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OCENA TRWAŁOŚCI ELEMENTÓW CZĘŚCI
CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH
W PROCESIE DOPUSZCZANIA DO EKSPLOATACJI
POZA OBLICZENIOWY CZAS PRACY
W pracy przedstawiono podstawowe cele diagnostyki technicznej części ciśnieniowej kotłów energetycznych oraz
sposoby osiągnięcia tych celów poprzez procedury postępowania przy ich ocenie. Zaprezentowano sposób postępowania
w wyznaczaniu czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji materiału poza obliczeniowy oraz sposób postępowania w wyznaczaniu czasu dalszej bezpiecznej pracy do następnego przeglądu elementów na podstawie niszczących i nieniszczących badań materiałowych.
Słowa kluczowe: trwałość resztkowa, stopień wyczerpania, pełzanie, czas bezpiecznej eksploatacji

ASSESMENT OF DURABILITY OF THE COMPONENTS
OF PRESSURE PART OF POWER BOILERS IN THE PROCESS
OF APPROVAL OF THE OPERATIONS BEYOND THE SERVICE LIFE
The paper presents fundamental goals of technical examination of the pressure part of power boilers and manners
of the said goals achievement by implementation of procedures in assessment thereof. .The manner of proceeding in
determining the period of further safe operations of the material beyond its service life was presented as well as the
procedure concerning determining the period of further safe operations till the next inspection of components based on
destructive and non-destructive material tests.
Keywords: residual life, degree of wear, creep, period of safe exploitation

1. WSTĘP
W związku z długotrwałą eksploatacją, często poza
czas obliczeniowy, wysiłki producentów energii skierowane są na utrzymanie dyspozycyjności i zapewnienie
bezpiecznej pracy istniejących obiektów energetycznych. Sposobem na realizację tych celów są działania
zapobiegawcze, w tym racjonalna i rzetelnie wykonywana diagnostyka, przeglądy i naprawy instalacji
energetycznych, które znacznie przekroczyły obliczeniowy czas pracy 100 tys. godzin [1].
Podtrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji
ciepła i energii elektrycznej wymaga jednak nie tylko
przeglądów i napraw. Konieczna jest również modernizacja eksploatowanych jednostek [2].
Liczba bloków energetycznych oddawanych do eksploatacji w ostatnich latach jest niewielka. Dlatego też
problematyka modernizacji eksploatowanych bloków
nabrała szczególnego znaczenia. Zakłada się, że bloki
energetyczne o mocy równej lub większej niż 200 MW
powinny być poddane modernizacji umożliwiającej ich
pracę nawet do 300 tys. godzin [3, 4].

Elementy wysokociśnieniowe instalacji energetycznych pracujące w podwyższonej temperaturze są projektowane według przepisów, które mają im zapewnić
odpowiednio dużą trwałość. Na trwałość i dyspozycyjność kotła w decydującej mierze wpływa stan elementów, które pracują w najtrudniejszych warunkach, przy
najwyższych parametrach temperaturowo-naprężeniowych i mogą wcześniej ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu niż inne. Są one uważane za krytyczne elementy
kotła, a zależnie od temperatury pracy można je podzielić na dwie grupy.
Grupa I: elementy pracujące poniżej temperatury
granicznej (Te < Tg), tj.:
– walczaki i wodooddzielacze,
– komory i rury ekranowe,
– komory i wężownice podgrzewaczy wody,
– rury opadowe,
– niektóre schładzacze.
Grupa II: elementy pracujące w temperaturze powyżej granicznej (Te < Tg), tzn. w warunkach pełzania;
są to:
– komory,
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– przegrzewacze pary,
– główne oraz komunikacyjne rurociągi parowe,
– niektóre schładzacze.
Długotrwała eksploatacja w warunkach oddziaływania temperatury i ciśnienia powoduje zmiany w strukturze materiału, spadek własności użytkowych i rozwój
procesów niszczenia [1]. Zmiany własności, które ograniczają trwałość są powodowane przede wszystkim:
– rozpadem obszarów perlit/bainit, martenzyt,
– wydzielaniem i przemianami węglików,
– zmianami morfologii węglików,
– zmianami składu chemicznego osnowy.
Trwałość jest nierozerwalnie związana z procesami
niszczenia, którymi w przypadku instalacji energetycznych są:
– pełzanie (pojawienie się trwałego odkształcenia,
uszkodzeń wewnętrznych, mikro- i makropęknięć),
– zmęczenie małocyklowe, korozyjne (pojawienie się
siatki pęknięć lub rozwój głównego pęknięcia),
– korozja (równomierna, wżerowa, wodorowa; budowa,
skład chemiczny i fazowy są wykorzystywane przy
ocenie rzeczywistych warunków eksploatacji),
– erozja i kawitacja (wynikająca z technologii wykonania oraz warunków pracy powodujących nierównomierne przepływy i turbulencje),
– pękanie eksploatacyjne (wskutek kumulacji naprężeń i odkształceń),
– kruche pękanie (najbardziej niebezpieczne, gdyż
zachodzi zazwyczaj w elementach grubościennych,
bardzo szybko i przy naprężeniach niższych od uznanych za dopuszczalne).
W zdecydowanej większości krajowe kotły wysokoprężne przekroczyły, często znacznie, trwałość obliczeniową 100 tys. godzin. Ocena stanu tych kotłów ma zatem bardzo istotne znaczenie techniczne i ekonomiczne. Pozwala ona na podejmowanie decyzji mających na
celu:
– ustalenie przydatności do przedłużonej, bezpiecznej eksploatacji w wymaganych warunkach dalszej
pracy,
– planowanie ich badań, napraw, remontów, modernizacji lub przeznaczenie do likwidacji,
– wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej pracy.
Podstawowym problemem do rozstrzygnięcia jest nie
tyle stwierdzenie możliwości eksploatacji poza czas obliczeniowy, ile liczbowe określenie czasu eksploatacji
w zależności od stanu materiału i rzeczywistych warunków pracy analizowanego elementu. Złożoność wzajemnego oddziaływania różnych czynników (konstrukcyjnych, technologicznych, wykonawczych i eksploatacyjnych, które nie są uwzględniane w obliczeniach
konstrukcyjnych) na stan materiału po długotrwałej
eksploatacji wymaga kompleksowego i rzetelnego podejścia do problematyki oceny trwałości [5–12].

2. OCENA STANU MATERIAŁU
PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI
Ocena stanu materiału jest jedną z głównych składowych oceny elementu, która to ocena jest możliwa tylko
na podstawie zespołu badań diagnostycznych, wyników
pomiarów, analiz i obliczeń wytrzymałościowych. Nabiera ona szczególnego znaczenia w przypadku stwierdzenia, mających nawet charakter lokalny, nieciągłości
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od pustek aż do makropęknięć, niezależnie od przyczyn
ich powstania.
Stosowany sposób postępowania dla materiałów
omawianych elementów oparto na:
– stwierdzeniu, że badany materiał ma zakodowaną
historię eksploatacji,
– stosowaniu znanych i poszukiwaniu nowych metod
badawczych umożliwiających odczytywanie zakodowanych w nim informacji,
– przypisaniu określonym stanom strukturalnym
odpowiadających im wskaźników materiałowych
w oparciu o sporządzony i sukcesywnie wzbogacany
bank danych.
Sposób ten pozwala na dokonywanie oceny stanu
materiału i wyznaczenie czasu jego dalszej eksploatacji
w rzeczywistych warunkach pracy kotła. Ze względu
na różne warunki pracy elementów kotła, zaliczanych
do wcześniej omawianych grup, przyjmuje się różne
wskaźniki materiałowe określające ich przydatność
do dalszej eksploatacji. Równocześnie różne poziomy
temperatury i naprężenia wywołują odmienne zmiany
strukturalne zachodzące poniżej i powyżej temperatury granicznej [11, 13].
2.1. OCENA MATERIAŁÓW ELEMENTÓW
PRACUJĄCYCH PONIŻEJ TEMPERATURY
GRANICZNEJ
Do materiałów stosowanych na elementy kotłów
zaliczanych do grupy pracujących poniżej temperatury granicznej tg zaliczane są stale węglowe typu
P235GH(K18) i P265GH(K18) oraz niskostopowa
15Mo3(16M) oraz drobnoziarniste stale niskostopowe w gatunkach 18CuNMT, 15NiCuMoNb5-6-4
(15NCuMNb). Zmiany w strukturze zachodzące w tych
stalach w wyniku długotrwałej eksploatacji w temperaturze ich pracy są związane z powolnymi procesami
częściowego rozpadu obszarów perlit/bainit oraz wolno
postępującymi procesami wydzieleniowymi węglików,
ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania na granicach ziarn i zmian morfologii wydzieleń, powodując
efekt przestarzenia. Skutkiem przestarzenia jest obniżona zdolność do odkształceń, za miarę której w praktyce przyjmuje się pracę łamania. Charakterystykę
użytkową materiału uzupełnia temperatura przejścia
w stan kruchy i udział przełomu kruchego. Charakter
zmian w strukturze i szybkość ich postępowania mogą
być różne w zależności od składu chemicznego stali,
stanu wyjściowego materiału i sposobu eksploatacji.
Stan struktury, która zapewnia jeszcze wystarczającą
zdolność do odkształceń (KC > KCmin) determinuje czas
bezpiecznej eksploatacji, który może być różny i jest
zależny od przytoczonych czynników. Stwierdzony na
próbkach badanych w temperaturze pokojowej przełom
kruchy i poziom pracy łamania na próbkach z karbem
V zbliżony do poziomu 27J nie dyskwalifikuje materiału z dalszej eksploatacji ze względu na jego pracę
w podwyższonej temperaturze, gdzie można oczekiwać
wystarczającego poziomu udarności. Wymusza jednak
zastosowanie szczególnego sposobu przeprowadzania
wodnych prób ciśnieniowych oraz ścisłego przestrzegania procedur uruchamiania i odstawiania kotła aby
nie spowodować uszkodzenia lub zniszczenia elementu
[1].
Badania diagnostyczne mają za zadanie ocenić stan
techniczny elementu, aby możliwe było podjęcie decyzji
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o jego dopuszczeniu do dalszej eksploatacji z określeniem czasu bezpiecznej pracy bądź zakresu naprawy
czy modernizacji. Skuteczność oceny stanu materiału
i elementu najczęściej zależy od właściwej interpretacji
wyników badań, w tym zwłaszcza metalograficznych.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowano procedurę oceny materiału elementu pracującego
w temperaturze niższej od granicznej, opartą na badaniach materiałoznawczych, którą pokazano na rys. 1.
Należy zwrócić uwagę, że ocena struktury dokonywana nieniszczącą metodą replik matrycowych przy
użyciu mikroskopu skaningowego, pozwala na podejmowanie decyzji o ewentualnej konieczność przeprowadzenia badań niszczących (na wyciętym krążku) lub
umożliwia dopuszczenie badanego materiału elementu
do dalszej eksploatacji przy uwzględnieniu wyników
innych badań diagnostycznych oraz obliczeń wytrzymałościowych [1].
Na podstawie badań struktury trudno jednoznacznie
określić poziom udarności. Jedynie można podejrzewać
niskie własności ciągliwe. Jednak uzyskiwane wyniki
badań na znacznej liczbie krążków potwierdziły w 90%
trafność oceny stanu materiału dokonywanej na podstawie badań metalograficznych i innych, w tym defektoskopowych. Jest obojętne czy zdegradowany stan
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materiału (struktura i własności) jest efektem eksploatacji, stanu struktury wyjściowej materiału, technologii wykonania elementu, czy też jest efektem sumarycznym.
2.2. OCENA MATERIAŁÓW ELEMENTÓW
PRACUJĄCYCH POWYŻEJ TEMPERATURY
GRANICZNEJ
Dla materiałów stosowanych na elementy kotłów zaliczanych do grupy pracujących powyżej temperatury
granicznej takich jak niskostopowe stale: 15Mo3(16M),
13CrMo44(15HM), 10CrMo910(10H2M), 14MoV63
(13HMF), 7CrWVNb9-6 (T/P23) i 7CrMoVTiB10-10
(T/P24), czy wysokochromowe stale: X20CrMoV12
1(20H12M1F), X10CrMoVNb9-1(T/P91), X10CrWMoVNb9-2(T/P92) i X12CrCoWVNb12-2-2(VM12), zmiany
strukturalne w głównej mierze są wynikiem postępującego pełzania. Dla materiałów pracujących w takich
warunkach można wyodrębnić dwa okresy trwałości
eksploatacyjnej:
– pierwotną trwałość obliczeniową (w tym przypadku
100 000 lub 200 000 godzin),

Rys. 1. Sposób oceny materiału elementu pracującego w temperaturze niższej od granicznej
Fig. 1. The manner of assessment of the material of component operating in the temperature below the limit temperature
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– rozporządzalną trwałość resztkową rozumianą jako
bezpieczny czas eksploatacji w rzeczywistych warunkach pracy poza okresem obliczeniowym.
Badania metaloznawcze materiałów po eksploatacji w warunkach pełzania ujawniły, że najistotniejszy
wpływ na spadek własności użytkowych wywierają
przemiany węglików oraz zmiany morfologiczne faz.
Rodzaj fazy głównej oraz udział pozostałych węglików
w strukturze decydują o odporności na pełzanie materiału po eksploatacji [6, 7].
Długotrwałe próby pełzania niskostopowych stali
typu Cr-Mo; Cr-Mo-V oraz 12Cr-Mo-V po eksploatacji
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materiału bez uszkodzeń wewnętrznych potwierdziły
istnienie związku między składem fazowym węglików
a trwałością resztkową [10]. Wyznaczenie trwałości
resztkowej, rozumianej jako różnica czasu pomiędzy
rzeczywistą a obliczeniową trwałością materiału, nie
wystarcza do określenia bezpiecznego czasu eksploatacji materiału. Wprowadzono więc pojęcie rozporządzalnej trwałości resztkowej. Stanowi ona ułamek trwałości
resztkowej, a jej wartością jest czas odpowiadający końcowi II stadium pełzania materiału badanego elementu
będącego w eksploatacji. W praktyce przyjmuje się, że
rozporządzalna trwałość resztkowa stanowi w zależ-

Rys. 2. Procedura w zakresie oceny stanu komór, kolektorów i regulatorów temperatury przegrzewaczy pary pracujących
w warunkach pełzania (Tr > Tg)
Fig. 2. The procedure concerning assessment of the condition of chambers, collectors and temperature controllers of steam
superheaters operating in creeping conditions (Tr > Tg)
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ności od gatunku materiału i stanu jego struktury od
ok. 50 do 60% trwałości resztkowej [1]. Na podstawie
wieloletnich doświadczeń opracowano procedury oceny elementów pracujących w temperaturze wyższej
od granicznej opartą na wynikach badań defektoskopowych, endoskopowych i pomiarów geometrycznych
oraz badań materiałoznawczych, które pokazano na
rys. 2 i 3.

Prace IMŻ 1 (2010)

Procedurę stosowaną do oceny stanu elementów
pracujących w warunkach pełzania ogrzewanych czynnikiem od wewnątrz, takich jak: komory, kolektory
i regulatory temperatury przegrzewaczy pary przedstawiono na rys. 2. Natomiast na rys. 3 przedstawiono procedurę umożliwiającą dokonywanie oceny stanu
elementów pracujących w warunkach pełzania ogrzewanych spalinami od zewnątrz takich jak wężownice
przegrzewaczy pary.

Rys. 3. Procedura w zakresie oceny wężownic przegrzewaczy pary pracujących powyżej temperatury granicznej (Tr > Tg)
Fig. 3. The procedure concerning assessment of steam superheaters’ coils operating above the limit temperature (Tr > Tg)
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3. SYSTEM OCENY STANU
I PRZEWIDYWANIA CZASU DALSZEJ
BEZPIECZNEJ PRACY ELEMENTÓW
PO PRZEKROCZENIU OBLICZENIOWEGO
CZASU EKSPLOATACJI
Na podstawie analizy literaturowej znanych, proponowanych i stosowanych metod diagnostycznych oraz
badań i doświadczeń własnych opracowano system
oceny stanu i przewidywania okresu dalszej bezpiecznej eksploatacji elementów ciśnieniowych pracujących
w warunkach pełzania.
Proponowany system oceny składa się z czterech kolejnych etapów:
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I etap – obejmuje sposób postępowania w zakresie
ustalania przydatności do dalszej eksploatacji elementów ciśnieniowych przy parametrach obliczeniowych i
rzeczywistych oparty na standardowych danych materiałowych, który w postaci algorytmu pokazano na
rys. 3,
II etap – obejmujący sposób postępowania w zakresie
dokonywania prognozy trwałości materiału badanych
elementów pokazano w postaci algorytmu na rys. 4.
III etap – obejmujący szczegółowy sposób postępowania w zakresie doboru metod i prowadzenia badań
dla oceny stopnia wyczerpania i uszkodzenia materiału
elementów pracujących w warunkach pełzania pokazano schematycznie na rys. 5,
IV etap – obejmuje procedury w zakresie oceny stanu
materiału i elementów krytycznych kotła pracujących

Rys. 4. Sposób postępowania przy ustalaniu przydatności do dalszej eksploatacji elementów ciśnieniowych na podstawie
parametrów obliczeniowych i rzeczywistych oraz standardowych danych materiałowych
Fig. 4. The procedure concerning determination of the suitability of pressure components for further operations based on the
computational and actual parameters as well as standard material data
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Rys. 5. Sposób postępowania w zakresie prognozowania trwałości resztkowej materiału elementów konstrukcyjnych pracujących w warunkach pełzania
Fig. 5. The procedure concerning residual life forecast of the material of structural components operating in creeping conditions

powyżej temperatury granicznej (Tr > Tg), które pokazano na rys. 2 i 3.
W ramach każdego z etapów określono kolejne kroki,
które umożliwiają właściwe postępowanie i właściwy
dobór metod w zależności od rodzaju badanego elementu, dostępu do elementu, jego parametrów pracy,
znajomości historii eksploatacji, czasu przeznaczonego
na przeprowadzenie badań diagnostycznych i pomiarów na obiekcie, czasu na wydanie orzeczenia oraz innych czynników specyficznych dla elementu będącego
przedmiotem pomiarów, badań i analizy. Opracowany

system oceny stanu i przewidywania okresu dalszej
bezpiecznej eksploatacji elementów kotłów wysokoprężnych pracujących w warunkach pełzania jest wykorzystywany w praktyce przemysłowej w kompleksowej diagnostyce kotłów energetycznych.

4. WNIOSEK KOŃCOWY
Podstawą oceny materiałów i wykonanych z nich
elementów pracujących w podwyższonej temperaturze
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Rys. 6. Szczegółowy sposób postępowania w zakresie doboru i prowadzenia badań dla oceny stopnia wyczerpania i uszkodzenia materiałów elementów pracujących w warunkach pełzania
Fig. 6. Detailed procedure concerning selection and performance of tests for the purpose of assessment of the degree of wear
and tear of materials of the units operating in creeping conditions

jest baza danych materiałowych ujmująca wyniki niszczących i nieniszczących stali w stanie wyjściowym jak
i po różnych okresach i o różnym stopniu degradacji
w wyniku długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Doświadczenia autorów zdobyte na wielu obiektach energetycznych w kraju i za granicą pozwoliły na
opracowanie procedur w zakresie oceny stanu i czasu

dopuszczenia do dalszej eksploatacji elementów pracujących w podwyższonej temperaturze. Procedury te od
wielu lat są z powodzeniem stosowane w badaniach
diagnostycznych do oceny stopnia wyczerpania materiału, określenia przydatności do dalszej eksploatacji
i wyznaczania czasu bezpiecznej pracy elementów części ciśnieniowych kotłów energetycznych.
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