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DIAGNOSTYKA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ
ENERGETYCZNYCH PRACUJĄCYCH POD DZIAŁANIEM
CIŚNIENIA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE
W pracy przedstawiono następujące zagadnienia: podstawowe cele diagnostyki technicznej części ciśnieniowej kotłów energetycznych. Sposoby osiągnięcia tych celów. Narzędzia stosowane w diagnostyce technicznej. Sposób postępowania w ocenie elementów części ciśnieniowej kotłów. Metody NDT; penetracyjne, magnetyczne-proszkowe i ultradźwiękowe na przykładach z praktyki przemysłowej. Sposób wyboru reprezentatywnych miejsc do badań materiałowych
na przykładzie z praktyki. Wybór metod badań do oceny stanu materiału. Definicje trwałości. Sposób oceny stanu
materiału. Sposób postępowania w wyznaczaniu czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji materiału poza obliczeniowy.
Wyznaczanie trwałości resztkowej, rozporządzalnej oraz ocena stopnia wyczerpania. Sposób postępowania w wyznaczaniu czasu dalszej bezpiecznej pracy do następnego przeglądu elementów pracujących powyżej temperatury granicznej. Ocena stanu elementów i części ciśnieniowej kotła oraz dopuszczenie do dalszej eksploatacji.
Słowa kluczowe: diagnostyka kotłów energetycznych, trwałość resztkowa, długotrwała eksploatacja w warunkach
pełzania

DIAGNOSTICS OF BOILER PRESSURE PART COMPONENTS
OPERATING IN CREEP CONDITIONS
The following issues are presented in the paper: the main goals of technical diagnostics of pressure parts of boiler
components; Methods of the said goals achievement; Tools applied in technical diagnostics; Procedure concerning
assessment of the components of pressure part of boilers; Methods of diagnostic, with the main diagnostic tools, i.e.
NDT method, penetrative, magnetic-powder and ultrasound – industrial practice examples;. Method of selection of
representative points for material testing – practical examples.; Selection of testing methods for assessment of material condition; Definitions of durability (life); Method of material condition assessment; The procedure concerning
determination of the period of further safe operations of the material beyond its calculated service life. Determining the
residual life, assessment of the degree of material wear; The procedure concerning determining the period of further
safe operations till the following inspection – components operating above the limit temperature; Assessment of the
condition of components and pressure part of power boilers and approval of their further operations
Keywords: diagnostic of boiler components, residual life, long-term operations in creeping conditions

1. WPROWADZENIE
Utrzymanie wielkości produkcji energii elektrycznej w Polsce, przy znikomych inwestycjach w sektorze
energetycznym od lat, wiąże się z zapewnieniem dyspozycyjności oraz bezpiecznej eksploatacji pracujących
jednostek, szczególnie poza obliczeniowy czas pracy.
Ponadto względy ekonomiczne wymuszają przeprowadzanie modernizacji pracujących jednostek mającej
na celu podwyższenie ich sprawności netto. Niebagatelne znaczenie mają również wymagania stawiane
przez dyrektywę UE w zakresie ochrony środowiska,
dotyczącą ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do atmosfery takich jak: związków siarki, azotu oraz
dwutlenku węgla. Większość eksploatowanych w Polsce bloków energetycznych przekroczyła obliczeniowy

czas pracy wynoszący 100 000 godzin. Czas ten wynika
z zastosowanej do obliczeń czasowej wytrzymałości na
pełzanie dla elementów krytycznych pracujących powyżej temperatury granicznej. Znaczna liczba tych bloków przekroczyła nie tylko czas eksploatacji 100 000
ale również i 200 000 godzin. Osiągnięcie tych celów
jest realizowane poprzez racjonalną diagnostykę techniczną, przeglądy, naprawy i modernizacje. Podstawą
analizy trwałości oraz przedłużania czasu eksploatacji
poza czas obliczeniowy są wyniki oceny stanu materiału. Ocena stanu materiałów będących w eksploatacji
wymaga opracowywania i doboru nieniszczących oraz
niszczących metod badań. Metody te są każdorazowo
dobierane dla elementu w zależności od charakteru jego
pracy i dostępności do badań. Ocena uzyskiwanych wyników badań zastosowanymi metodami wymaga zna-

Praca zbiorowa

34

Prace IMŻ 1 (2010)

Rys. 1. Elementy kotła i miejsca, które są poddawane najczęściej badaniom diagnostycznym
Fig. 1. Components of the boiler and points which are most frequently subject to diagnostic examinations

jomości procesu degradacji struktury, a w tym głównie
rozwoju procesu wydzieleniowego węglików. Procesy te
powodują obniżanie się własności mechanicznych decydujących o zdolności do przenoszenia wymaganych
obciążeń eksploatacyjnych badanych materiałów pracujących powyżej temperatury granicznej.
Przedłużenie czasu eksploatacji poza obliczeniowy
100 000 godzin zostało dokonane z zastosowaniem
metody obliczeniowej opartej o dane średniej czasowej
wytrzymałości na pełzanie dla 200 000 godzin oraz na
podstawie pozytywnych wyników kompleksowych badań diagnostycznych.
Wśród elementów krytycznych istotne znaczenie
mają elementy pracujące zarówno powyżej jak i poniżej temperatury granicznej. Dla oceny tych elementów
niezbędne jest nie tylko wykonanie nieniszczących badań NDT i pomiarów ale również nieniszczących lub
niszczących badań materiałowych. Wyboru dokonuje
się w zależności od dostępności do elementu i możliwości pobrania materiału do badań niszczących. Uzyskane wyniki odnosi się do posiadanych charakterystyk
materiałów po eksploatacji. Umożliwia to dobre oszacowanie stanu materiału, stopnia jego wyczerpania oraz
wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji do
następnego przeglądu [1–14]. Dopuszczenie elementów do eksploatacji łącznie na 200 000 godzin wymaga
nie tylko dobrego oszacowania trwałości resztkowej na
podstawie wyników badań metodami nieniszczącymi
ale i jej wyznaczenia na podstawie niszczących badań
materiału na pobranym reprezentatywnym wycinku
elementu. Nie zawsze jest to jednak możliwe do przeprowadzenia w praktyce przemysłowej.

(rys. 1) [1]. Za krytyczne uważa się te, które pracują
w najtrudniejszych warunkach temperaturowo-naprężeniowych i ze względu na konstrukcję nie mogą być
natychmiast wymienione podczas okresowych przeglądów stanu technicznego, a ich stan w zasadniczy sposób wpływa na dyspozycyjność i niezawodność pracy
bloku.
Elementy części ciśnieniowej kotłów energetycznych
pracujące w podwyższonej temperaturze dzieli się również w zależności od poziomu temperatury pracy na
pracujące poniżej lub powyżej temperatury granicznej
[1]. Temperatura graniczna jako charakterystyczna dla
każdego materiału przeznaczonego do pracy w podwyższonej temperaturze jest definiowana jako temperatura odpowiadająca miejscu przecięcia krzywej granicy
plastyczności i krzywej wytrzymałości na pełzanie dla
100 000 godzin, które zależnie od temperatury przyjmuje się do obliczeń naprężeń dopuszczalnych elementu konstrukcyjnego (rys. 2).

2. PODZIAŁ ELEMENTÓW CZĘŚCI
CIŚNIENIOWEJ KOTŁA
Elementy części ciśnieniowej kotła przyjęto dzielić
na krytyczne oraz wpływające na niezawodność pracy-

Rys. 2. Sposób wyznaczania temperatury granicznej Tg [1]
Fig. 2. The manner of determining the limit temperature
Tg [1]
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3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
W DIAGNOSTYCE TECHNICZNEJ
ELEMENTÓW PRACUJĄCYCH
W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE
Sposób postępowania w diagnostyce elementów części ciśnieniowej kotłów pracujących w podwyższonej
temperaturze jest realizowany poprzez opracowane
wspólnie przez Rafako S.A. i IMŻ algorytmy i procedury postępowania dla różnych grup elementów. Oddzielne procedury zostały opracowane dla walczaków,
wodooddzielaczy, elementów rurociągów, komór i kolektorów zbiorczych, regulatorów temperatury czy wężownic przegrzewaczy pary. Procedury te są stosowane
w praktyce przemysłowej od wielu lat. Podlegają one
jednak ciągłej weryfikacji wynikającej z doświadczenia
i praktyki.

4. BADANIA NIENISZCZĄCE
W oparciu o długoletnie doświadczenie w ocenie
stanu elementów części ciśnieniowej kotła najczęściej
stosuje się w praktyce następujące rodzaje badań nieniszczących:
– badania penetracyjne stosowane do wykrywania
pęknięć powierzchniowych,
– badania magnetyczno-proszkowe stosowane do wykrywania pęknięć powierzchniowych,
– badania ultradźwiękowe stosowane do wykrywania
wad wewnętrznych w materiale i złączach spawanych oraz do określenia położenia i wielkości pęknięć
jak również pomiaru rzeczywistej grubości ścianki
elementu,
– badania endoskopowe z użyciem elastycznej sondy
małej średnicy, stosowane do oględzin niedostępnych
powierzchni wewnętrznych,
– badania struktury wraz z pomiarem twardości urządzeniem przenośnym, stosowane do oceny stanu materiału, jego stopnia wyczerpania (degradacji) i okreś-lania przydatności do dalszej pracy.

Rys. 3. Pęknięcie obwodowe spoiny pachwinowej zawieszenia komory wylotowej przegrzewacza pary pierwotnej
ujawnione w badaniach penetracyjnych
Fig. 3. Circumferential crack of fillet weld of the suspension of live steam superheater outlet chamber, revealed
during penetrative tests

wszystkim pęknięcia na powierzchni zewnętrznej spoin obwodowych, pachwinowych króćców oraz łączących
elementy zawieszeń itp. Przykłady występujących pęknięć identyfikowanych tą metodą pokazano na rys. 4.
Wieloletnie wyniki takich badań przegrzewaczy pary
kotłów wykazują największe natężenie występowania
uszkodzeń w komorach wylotowych przegrzewaczy
ostatnich stopni pary pierwotnej oraz wtórnej i to czę-

Badania penetracyjne
Metoda penetracyjna należy do metod badań nieniszczących „powierzchniowych”. Umożliwia ona wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych.
Nieciągłości materiałowe wykrywane tą metodą to
przede wszystkim: pęknięcia na gorąco i na zimno,
przyklejenia powierzchniowe, braki przetopu, pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia wywołane korozją naprężeniową, zawalcowania itp. Jest możliwe wykrywanie
pęknięć których wymiary wynoszą: szerokości od ok.
1 μm, głębokości od ok. 10 μm i długości od ok. 1 mm.
Badania penetracyjne umożliwiają kontrolę obiektów
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych jak
i niemagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną. Przykład uzyskiwanych wyników
badań penetracyjnych w postaci ujawnionych pęknięć
obwodowych spoin pachwinowych zawieszeń komór
wylotowych przegrzewacza pary pierwotnej pokazano
na rys. 3 [15].
Badania magnetyczno-proszkowe
Metoda magnetyczno-proszkowa umożliwia wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych. Nieciągłości materiałowe wykrywane tą metodą to przede

Rys. 4. Pęknięcie obwodowe spoin pachwinowych wężownic komory wylotowej przegrzewacza pary pierwotnej
ujawnione w badaniach magnetycznych proszkowych
Fig. 4. Circumferential crack of fillet welds of the coils of
live steam superheater outlet chamber, revealed in magnetic-powder testing

sto nieznacznie poniżej lub nieznacznie powyżej obliczeniowego czasu pracy [15].
Badania ultradźwiękowe
Badania ultradźwiękowe są stosowane przede
wszystkim do wykrywania wad wewnętrznych. Na ich
podstawie jest możliwa lokalizacja nieciągłości i ocena
wymiarów tj. położenia, długości i ewentualnie szerokości wady. Wykorzystuje się ją również w kontroli złączy spawanych elementów ciśnieniowych oraz do kontroli ciągłości materiału kolan, króćców i rur wężownic.
Badania te pozwalają na wykrycie nieciągłości o sze-
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rokości od ok. 0,001 mm i długości lub średnicy od ok.
0,7 mm. Metoda ultradźwiękowa stosowana jest także
do pomiaru grubości elementów ciśnieniowych (płaszczy, króćców, rur wężownic itp.). Wynik badania jest
dokumentowany protokołem gdzie jest on podawany
w postaci cyfry i tak gdy: spełnia wymagania bez wad
w postaci cyfry 1, gdy spełnia wymagania z wadami
w postaci cyfry 2, gdy nie spełnia wymagań w postaci
cyfry 3 [15].
Badania endoskopowe
Badania endoskopowe służą do ujawniania uszkodzeń elementów od strony wewnętrznej. Przykłady
występujących uszkodzeń powierzchni wewnętrznej

Rys. 5. Pęknięcia mostkowe
w komorze

Rys. 6. Pęknięcia w materiale płaszcza komory

Fig. 5. Bridge cracks in the
chamber

Fig. 6. Cracks in chamber
shell material

w postaci pęknięć na mostkach międzyotworowych
oraz pęknięć w materiale płaszcza komory pokazano
odpowiednio na rys. 5 i 6.
Badania struktury
Do nieniszczących metod badań struktury zalicza
się:
– metodę replik matrycowych,
– metodę replik ekstrakcyjnych,
– rentgenowską analizę fazowa izolatu węglikowego.
Każda z tych metod ma za zadanie ujawnić różne elementy struktury badanego materiału niezbędne w dokonywaniu oceny [16, 17].

5. BADANIA MATERIAŁOWE
Ocena stanu materiału jest jedną z głównych składowych oceny elementu. Jej dokonanie jest możliwe na
podstawie zespołu metod diagnostycznych, wyników
pomiarów, analiz i obliczeń wytrzymałościowych. Ponieważ większość eksploatowanych w Polsce bloków
energetycznych osiągnęła, a często znacznie przekroczyła trwałość obliczeniową, to ocena stanu ich części
ciśnieniowej ma bardzo istotne znaczenie techniczne
i ekonomiczne. Ocena ta pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji mających na celu:
– określenie przydatności instalacji ciśnieniowej do
przedłużonej, bezpiecznej eksploatacji w ustalonych
warunkach dalszej pracy,
– kwalifikowanie elementów i planowanie ich badań,
napraw, remontów, modernizacji lub likwidacji,
– wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji.
5.1. REPREZENTATYWNE MIEJSCA DO BADAŃ
Wybór reprezentatywnych miejsc do badań materiałowych jest pierwszą wykonywaną czynnością, a rów-
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nocześnie decydującym o wiarygodności elementem,
przeprowadzanej oceny stanu materiału. Wybór reprezentatywnych miejsc do badań materiałowych musi
być poprzedzony:
– zebraniem doświadczeń eksploatacyjnych i ich analizą,
– analizą wyników pomiarów rzeczywistych parametrów pracy w czasie eksploatacji dostarczonych przez
użytkownika obiektu,
– sporządzeniem mapy występowania defektów na
podstawie badań endoskopowych, defektoskopowych
i pomiarów,
– analizą stanu naprężeń, odkształceń i temperatury
metodą elementów skończonych.
Czasami stosowane są również metody fizyczne: metoda Dubowa pamięci magnetycznej oraz metoda WIT
współczynnika intensywności tłumienia.
Zarówno doświadczenia eksploatacyjne jak i analiza
pomiarów rzeczywistych parametrów pracy są podstawą wyboru miejsc badań na elemencie oraz wyboru
rodzaju badań diagnostycznych niezbędnych do wykonania.
Sporządzanie map obszarów o największym natężeniu występowania defektów jest etapem poprzedzającym opracowanie modelu stanu naprężeń wybranych
elementów krytycznych. Do sporządzania takich map
wykorzystywane są wyniki badań diagnostycznych
prowadzonych podczas planowanych, okresowych
przeglądów kotłów. Sporządzona analiza mapy zdefektowanych obszarów dla wytypowanych elementów
krytycznych pozwala przyjąć, że przyczyn ich uszkodzeń należy upatrywać w trzech głównych grupach
czynników: eksploatacyjnych, wynikających z wadliwej
konstrukcji oraz wynikających z wadliwej technologii
wykonania [15].
W celu prawidłowego zidentyfikowania przyczyn
uszkodzeń niezbędne jest precyzyjne odwzorowanie
warunków pracy, a szczególnie rozkładu temperatury
panującej w elemencie i jej gradientu. Umożliwia to
wyznaczenie pola wytężeń w różnych miejscach elementów i dla różnych warunkach pracy. Ze względu na
złożoność zjawisk decydujących o wytężeniu, a jednocześnie o trwałości elementów, nie jest możliwe analityczne ujęcie zagadnienia rozkładu naprężeń w ściankach tych obiektów. W związku z tym w analizie wytężenia materiału wykorzystywana jest metoda elementów skończonych (MES). Ze względu na złożoność
obiektów obliczenia rozkładu naprężeń w ściankach
elementów krytycznych przeprowadza się najczęściej
w dwóch etapach. W etapie pierwszym określa się wielkości sił wewnętrznych (wynikających z rozszerzalności cieplnej) obciążających składowe części elementu
i wywołane nimi naprężenia na przekroju jego ścianki.
W etapie drugim badany jest wpływ zmienności obciążeń termicznych wynikających z nieustalonych warunków pracy analizowanego obiektu na wytężenie materiału w wybranych węzłach konstrukcyjnych. Wybrany
element takiej analizy wytężenia w postaci rozkładu
naprężeń zastępczych obliczonych wg hipotezy Hubera
na przykładzie komory wylotowej przegrzewacza pary
pierwotnej wyższego stopnia kotła o dużej wydajności
pokazano w postaci graficznej na rys. 7 [15].
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b)

Rys. 7. Rozkład naprężeń zastępczych: a) w komorze przegrzewacza pary, b) zespołu komór przegrzewaczy po odkształceniu
cieplnym oraz jego postać geometryczna przy założeniu sztywnego mocowania komór do belek nośnych
Fig. 7. Distribution of substitite stresses: a) in steam superheater chamber, b) set of superheaters chambers following thermal deformation and its geometric form with the assumption of rigid fastening of chambers to beams

5.2. NISZCZĄCE METODY BADAŃ
MATERIAŁOWYCH
Na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych
z badań diagnostycznych stwierdzono przydatność
w praktyce [1, 15–20]:
– badań własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej,
– badań udarności w celu wyznaczenia progu kruchości,
– długotrwałych prób pełzania do zerwania bez pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby,
– prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie trwania próby,
– skróconych prób pełzania,
– badań struktury i twardości na zgładach metalograficznych próbek.
Takie badania materiałowe elementów po eksploatacji wymagają bezpośredniego dostępu do elementu i pobrania reprezentatywnych próbek do badań.
Umożliwiają one dokładną ocenę stopnia wyczerpania
i stopnia uszkodzenia badanego materiału bez znajomości historii warunków dotychczasowej eksploatacji, a zwłaszcza dotychczasowych naprężeń roboczych
i rzeczywistej temperatury pracy oraz bez wykorzystywania standardowych danych materiałowych (dla stanu wyjściowego). Natomiast wyznaczenie czasu dalszej
bezpiecznej pracy wymaga jednoznacznego zadeklarowania przez eksploatatora obiektu parametrów dalszej
eksploatacji(temperatury i ciśnienia).
5.3. TRWAŁOŚĆ RESZTKOWA
Spośród kilku pojęć trwałości istotne są pojęcia odnoszące się do elementów pracujących w warunkach pełzania (Te > Tg), a niezbędne dla praktyki inżynierskiej
[1]:
– trwałość obliczeniowa wynikająca z czasowej wytrzymałości na pełzanie dla 100 lub 200 tys. godzin oraz
przyjętych parametrów eksploatacyjnych (ciśnienie,
temperatura),

– trwałość resztkowa rozumiana jako różnica czasu
pomiędzy rzeczywistą a obliczeniową trwałością materiału,
– rozporządzalna trwałość resztkowa definiowana jako
czas eksploatacji po przekroczeniu czasu obliczeniowego do końca II okresu pełzania dla parametrów
przedłużonej eksploatacji, rozumiana jako bezpieczny czas eksploatacji poza obliczeniowy dla rzeczywistych parametrów pracy,
– stopień wyczerpania będący miarą jego przydatności
do dalszej eksploatacji, definiowany jako stosunek
czasu pracy do czasu do zniszczenia materiału dla
roboczych parametrów eksploatacji (Ve, Te).
5.3.1. Ogólna klasyfikacja metod oceny trwałości
resztkowej
Badania elementów pracujących powyżej temperatury granicznej są ściśle związane z oszacowaniem lub
wyznaczeniem trwałości resztkowej.
Stosowane metody oceny trwałości resztkowej można
podzielić na dwie grupy:
a. metody polegające na badaniach i próbach materiałów po eksploatacji, wymagające bezpośredniego
dostępu do elementu, pobrania próbki i dokonania
pomiarów,
b. metody polegające na gromadzeniu i kontroli parametrów ruchowych w celu dokonania obliczeń przy
wykorzystaniu standardowych danych materiałowych i reguły ułamków trwałości.
W praktyce istnieje wiele stadiów pośrednich, które
wykorzystują metody zakwalifikowanych do obydwu
grup. Umożliwia to trafniejszą ocenę trwałości niż
w przypadku zastosowania metod właściwych dla jednej z tych grup [1, 21].
5.3.2. Metody oceny trwałości resztkowej
oparte na rejestracji i kontroli parametrów
pracy oraz obliczeniach na podstawie
standardowych charakterystyk
Metody obliczeniowe oceny trwałości resztkowej
chętnie są stosowane przez eksploatatorów urządzeń
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energetycznych. Szczególnie dotyczy to użytkowników,
którzy nie dysponują pełnym zakresem informacji dotyczących zachowania się materiałów stosowanych na
urządzenia energetyczne po długich okresach eksploatacji uzyskanych metodami zaliczanymi do grupy metod opartych na badaniach materiałów po eksploatacji [1, 18]. Metody te polegają na obliczaniu trwałości
resztkowej na podstawie dostępnych zapisów temperatury i ciśnienia roboczego, przy wykorzystaniu standardowych danych dotyczących pełzania materiału w stanie wyjściowym i obliczonych naprężeń w połączeniu
z regułą ułamków trwałości Robinsona. Wśród metod
obliczeniowych można wyróżnić metody oparte na:
– wynikach prób pełzania materiału w stanie wyjściowym,
– charakterystykach własności na pełzanie oraz niskocyklowego zmęczenia dla stanu wyjściowego [4].
5.3.3. Metody oceny trwałości resztkowej oparte
na badaniach materiałów po eksploatacji
Badania materiału po eksploatacji wymagają zwykle
bezpośredniego dostępu do elementu. Pozwalają one na
dokładną ocenę stopnia wyczerpania i stopnia uszkodzenia badanego elementu. Badania te nie wymagają
znajomości historii warunków pracy, a w szczególności naprężeń i temperatury. Nie występuje ponadto
konieczność wykorzystywania standardowych danych
materiałowych. Metody zakwalifikowane do tej grupy
mogą być zarówno niszczące, jak i nieniszczące. Wybór
ich kombinacji zależy od rodzaju elementu, usytuowania miejsc najbardziej wytężonych oraz od czynników
ekonomicznych. Niektóre z tych metod są stosowane
na bieżąco w sposób niezawodny, a inne są wciąż dopracowywane. Stosowane metody badań materiałów
po eksploatacji wymagają zwykle pobrania próbek z instalacji sposobami niszczącymi. Powstałe ubytki materiału wymagają naprawy przez spawanie. Ze względu
na miniaturyzację próbek w niektórych przypadkach
możliwe jest pobranie próbek w sposób wymagający jedynie wyrównania powierzchni. Stosowane są również
nieniszczące metody badań materiałów po eksploatacji
dokonywane bezpośrednio na będących w eksploatacji
elementach kotłów parowych.
W grupie metod oceny trwałości resztkowej polegających na badaniach materiałów po eksploatacji można
wyróżnić:
– badania metalograficzne i strukturalne,
– próby pełzania,
– statyczne, udarowe i zmęczeniowe badania mechaniczne,
– badania własności fizycznych,
– ocenę odkształceń lub szybkości odkształceń elementu.
5.3.4. Wybór metod oceny trwałości resztkowej
materiału do stosowania w praktyce
przemysłowej
Analiza przytoczonych metod oceny trwałości resztkowej wykazała potrzebę stosowania zintegrowanych
sposobów postępowania polegających na połączeniu obliczeń na podstawie standardowych danych materiałowych i analizy stanu wytężenia, np. metodą elementów
skończonych, oraz metod polegających na badaniach
i próbach materiału po eksploatacji. Przyjęcie takiego
sposobu postępowania spowodowało podjęcie badań
i przeprowadzenie prób pełzania, materiałów w stanie
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wyjściowym i po eksploatacji w różnym czasie, z najczęściej stosowanych niskostopowych stali o strukturze:
ferrytyczno-perlitycznej, ferrytyczno-perlityczno-bainitycznej i ferrytyczno-bainitycznej oraz wysokochromowej stali z molibdenem i wanadem o strukturze odpuszczonego martenzytu. Takie badania zostały wykonane
dla przytoczonych materiałów. Pozwoliło to stworzyć
reprezentatywny bank danych standardowych możliwych do wykorzystania w metodach obliczeniowych
oraz danych po eksploatacji do wykorzystania w innych
metodach [2–14].
Dane standardowe własności na pełzanie dla materiałów w stanie wyjściowym są niezbędne w metodach
obliczeniowych, które umożliwiają wskazanie miejsc
o największym wytężeniu oraz dokonanie wstępnej
oceny trwałości resztkowej.
Natomiast opracowane charakterystyki materiałów
po długotrwałej pracy w warunkach pełzania o różnym
stopniu wyeksploatowania dają możliwość dokonania
trafnej oceny stanu materiału po eksploatacji, szczególnie poza czas obliczeniowy i oszacowanie czasu dalszej
bezpiecznej pracy dla parametrów roboczych dalszej
pracy (Vre, Tte).
Ciągła kontrola wytężenia i warunków pracy całej
instalacji metodą „of-line” z użyciem odpowiednio oprogramowanych komputerów w połączeniu z metodami
nieniszczącymi, a w tym głównie oceną stanu struktury i stopnia uszkodzenia materiału przy użyciu replik
matrycowych i ekstrakcyjnych oraz wynikami pomiarów twardości i wielkości odkształceń, oceną stopnia
wyczerpania, niszczącymi w postaci prób pełzania oraz
wiarygodnymi charakterystykami materiałowymi dla
stanu wyjściowego i po długotrwałej eksploatacji, wydaje się dawać najlepsze i najpewniejsze wyniki oceny
stanu materiału i prognozy trwałości resztkowej [1,
20].
5.3.5. Ocena trwałości resztkowej na podstawie
badań struktury
Ocena zmian struktury oraz oszacowanie stopnia
wyczerpania i wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej
pracy wymagało opracowania systemu oceny stanu
struktury na podstawie jej obrazu, stopnia rozwoju
procesów wydzieleniowych oraz procesów wewnętrznych uszkodzeń odniesionych do stopnia wyczerpania.
Rodzaj występujących zjawisk w wyniku długotrwałego
oddziaływania podwyższonej temperatury i wysokiego
ciśnienia wywołuje w materiale równolegle występowanie trzech podstawowych procesów:
– zmiany struktury w odniesieniu do stanu wyjściowego (S1, S2),
– przyrost trwałych odkształceń (H),
– rozwój uszkodzeń (ω).
Na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń diagnostycznych IMŻ zidentyfikowano zachodzące procesy
i składniki struktury wpływające w istotny sposób na
degradację struktury. Zidentyfikowane procesy i składniki struktury wykorzystano w opracowywaniu klasyfikacji umożliwiającej ocenę stanu materiału:
Ponieważ stopień wyczerpania materiału jest skutkiem nakładania się zmian struktury i wewnętrznych
uszkodzeń podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, w opracowanej klasyfikacji zawarto następujące elementy:
a. zmiany związane z rozpadem podstawowych składników fazowych,
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b. zmiany związane z rozwojem procesów wydzieleniowych węglików,
c. zmiany związane z rozwojem wewnętrznych uszkodzeń.
Określonym poziomom zmian struktury przypisano
odpowiadający im stopień wyczerpania.
Natomiast stopniowi wyczerpania przyporządkowano główną klasę struktury ujmującą klasy procesów
składowych zmian w strukturze [1–16].
System klasyfikacji zmian struktury opracowano
dla materiałów bez uszkodzeń wewnętrznych oraz dla
materiałów z wewnętrznymi uszkodzeniami. IMŻ dysponuje własnym obszernym atlasem struktur, tworzących z pozostałymi parametrami eksploatacji swoistą
bazę danych [1]. Zasady klasyfikacji opracowane na
bazie wyników badań własnych IMŻ, w zakresie zmian
struktury i uszkodzeń wewnętrznych w zależności od
stopnia wyczerpania są przedstawiane w postaci graficznej [1, 13, 14, 25].
5.3.6. Ocena trwałości resztkowej na podstawie
badań pełzania
W ocenie trwałości resztkowej i resztkowej trwałości
rozporządzalnej w dalszym ciągu głównym źródłem informacji są próby pełzania pomimo, że ich wadą jest
znaczny czas oczekiwania na wyniki badań. Próby
pełzania są zwykle wykonywane przy jednoosiowym
rozciąganiu i przy szybkościach odkształceń od 10-9 do
10-12 s-1 (odpowiadających rzeczywistym warunkom
eksploatacyjnym) na próbkach bezpośrednio pobranych z materiału elementu po długotrwałej eksploatacji w temperaturze powyżej granicznej tg.
Długotrwałe próby pełzania można podzielić na:
– próby pełzania do zerwania bez pomiaru wydłużenia
w czasie trwania próby,
– próby pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie
trwania próby.
Na podstawie wyników badań prób pełzania do zerwania bez pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby można wyznaczyć trwałość resztkową w oparciu
o dwa sposoby postępowania:
– z zastosowaniem reguły ułamków trwałości,
– z zastosowaniem ekstrapolacji wyników prób pełzania do zerwania.
Reguła ułamków trwałości polega na założeniu, że
zmiany temperatury T lub naprężenia σ podczas eksploatacji można podzielić na stopnie charakteryzujące
się określoną temperaturą Ti i naprężeniem σi.
Zatem koncepcja reguły ułamków trwałości wg Robinsona zakłada, że:

/; tt ((vv,,TT)) E = 1
i

(1)

r

gdzie:
t – czas działania naprężenia σ w temperaturze T
tr – czas do zniszczenia przy naprężeniu σ w temperaturze T
i – liczba stopni naprężenia σ i temperatury T od
początku eksploatacji do zniszczenia materiału.
Stosowanie tej metody jest szczególnie przydatne
w procesie modernizacji kotłów gdy dokonuje się wymiany części elementów krytycznych kotła pracujących
w warunkach pełzania i wprowadza się metodę on-line
rejestracji podstawowych parametrów roboczych.
Trwałość resztkową można również wyznaczyć ekstrapolując wyniki prób pełzania do zerwania wykonane
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na materiale po eksploatacji w temperaturze odpowiadającej lub różnej od temperatury roboczej eksploatacji
(Tr) i wartościach naprężenia odpowiadających, a zwykle większych od właściwych dla warunków eksploatacji (σr). Tak uzyskane wyniki prób pełzania do zerwania zwykle o czasie trwania do ok. 10 000 godzin
przedstawia się stosując sposób parametryczny. Polega
on na stworzeniu funkcji jednej zmiennej od iloczynu
funkcji dwóch pozostałych zmiennych, tzn. naprężenia
oraz odpowiednio temperatury i czasu, z zastosowaniem parametru Larson-Millera o postaci:
H (σ)LM = T(C + log tre)

(2)

gdzie:
H(σ) – funkcja naprężenia,
σre – naprężenie,
Tre – temperatura w skali bezwzględnej,
C – stała materiałowa przy wartości 1/T = 0,
tre – czas do zerwania materiału po eksploatacji.
Znając temperaturę roboczą Tre i naprężenie robocze
σre (wynikające z geometrii elementu i ciśnienia roboczego pre) dalszej eksploatacji można wyznaczyć czas do
zerwania tre po upływie którego należy oczekiwać zniszczenia elementu. Jednak wyznaczony czas tre nie ma
wartości praktycznej. Wartością praktyczną jest czas
końca II okresu pełzania dla materiału po eksploatacji, który nazywany rozporządzalną trwałością resztkową tbe i który jest częścią trwałości resztkowej. Jest
on wartością charakterystyczną dla każdego badanego
gatunku materiału i wymaga oddzielnego wyznaczenia
[22–25].
Skrócenie czasu badań pełzania umożliwiające określenie trwałości resztkowej tre można uzyskać poprzez
prowadzenie tych prób z pomiarem wydłużenia w czasie próby w celu wyznaczenia szybkości pełzania w stanie ustalonym fo S dla odpowiednio dobranych parametrów badania (σb, Tb). Posługując się uzyskaną krzywą
maksymalnej szybkości pełzania w zależności od wielkości naprężenia fo S = f (σ) przy stałej temperaturze Tep
dalszej eksploatacji można wyznaczyć czas dalszej bezpiecznej pracy [22–23].
Wadą sposobu wyznaczania trwałości resztkowej
z zastosowaniem długotrwałych prób pełzania jest czas
oczekiwania na wyniki badań trwający minimum od
2 do 3 lat. W celu skrócenia czasu wykonywania tych
badań i oceny trwałości resztkowej w praktyce inżynierskiej stosowane są tzw. skrócone próby pełzania
o czasie trwania od kilkudziesięciu godzin do maks. od
3 do 5 tysięcy godzin. Stwarza to możliwość uzyskania
wyników badań w ciągu maksimum kilkunastu miesięcy dając dobre oszacowanie trwałości resztkowej.
Przyspieszenie procesu pełzania oraz skrócenie okresu wykonywania badań uzyskuje się w próbach pełzania wykonywanych przy jednoosiowym rozciąganiu na
próbkach pobranych z materiału elementu instalacji
energetycznej przez prowadzenie prób:
– przy stałym naprężeniu badania odpowiadającym
eksploatacyjnemu i różnych poziomach temperatury
badania znacznie wyższej od temperatury eksploatacyjnej,
– w stałej temperaturze badania odpowiadającej eksploatacyjnej i przy różnych poziomach naprężenia
badania znacznie wyższych od naprężeń roboczych.
Sposobem dającym dobrą wiarygodność oszacowania
jest ekstrapolacja wyników skróconych prób pełzania
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prowadzonych przy stałym naprężeniu badania odpowiadającym roboczemu (σb = σre = const) dla różnych
poziomów temperatury badania [25–26].

6. SPOSÓB OCENY STANU ELEMENTÓW
CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW
PRACUJĄCYCH W PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE
6.1. NA PODSTAWIE ZESPOŁU WYNIKÓW
BADAŃ UZYSKANYCH METODAMI
NIENISZCZĄCYMI
Do elementów, z których najczęściej nie jest możliwe pobranie wycinków do badań niszczących, należy
zaliczyć: komory i kolektory zbiorcze, schładzacze, kolana, trójniki. Rodzaj metod, liczbę i sposób przeprowadzenia badań NDT i pomiarów każdorazowo ustala się
dla konkretnego badanego elementu zgodnie z opracowaną procedurą w zależności od charakteru pracy elementu i jego konstrukcji.
Na podstawie analizy:
– parametrów obliczeniowych i roboczych odniesionych
do 100 i 200 tys. godzin pracy celem porównania minimalnej rzeczywistej grubości ścianki z wartościami
obliczonymi w oparciu o charakterystyki materiału
w stanie wyjściowym,
– uzyskanych wyników badań nieniszczących (NDT),
– pomiarów trwałego odkształcenia, strzałki ugięcia
i prędkości pełzania,
– wyników badań struktury metodą replik matrycowych i twardości celem określenia klasy struktury
i oszacowania stopnia degradacji/wyczerpania,
– wyznaczonej trwałości resztkowej i rozporządzalnej
resztkowej z charakterystyk wytrzymałości na pełzanie materiału po eksploatacji dla zadeklarowanych
parametrów dalszej pracy (dla elementów pracujących powyżej temperatury granicznej),
wyznacza się maksymalny dopuszczalny czas dalszej
bezpiecznej pracy materiału i elementu dla zdefiniowanych przez użytkownika parametrów dalszej eksploatacji. Ocena elementu części ciśnieniowej kotła
w oparciu o dane dokumentacji projektowej, parametry rzeczywiste, nieniszczące badania defektoskopowe
i endoskopowe oraz badania metaloznawcze i charakterystyki materiału po eksploatacji przedstawiana jest
w postaci tabelarycznej.
6.2. NA PODSTAWIE ZESPOŁU WYNIKÓW
BADAŃ UZYSKANYCH METODAMI
NISZCZĄCYMI
Dla niektórych elementów możliwe jest pobranie
materiału do badań niszczących. Dotyczy to przede
wszystkim wężownic przegrzewaczy pary. W oparciu
o historię ich pracy i doświadczenia eksploatacyjne
oraz przeprowadzone oględziny, nieniszczące badania
NDT i pomiary grubości ścianki metodą ultradźwiękową wyznacza się reprezentatywne miejsca, z których
pobiera się wycinki do badań niszczących. Wykonywane badania niszczące najczęściej to:
– badania własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do roboczej
temperatury pracy,
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– badania pracy łamania często z wyznaczeniem progu
kruchości,
– badania metalograficzne z pomiarem twardości wykonywane na zgładach metalograficznych celem
sklasyfikowania występującej struktury i oszacowania stopnia wyczerpania,
– badania osadów po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
poprzez określenie ich ilości, wyznaczenie ich składu
chemicznego oraz składu fazowego i na tej podstawie
oszacowanie równoważnej temperatury pracy odniesionej do dotychczasowego czasu eksploatacji,
– rzadziej, skrócone próby pełzania na mini próbkach
celem wyznaczenia trwałości resztkowej i czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji dla przewidywanej temperatury i ciśnienia dalszej pracy(dla elementów pracujących powyżej temperatury granicznej).
Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań
wyznacza się maksymalny dopuszczalny czas dalszej
bezpiecznej pracy poszczególnych badanych wycinków wężownic przegrzewaczy pary dla zdefiniowanych
przez użytkownika parametrów dalszej eksploatacji.
Najkrótszy wyznaczony czas dalszej bezpiecznej pracy jest czasem eksploatacji dla danego elementu. Prawidłowe przeprowadzenie takiej analizy, najczęściej
wykonywanej bez przeprowadzenia badań pełzania,
wymaga posiadania charakterystyk materiałów po różnym okresie eksploatacji i o różnym stopniu „wyeksploatowania”, które dzięki prowadzeniu własnych badań
poznawczych jak i diagnostycznych przez ok. 25 lat są
w dyspozycji IMŻ. Wynik analizy wykonanych badań
oraz ocena stanu materiału i wyznaczony czas dalszej
bezpiecznej eksploatacji na podstawie rezultatów badań metodami niszczącymi są przedstawiane w postaci
tabelarycznej.

7. OCENA STANU CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ
KOTŁA I CZAS DALSZEJ BEZPIECZNEJ
PRACY
W pierwszej kolejności dokonywana jest oceny stanu
materiału elementu w oparciu o:
– posiadane wzorce struktur materiałów w stanie
wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji oraz klasyfikację mikrostruktury materiału w zależności od
stopnia rozpadu faz struktury, stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych, stopnia rozwoju procesów
uszkodzenia i stopnia wyczerpania/degradacji,
– twardość HV10.
Na tej podstawie określane są:
– stan i stopień wyczerpania (degradacji) materiału,
– okres czasu dopuszczenia materiału elementu do
dalszej eksploatacji w oparciu o przewidywane przez
eksploatatora rzeczywiste maksymalne parametry
dalszej eksploatacji.
W następnej kolejności w oparciu o łączną analizę:
– obliczeń projektowych dla danych obliczeniowych
i rzeczywistych (to, po, go, tr, pr, gr),
– oceny stanu materiału,
– wyniki pozostałych przeprowadzonych badań diagnostycznych,
wyznaczany jest okres czasu dopuszczenia poszczególnych badanych elementów do dalszej bezpiecznej eksploatacji przy te = tr i pe = pr. Wynik tych czynności jest
zapisywany w tablicy zbiorczej oceny stanu zbadanych
elementów części ciśnieniowej kotła, która ponadto za-

Prace IMŻ 1 (2010)
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wiera warunki i okres dopuszczenia do dalszej pracy.
Tak sporządzone zbiorcze zestawienie jest podstawą do
opracowania orzeczenia końcowego o stanie technicznym części ciśnieniowej kotła oraz do zdefiniowania
warunków pracy i wyznaczenia czasu dalszej bezpiecznej pracy do następnego przeglądu w oparciu o zadeklarowane przez użytkownika parametry dalszej eksploatacji.
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8. UWAGI KOŃCOWE
Powyżej przedstawiono skrótowo wybrane elementy
systemu oceny stanu i prognozy czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych i instalacji poza obliczeniowy czas pracy.
Metodyka opracowana i stosowana wspólnie przez RAFAKO S.A. i Instytut Metalurgii Żelaza została wielokrotnie pozytywnie zweryfikowana na wielu obiektach
przemysłowych. Elementami systemu są również działania obejmujące prace przygotowawcze do modernizacji instalacji jak również prace obejmujące przygotowywanie technologii i wykonania napraw.

LITERATURA
1. Hernas A., Dobrzański J.: Trwałość i niszczenie elementów
kotłów i turbin parowych. Wydawnictwo Pol. Śl. Gliwice
2003
2. Zieliński A., Dobrzański J., Krztoń H., Structural changes in
low alloy cast steel Cr-Mo-V after long time creep service, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 25, Issue 1, p. 33-36. August 2007
3. Dobrzański J., Krztoń H., Zieliński A., Development of the
precipitation processes in low-alloy Cr-Mo type steel for evolution of the material state after exceeding the assessed lifetime, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 23, Issue 2, p. 19-22. August 2007
4. Zieliński A., Dobrzański J., Renowicz D., Hernas A., The estimation of residual life of low-alloy cast steel Cr-Mo-V type
after long-term creep service, Fifth International Conference
on Advances in Material Technology for Fossil Power Plants,
Marco Island, Florida USA. EPRI, 3-5 October 2007
5. Dobrzański J., Zieliński A., Krztoń H., Mechanical properties
and structure of the Cr-Mo-V low-alloyed steel after longterm service in creep condition, Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 23, Issue 1,
p. 39-42. July 2007
6. Dobrzański J., Ocena przydatności do eksploatacji stali
14MoV63 (13HMF) i naprawczych złącz spawanych grubościennych elementów rurociągów parowych pracujących
w warunkach pełzania przez 100 000 i 200 000 godzin, Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XVIII, s. 23–28, listopad 2008
7. Dobrzański J., Zieliński A., Ocena przydatności do dalszej
pracy materiału elementów rurociągu pary świeżej ze stali
14MoV63 (13HMF) po 200 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania, Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XVIII,
s. 32–36, listopad 2008
8. Dobrzański J., Zieliński A., Sroka M., Microstructure, properties investigation and methodology of the state evaluations
of T23(2,25Cr-0,3Mo-1,6W-V-Nb) steel in boilers application,
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering. Vol. 32, Issue 2, p. 142-153, February 2009
9. Dobrzański J., Zieliński A., Golański G., Estimation of the
residual life of L21HMF cast steel elements after long-term
service, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 34, Issue 2, p. 137–144, June 2009
10. Dobrzański J., Zieliński A., Sroka M., The influence of simultaneous impact of temperature and time on the properties and structure of X10CrWMoVNb9-2 steel, Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering.
Vol. 34, Issue 1, p. 7–14, May 2009
11. Dobrzański J., Zieliński A. „Trwałość resztkowa i rozporządzalna trwałość resztkowa po długotrwałej eksploatacji powyżej obliczeniowego czasu pracy ferrytycznej stali 12Cr-1Mo-V
o strukturze odpuszczonego martenzytu”. Prace IMŻ, nr 3,
2005, s. 48-52
12. Dobrzański J., Zieliński A.: „Trwałość resztkowa stali 13HMF
po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania przez 200
tys. godzin”. Prace IMŻ, nr 4, 2007, s. 54–57
13. Dobrzański J.: Charakterystyki materiałowe stali 10CrMo910
(10H2M) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
niezbędne w ocenie stanu i przydatności do dalszej eksploatacji materiału elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych, Energetyka; Zeszyt tematyczny nr XIX, s. 27–33, listopad 2009

14. Dobrzański J., Charakterystyki materiałowe stali 14MoV63
(13HMF) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
jako niezbędne składowe oceny stanu i przydatności do dalszej eksploatacji poza obliczeniowy czas pracy elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych, Energetyka; Zeszyt
tematyczny nr XIX, s. 33–39, listopad 2009
15. J. Dobrzański, A. Zieliński, K. Zieliński, J. Wodziński, Modernizacja węzłów przegrzewaczy instalacji ciśnieniowej wysokoprężnych kotłów parowych, Prace IMŻ, t. 57 nr 4, 2005,
s. 15–18
16. Dobrzański J., Zieliński A., Wodzyński J., Nieniszczące metody oceny materiału elementów krytycznych kotłów i turbin
pracujących w warunkach pełzania, X Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe, Diagnostyka i Remonty Długoeksploatowanych Urządzeń Energetycznych. Wydłużanie czasu pracy
urządzeń energetycznych – szanse i ograniczenia, Ustroń,
1–3 października 2008, Biuletyn Pronovum, s. 133–140
17. Neubauer B., Wedel U.: NDT: Replication avoids unnecessary
replacement of power plant components. Power Eng., v. 88,
1984
18. Bołd T., Dobrzański J., Miliński P., Metody oceny trwałości
resztkowej elementów urządzeń kotłowych do stosowania
w krajowej energetyce, Pol. Śl. Energetyka, Zeszyt 120, 1994
19. Dobrzański J., Hernas A., Klimas H., Metaloznawcze podstawy przedłużenia czasu bezpiecznej eksploatacji elementów
krytycznych kotła, Energetyka, nr 10, 1997, s. 549
20. Dobrzański J.: Diagnostyka materiałowa w ocenie stanu
i prognozie czasu eksploatacji poza obliczeniowy rurociągów
parowych pracujących w warunkach pełzania. Energetyka,
nr 12, 2002
21. Wilson M.: The assessment of remaining creep life of carbon
and low-alloy steel power plant components. Mat. Forum,
nr 9, 1986
22. Dobrzański J., Sposób wyznaczenia trwałości resztkowej
i resztkowej trwałości rozporządzalnej materiałów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, Energetyka,
Zeszyt tematyczny nr XVIII, s. 23–30, listopad 2008
23. Dobrzański J., Zieliński A., Paszkowska H., Wyznaczanie
trwałości resztkowej i czasu dalszej bezpiecznej pracy na
przykładzie materiału rodzimego i złącza spawanego, Prace
IMŻ, T 61, nr 1, 2009, s. 9-25
24. Dobrzański J., Paszkowska H., Ocena przydatności do eksploatacji materiału naprawczych złączy spawanych komór
przegrzewaczy pary wykonanych z wysokochromowych stali martenzytycznych po eksploatacji poza obliczeniowy czas
pracy, Energetyka; Zeszyt tematyczny nr XIX, s. 40-46, listopad 2009
25. Dobrzański J., Kowalski B., Wodzyński J., Diagnostyka techniczna elementów krytycznych części ciśnieniowej kotłów
energetycznych pracujących w warunkach pełzania po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy, Aktualne Problemy
Budowy i Eksploatacji Kotłów; Politechnika Śląska, Prace
IMiUE, Zeszyt 23 T1, s. 85-126, październik 2009
26. Dobrzański J., Zieliński A., Ocena trwałości eksploatacyjnej
stali energetycznych pracujących powyżej temperatury granicznej w oparciu o skrócone próby pełzania, Seminarium
Naukowo-Techniczne, Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu Energetycznego, Zakopane, 2002, s. 97

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Adam Hernas

