) macroscopic inspection, c) corrosion attack observed on transverse microsections,
d) X-ray analysis of chemical composition of microareas of deposits inside
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hematyt Fe2O3 – œr.
wisyt FeO – œr.

Rys. 7. Korozja erozyjna kolana rury komunikacyjnej f102×6 mm ze stali K18 pomiêdzy komor¹ opadow¹ a komor¹ ekranow¹
kot³a OP-140 po 120 tys. godzin eksploatacji [12]. a) materia³ do badañ i oglêdziny makroskopowe, b) badania charakteru uszkodzeñ, c) mikrostruktura obserwowana w SEM oraz rentgenowska analiza sk³adu fazowego wtr¹ceñ, d) rentgenowska analiza
sk³adu fazowego osadów po stronie wewnêtrznej
Fig. 7. Erosion corrosion of the elbow of K18 steel f102x6mm communication tube between the fall chamber and radiant
chamber of OP-140 boiler after 120 thousand h service [12]. a) material for examinations and macroscopic inspection,
b) examinations of nature of damages, c) microstructure observed with SEM and X-ray analysis of phase composition of inclusions, d) X-ray analysis of phase composition of deposits inside

7d. Nadmiern¹ sk³onnoœæ do powstawania w¿erów mo¿na
przypisaæ wtr¹ceniom siarczków manganu, na granicy
których z osnow¹ powstaj¹ nieci¹g³oœci a nastêpnie ich
wypadanie oraz wymywanie materia³u metalu w wyniku
dzia³ania przep³ywaj¹cego czynnika. Charakter ubytków
obserwowanych szczególnie w strefie rozci¹ganej na najwiêkszej krzywiŸnie odpowiada erozji korozyjnej.
3.6. KOROZJA WYSOKOTEMPERATUROWA
Korozja wysokotemperaturowa to rodzaj korozji chemicznej agresywnymi sk³adnikami g³ównie: siark¹, sodem, chlorem i wanadem. Produkty korozji i osady
tworz¹ce siê na powierzchni zewnêtrznej i wewnêtrznej
przyspieszaj¹ znacznie procesy niszczenia. Osady wewnêtrzne (pomijaj¹c cienk¹ warstwê ochronn¹ tlenków
¿elaza) izoluj¹ œciankê powoduj¹c lokalnie znaczny
wzrost temperatury œcianki. Natomiast osady zewnêtrzne,
bêd¹ce produktem spalania, wykazuj¹ nadmiern¹ agresywnoœæ pozornie chroni¹c materia³ od spalin. Korozja
wysokotemperaturowa dotyczy g³ównie wê¿ownic przegrzewaczy pary. Najintensywniej atakuje elementy przegrzewaczy, szczególnie grodziowych, kot³ów opalanych
olejem lub produktami pochodz¹cymi z procesów rafinacji
ropy naftowej. Skutki dzia³ania korozji wysokotemperaturowej zilustrowano przyk³adem wyników badañ materia³u
rur f38×7,1 mm ze stali 10H2M wê¿ownic przegrzewacza
grodziowego kot³a o wydajnoœci 320 ton pary/h po 50 tys.
godzin eksploatacji. Materia³ do badañ w postaci kolan wê-

¿ownic przegrzewacza grodziowego oraz ¿u¿la oderwanego od badanej rury pokazano na rys.8a, a strukturê obserwowana w SEM na rys. 8b. Wyniki rentgenowskiej analizy
sk³adu fazowego osadów po stronie zewnêtrznej pokazano
na rys. 8c, a po stronie zewnêtrznej na rys. 8d. Ponadto na
rys. 8e pokazano wyniki rentgenowskiej analizy sk³adu fazowego ¿u¿la oderwanego od rury wê¿ownicy przegrzewacza grodziowego. Przyczyn¹ nadmiernych zmian w obrazie struktury w odniesieniu do dotychczasowego czasu
eksploatacji jest prawdopodobnie temperatura robocza
wê¿ownic znacznie wy¿sza w badanych obszarach ni¿
za³o¿ona obliczeniowa, okresowo przekraczaj¹ca znacznie 570°C. Potwierdzeniem jest wystêpuj¹cy w zgorzelinie
od strony wewnêtrznej badanych rur wistyt FeO (rys. 8c).
Natomiast bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstania nadmiernego pocienienia gruboœci œcianki w obszarach wystêpowania ¿u¿la œciœle przylegaj¹cego do rur wê¿ownic przegrzewaczy, z których to obszarów zosta³y pobrane wycinki
do badañ, jest korozja wysokotemperaturowa.
St¹d w zbadanych wycinkach wê¿ownic przegrzewaczy
pary gruboœæ rzeczywist¹ grz jest mniejsza od obliczeniowej go (grz<go) (rys. 8a). Elementy rur nie nadawa³y siê do
dalszej eksploatacji, poniewa¿ nie by³y w stanie przenieœæ
obci¹¿eñ wynikaj¹cych z parametrów obliczeniowych (po,
to).
ród³em tej korozji jest przede wszystkim wanad i sód
pochodz¹ce z oleju opa³owego. Znaczna czêœæ zawartego
w paliwie wanadu przechodzi do spalin jako pary V2O5.
Sód obecny w oleju opa³owym odparowuje i reaguje z tlen-
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Rys. 8. Korozja wysokotemperaturowa rur f38×7,1 mm ze stali 10H2M wê¿ownic przegrzewacza grodziowego kot³a o wydajnoœci
320 ton pary/h po 50 tys. godzin eksploatacji [13]. a) materia³ do badañ; wycinki wê¿ownic i ¿u¿el oderwany od powierzchni zewnêtrznej rur, b) obraz struktury materia³u w SEM, c) rentgenowska analiza sk³adu fazowego osadów po stronie wewnêtrznej rury
wê¿ownicy przegrzewacza pary, d) rentgenowska analiza sk³adu fazowego osadów po stronie zewnêtrznej rury, e) rentgenowska
analiza sk³adu fazowego ¿u¿la oderwanego od powierzchni zewnêtrznej rury wê¿ownicy przegrzewacza pary
Fig. 8. High-temperature corrosion of 10H2M steel f38x7.1mm tubes of platen superheater coils of boiler with capacity of 320
t of steam/h after 50 thousand h service [13]. a) material for examinations; samples of coils and slag broken off from the outside surface of tubes, b) image of material structure in SEM, c) X-ray analysis of phase composition of deposits inside the steam superheater coil tube, d) X-ray analysis of phase composition of deposits outside the tube, e) X-ray analysis of phase composition of slag broken off from the outside surface of steam superheater coil tube

kami siarki w strumieniu spalin oraz zawartymi w osadach na powierzchniach ogrzewalnych kot³a. Mechanizm
niszczenia stali polega na reakcji ciek³ego osadu bêd¹cego
niskotopliw¹ eutektyk¹ bezpoœrednio z faz¹ metaliczn¹.
Tworz¹ce siê niskotopliwe eutektyki zgorzelina + osad
lub stal + osad powoduj¹, ¿e proces niszczenia korozyjnego najczêœciej przebiega w sposób gwa³towny. W wyniku
jego dzia³ania nastêpuje utlenienie stali niektórymi sk³adnikami stopionego popio³u i niszczenie warstwy ochronnej
tlenków ¿elaza przez inne sk³adniki popio³u. Najbardziej
agresywna jest mieszanina siarczków sodu i piêciotlenku
wanadu o temperaturze topnienia nawet poni¿ej 600°C

(w zale¿noœci od udzia³u poszczególnych sk³adników)
oraz zwi¹zek o wzorze 5Na2O × V2O4 × 11V2O5 o temperaturze topnienia ok. 535°C (rys. 8e). Proces ten zachodzi
w œrodowisku tlenowym i jest intensyfikowany w obecnoœci trójtlenku siarki SO3 zawartego w spalinach. Odk³adaj¹cy siê na powierzchni metalu siarczan sodu prawdopodobnie reaguje w obecnoœci SO3 z hematytem Fe2O3 zgorzeliny tworz¹c jako produkt reakcji siarczan sodowo¿elazowy.
Taki proces niszczenia korozyjnego mo¿e dodatkowo
powodowaæ efekt przegrzania, ze wzglêdu na wydzielanie
siê du¿ej iloœci ciep³a, które powoduje samoczynne przy-
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Rys. 9. Sposób definiowania prawdopodobnego mechanizmu niszczenia elementów powierzchni ogrzewalnych kot³ów na
przyk³adzie rur pêczka konwekcyjnego kot³a WP25 po roku eksploatacji
Fig. 9. Method for defining probable mechanism of destruction of boiler heating surface components illustrated with an
example of WP25 boiler convective bunch of tubes after one-year service

spieszanie zachodz¹cych reakcji. Poniewa¿ egzotermiczny proces powstawania produktów korozji zachodzi na
wewnêtrznej granicy metal-produkt w zwi¹zku z tym warstwa ta utrudnia odprowadzanie ciep³a dodatkowo powoduj¹c przegrzanie stali. Byæ mo¿e z tych powodów pojawi³
siê wistyt FeO (rys. 8c) w zgorzelinie po stronie wewnêtrznej badanych rur oraz ujawni³a siê w niektórych obszarach nadmiernie zdegradowana struktura w stosunku do
dotychczasowego czasu pracy (rys. 8b).

4. ANALIZA PROCESÓW NISZCZENIA
W praktyce przemys³owej najczêœciej awarie wynikaj¹ce z uszkodzeñ elementów czêœci ciœnieniowej kot³ów
s¹ skutkiem wiêcej ni¿ jednego rodzaju procesu niszczenia. W wielu przypadkach jest to proces z³o¿ony, o którym
decyduj¹ minimum dwa lub wiêcej g³ównych czynników.
Dlatego w IM¯ opracowano zasady postêpowania dotycz¹ce sposobu oceny uszkodzeñ wynikaj¹ce ze sposobu
postêpowania w przeprowadzaniu diagnostyki materia³owej. Procedury te musz¹ umo¿liwiaæ przeprowadzanie analizy, której wynikiem musi byæ zdefiniowanie prawdopodobnego mechanizmu niszczenia.
G³ównymi elementami decyduj¹cymi o mo¿liwoœci przeprowadzania w³aœciwej analizy s¹:
– wyznaczenie miejsc do badañ,
– dobór metod badawczych i rodzaju badañ,
– ujawnienie wystêpowania charakterystycznych cech
bêd¹cych skutkiem wystêpuj¹cych procesów niszczenia,

– zdefiniowanie procesów niszczenia,
– zdefiniowanym procesom niszczenia przyporz¹dkowanie skutków niszczenia.
Stosowany sposób postêpowania w IM¯ i Rafako S.A.
przedstawiono na przyk³adzie z praktyki w postaci graficznej na rys 9. Dotyczy on zdefiniowania prawdopodobnego mechanizmu niszczenia rur pêczka konwekcyjnego
II ci¹gu kot³a WP 25 po roku eksploatacji.
Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badañ
pozwoli³a stwierdziæ, ¿e nadmierna utrata trwa³oœci eksploatacyjnej jest skutkiem na³o¿enia siê kilku przyczyn,
a mianowicie:
– agresywnego dzia³ania zwi¹zków chloru i siarki zawartych w spalinach, które spowodowa³y intensywn¹ korozjê równomiern¹ i w¿erow¹,
– rzeczywistej temperatury eksploatacji materia³u elementów znacznie wy¿szej od za³o¿onej obliczeniowej,
a nawet granicznej (te>>tg) intensyfikuj¹cej procesy
niszczenia korozyjnego, a ponadto powoduj¹cej trwa³e
zmiany w strukturze prowadz¹ce poprzez obni¿enie
w³asnoœci wytrzyma³oœciowych do obni¿enia zdolnoœci
do przenoszenia obci¹¿eñ eksploatacyjnych,
– prawdopodobnie niew³aœciwego sk³adowania rur lub
elementów kot³a wykonanych z tych rur co spowodowa³o korozjê postojow¹, a w konsekwencji „rozszczelnienie” ochronnej warstwy tlenków na ich powierzchni
zewnêtrznej sprzyjaj¹c rozwojowi korozji równomiernej
i w¿erowej.
Skutkiem intensywnych procesów niszczenia korozyjnego jest znaczne zmniejszenie rzeczywistej gruboœci
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œcianki grz (nawet do po³owy gruboœci nominalnej œcianki
gn; grz=~1/2 gn). Tak znaczne pocienienie œcianki spowodowa³o znaczy wzrost naprê¿enia roboczego ór w tych obszarach badanych elementów. Natomiast znacznie wy¿sza
rzeczywista temperatura eksploatacji Te od obliczeniowej
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T0 (Te >>T0) z jednej strony spowodowa³a trwa³e zmiany
w strukturze i obni¿enie u¿ytkowych w³asnoœci wytrzyma³oœciowych wraz z obni¿eniem twardoœci poni¿ej eksploatowanych materia³ów, a z drugiej obni¿enie zdolnoœci
do przenoszenia obci¹¿eñ eksploatacyjnych.

LITERATURA
1. Hernas A., Dobrzañski J.: „Trwa³oœæ i niszczenie elementów
kot³ów i turbin parowych, Wydawnictwo Politechniki Œl¹skiej,
Gliwice, 2003.
2. Dobosiewicz J.: „Uszkodzenia powierzchni ogrzewalnych
kot³ów parowych” Wyd. Pro Novum, Katowice 1992.
3. Bo³d T., Dobrzañski J., Miliñski P.: Metody oceny trwa³oœci
resztkowej elementów urz¹dzeñ kot³owych do stosowania w
krajowej energetyce, Pol. Œl. Energetyka, Zeszyt 120, 1994 str.
69.
4. Dobrzañski J., Dobrzañski L., Miliñski P.: Dobór metod oceny
przydatnoœci do dalszej eksploatacji wybranych elementów
ciœnieniowych kot³ów wysokoprê¿nych, Gliwice 1989 (maszynopis niepublikowany).
5. Dobrzañski J.: Opracowanie wytycznych dla oceny stopnia
degradacji materia³u i elementów ciœnieniowych kot³ów BB
1150 nr 1 i 2 Elektrowni Be³chatów, Sprawozdanie IM¯ nr
N-06698/BM/01, (maszynopis niepublikowany).
6. Dobrzañski J.: „Diagnostyka materia³owa w ocenie stanu
i prognozie czasu eksploatacji poza obliczeniowy ruroci¹gów
parowych pracuj¹cych w warunkach pe³zania. Energetyka
12, 2002.
7. Dobrzañski J., Sroka M.: „Computer aided classification of internal damages the chromium-molybdenum steels during creep service” Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 24, Issue 3, p. 143-146. October
2007.
8. Dobrzañski J., Zieliñski A.: „Wykonanie badañ czterech odcinków rur wê¿ownic grodzi i przegrzewacza pary II° kot³a OP

9.

10.

11.

12.

13.

430 po 41 535 h eksploatacji” Sprawozdanie IM¯ N-06649/
2001 – niepublikowane.
Dobrzañski J., Zieliñski A.: „Wykonanie analizy stanu i oceny
przydatnoœci do pracy materia³u kolan rur przegrzewacza
grodziowego kot³a o wydajnoœci 425 t/p po 8000 godzin eksploatacji” Sprawozdanie IM¯ N-06395/59/2004 – niepublikowane.
Dobrzañski J., Zieliñski A.: „Wykonanie badañ materia³owych wraz z opracowaniem orzeczenia o stanie technicznym
materia³u wycinków rury ekranowej ekranu przedniego komory paleniskowej kot³a OP-230 po d³ugotrwa³ej eksploatacji
i awarii” Sprawozdanie IM¯ N-06395/82/2005 – niepublikowane.
Dobrzañski J., Zieliñski A., Krztoñ H.: „Badania materia³owe
wybranych wycinków wê¿ownic rur grodzi wewnêtrznej przegrzewacza pary II° kot³a OP 430 po ok. 45 000 h eksploatacji
i awarii” Sprawozdanie IM¯ N-06718/BE/2001 – niepublikowane.
Dobrzañski J., Zieliñski A., Krztoñ H.: „Okreœlenie przyczyn
niszczenia rury komunikacyjnej ³¹cz¹cej komorê opadow¹
z komor¹ ekranow¹ kot³a po 120 000 godzinach eksploatacji”
Sprawozdanie IM¯ N-06395/93/2005 – niepublikowane.
Dobrzañski J., Zieliñski A.: „Okreœlenie przyczyny niszczenia
elementów przegrzewacza grodziowego kot³a po roku eksploatacji w kotle WR25” Sprawozdanie IM¯ N-06395/73/2004 –
niepublikowane.

Recenzent: dr in¿. Jerzy Pasternak

