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BADANIA WPŁYWU WSTĘPNEGO 
CYKLICZNEGO ODKSZTAŁCENIA NA 
POSTĘP ZMIANY STANU STRUKTURY 

PODCZAS DŁUGOTRWAŁEGO 
STARZENIA

Celem pracy było zbadanie wpływu wstępnego odkształcenia 
cyklicznego cieplno-mechanicznego na postęp zmiany struktury 
(składu fazowego, a zwłaszcza wydzieleń) podczas długotrwałe-
go wyżarzania stali AISI304H i Sanicro 25. Wykonano wstępne 
badania ze zmianą temperatury próbek w zakresie 700÷750°C 
oraz 750÷800°C z jednoczesną zmianą obciążenia ±2 kN. W ko-
lejnym etapie próbki poddano wyżarzaniu przy temperaturze 
700°C w czasie 160 godz. Badania struktury przeprowadzono 
z zastosowaniem mikroskopii elektronowej SEM i TEM. Z po-
równania struktury wynika, że zastosowany sposób obróbki 
spowodował koagulację wydzieleń, częściowy zanik wydzieleń 
w postaci iglastej (wyjątek stanowi stal Sanicro 25). Miejscami 
zarodkowania drobnych wydzieleń (prawdopodobnie węglików 
M23C6) tworzących siatkę były wnętrze i granice ziaren, nato-
miast większe wydzielenia, głównie fazy na bazie niobu i chro-
mu zarodkowały na granicach ziaren, a ponadto na granicy 
osnowa – inne wydzielenie np. azotek.
Słowa kluczowe: stal, Sanicro 25, zmęczenie cieplno-mecha-
niczne, wyżarzanie

STUDIES OF THE INFLUENCE OF CYCLIC 
PRE-DEFORMATION ON PROGRESS OF 

MICROSTRUCTURE CHANGES DURING LONG 
LASTING ANNEALING

The main aim of the work was to investigate the influence of 
cyclic thermo-mechanical pre-deformation on progress of micro-
structure changes (phase constituents, precipitates in particu-
lar) during long lasting annealing. In initial studies the sam-
ples were subjected to the temperature changes in the ranges of 
700–750°C and 750–800°C, and simultaneous applied load of 
±2 kN (tension/compression). In the following step the samples 
were annealed at temperature of 700°C for 160 h. The micro-
structure studies were performed using electron microscope tech-
niques SEM and TEM. Comparing structures it was found, that 
performed treatment caused changes in microstructure i.e. co-
agulation of precipitations, partial decline of acicular particles 
(except Sanicro 25). Small precipitations (probably M23C6 car-
bides, which formed network) originated inside grains as well 
as on their boundaries. Larger precipitates, mainly niobium 
and chromium based, nucleated on grain as well as on  matrix –  
other precipitate (e.g. nitride) boundaries.
Keywords: steel Sanicro 25, thermo-mechanical fatigue, anne-
aling 

Wprowadzenie
Praca dotyczy doboru materiałów na elementy ciśnie-

niowe konstrukcji stosowanych w energetyce, eksploato-
wanych w warunkach ultrasupernadkrytycznych (AUSC). 
Celem pracy było zbadanie wpływu na mikrostrukturę stali 
zmęczenia cieplno-mechanicznego, któremu poddawane są 

materiały wykorzystywane do budowy urządzeń energetycz-
nych, a także obiektów, w których występują zmienne obcią-
żenia mechaniczne i cieplne [1, 2]. 

Podstawą opracowania technologii wytwarzania tych wy-
robów są między innymi badania przemian fazowych, które 
przeprowadza się za pomocą metody dylatometrycznej. Pro-
wadzone dotychczas prace [3, 4] z wykorzystaniem dyla-
tometru DIL805A/D/T koncentrowały się na wyznaczeniu 
temperatur krytycznych oraz fizycznej symulacji procesu 
obróbki cieplnej stali doświadczalnych ze śledzeniem prze-
mian fazowych. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpły-
wu wcześniejszego zmęczenia cieplno-mechanicznego [1, 3] 
na przebieg zmian mikrostruktury podczas długotrwałego 
wyżarzania. 

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem badań były stale AISI304H i Sanicro 25, któ-

rych skład chemiczny (według analizy kontrolnej) podano 
w tabeli 1. Próbki do badań wycięto z odcinków rur dostar-
czanych w stanie przesyconym. 

Podstawą doboru zakresu temperatur badania i zastoso-
wanego obciążenia były dane materiałowe pozyskane z pu-
blikacji [5] i obliczenia wykonane według wzorów z pracy 
[6].

Analizę składu chemicznego przeprowadzono wg proce-
dury badawczej 2a/CHEM (4th ed., July 2012), za pomocą 
optycznego spektroskopu emisyjnego Magellan Q8 Bruker, 
ze wzbudzeniem iskrowym.

Wstępne badania zmęczenia cieplno-mechaniczne-
go wykonano za pomocą dylatometru odkształceniowego  
DIL805A/D/T (TA Instruments), a długotrwałe wyżarza-
nie z wykorzystaniem dylatometru DIL805A/D (firmy Bähr 
Thermoanalyse GmbH). W badaniach wykorzystano do-
świadczenia zebrane podczas realizacji prac [1, 3], stosując 
następujące warianty obciążenia i obróbki cieplnej.: 

 – cykliczne zmiany siły i/lub odkształcenia dobrane odpo-
wiednio do rzeczywistych warunków pracy, przy jednocze-
snym zastosowaniu liniowo zmiennej temperatury (8 cykli 
2°C/s) w przedziale 700÷750°C, tylko dla stali AISI 304H

 – cykliczne zmiany siły i/lub odkształcenia dobrane odpo-
wiednio do rzeczywistych warunków pracy, przy jednocze-
snym zastosowaniu liniowo zmiennej temperatury (8 cy-
kli 2°C/s) w przedziale 750÷800°C

 – starzenie przy temperaturze 700°C w czasie 160 godzin – 
próbek poddanych uprzednio zmęczeniu cieplno-mecha-
nicznemu, przy szybkości nagrzewania 10°C/s i chłodze-
nia 0,5°C/s.
Podstawowe badania mikrostruktury przeprowadzo-

no z wykorzystaniem wysokorozdzielczego skaningowe-
go mikroskopu elektronowego Inspect F (firmy FEI) oraz 
JSM 7200F firmy JEOL wyposażonego w detektory EDS  
(Octane Elite Super) i EBSD (Hikari Plus) firmy EDAX oraz 
urządzenie firmy Fischione do preparatyki próbek do badań 
metodą EBSD. Identyfikację wydzieleń w wybranych prób-
kach przeprowadzono za pomocą ultrawysokorozdzielczego 
skaningowo-transmisyjnego (S/TEM) mikroskopu elektro-
nowego.
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Tabela 1. Składy chemiczne badanych materiałów
Table 1. Chemical composition of tested material

Zawartości pierwiastków,  % masowych
Stal C Mn Si P S Cr

AISI 304H 0,10±0,01 0,84±0,03 0,27 0,03±0,003 <0,01 18,0±0,36
Sanicro25 0,07 0,21 0,26 0,01 <0,01 22,5

Mo W Nb Ni Cu Co B
AISI 304H 0,32±0,03 0,47±0,05 9,0±0,2 3,0±0,4 1,5 0,005
Sanicro25 3,2 0,4 24 3,2

Wyniki i ich dyskusja
Obliczenia procesów wydzieleniowych w stali AISI 
304H za pomocą programu JMATPro 8.0.

Obliczenia przeprowadzone za pomocą programu  
JMATPro 8.0. składu fazowego stali AISI 304H po prze-
sycaniu w zakresie temperatur 1175÷1200°C wykazały, że 
strukturę stali powinien stanowić przesycony austenit z nie-
rozpuszczonymi wydzieleniami faz typu M(C,N) i M23C6.

Obniżenie temperatury poniżej 1000°C powinno prowa-
dzić do pojawienia się fazy Lavesa, a poniżej 900°C również 
fazy sigma, która w warunkach równowagi termodynamicz-
nej jest główną fazą występującą w osnowie austenitycz-
nej. Jednak jej utworzenie w warunkach izotermicznego 
wyżarzania przy temperaturze ok. 675°C jest prognozowa-
ne (JMatPro) po czasie ponad 70 godzin. Z przeprowadzo-
nych obliczeń wynika, że oprócz wydzieleń typu M(C,N), 
które pozostają po przesycaniu, jako pierwszy wydziela się 
węglik typu M23C6. Fazy sigma i Lavesa po czasie starzenia 
100 000 s (ok. 28 godzin) występują tylko przy temperaturze 
700°C. Jest to temperatura najbliższa górnej dopuszczalnej 
dla pracy elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali 
Sanicro 25. Dlatego tę temperaturę przyjęto do długotrwałe-
go wyżarzania próbek w niniejszej pracy.

Badania zmęczenia cieplno-mechanicznego stali  
AISI 304H

Wstępna identyfikacja wydzieleń pokazanych na rys. 1a 
wykazała, że są to fazy bogate w niob ( jaśniejsze) oraz tlenki 
glinu (czarne wydzielenie), natomiast wydzielenia pokazane 
na rys. 1b są fazami bogatymi w żelazo, chrom i nikiel (gruby 

łańcuch na granicy ziarna, prawdopodobnie jest to węglik 
M23C6) oraz niob (duże jednorodne wydzielenie, prawdopo-
dobnie jest to węglik lub azotek niobu). Należy odnotować 
również fakt, że w łańcuchu wydzieleń po granicach ziarn 
stali AISI 304H poddanej zmęczeniu cieplno-mechaniczne-
mu występują pustki po wydzieleniach.

Badania starzenia stali AISI 304H i Sanicro 25  
po wstępnym odkształceniu cyklicznym – 
cieplno-mechanicznym

Obrazy mikrostuktury próbek stali AISI 304H poddanych 
wstępnie zmęczeniu cieplno-mechanicznemu w zakresie 
temperatur 700÷750°C, a następnie długotrwałemu wyża-
rzaniu przy temperaturze 700°C (próbka C) nie ujawniły 
drobnych wydzieleń iglastych wewnątrz ziaren na liniach 
poślizgu, które również uległy zanikowi w wyniku długo-
trwałego wyżarzania. Natomiast wewnątrz ziaren stwier-
dzono występowanie stosunkowo nielicznych, drobnych, 
skoagulowanych wydzieleń, prawdopodobnie węglików nio-
bu i M23C6.

Mikrostruktury stali AISI 304H poddanej zmęczeniu 
cieplno-mechanicznemu w zakresie temperatur 750÷800°C 
i starzeniu przy temperaturze 700°C w czasie 160 godzin 
(próbka E) oraz opisanej wcześniej próbki C nie wykazują 
wyraźnych różnic. Morfologia wydzieleń w obu badanych 
stanach stali AISI 304H jest podobna. Zauważono postęp 
w koagulacji wydzieleń, zmniejszyła się liczba drobnych wy-
dzieleń wewnątrz ziaren.

Opis struktury oraz wydzieleń w stali Sanicro 25 poddanej 
różnym wariantom zmęczenia cieplno-mechanicznego znaj-
duje się w pracach [1–4], w niniejszej pracy skoncentrowano 

Rys. 1. Mikrostruktura próbki A stali AISI 304H w stanie po zmęczeniu cieplno-mechanicznym w zakresie temperatur 700÷750°C (SEM)
Fig. 1. Microstructure of sample A, AISI 304H steel, after thermo-mechanical fatigue in the temperature range of 700–750°C (SEM)

a) 5000× b) 10000×
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się na wynikach badań próbek B (Rys. 2) i D (Rys. 3) pod-
danych długotrwałemu wyżarzaniu po wstępnym zmęczeniu 
cieplno-mechanicznym. 

Drobne widoczne na granicach ziaren wydzielenia to 
prawdopodobnie węgliki M23C6 (Rys. 2). Natomiast skupi-
sko znacząco grubszych jasnych wydzieleń o wielkości zbli-
żonej i/lub przekraczającej 1mm to prawdopodobnie faza 
Lavesa na bazie niobu i chromu.

Mikrostrukturę próbki D stali Sanicro 25 przedstawio-
no na rysunku 3. W próbce również znaleziono przykład 
złożonego wydzielenia, które zarodkowało na azotku typu 
MX, a ten wcześniej na tlenku (Rys. 3b). Stwierdzono, że 
struktury w obu stanach (próbki B i D) nie wykazują wi-
docznych różnic. W każdej z badanych próbek występowały 
morfologicznie podobne typy wydzieleń: drobne wydziele-
nia tworzące siatkę na granicach ziaren oraz skoagulowane 
wydzielenia, morfologicznie jednorodne, prawdopodobnie 
fazy Lavesa na bazie niobu i chromu, sporadycznie występu-
jące na granicach i wewnątrz ziaren.  Zauważono nieznaczny 
postęp w koagulacji wydzieleń, zmniejszyła się liczba drob-

nych wydzieleń wewnątrz ziaren, chociaż w przypadku stali 
Sanicro 25 nadal występują wydzielenia w postaci iglastej 
(Rys. 2 i 3). 

Podsumowanie  
W pracy wykonano badania stali AISI304 i Sanicro, stoso-

wanych do budowy elementów ciśnieniowych w energetyce, 
narażonych na oddziaływanie złożonych warunków pracy 
w postaci cyklicznych obciążeń mechanicznych (ciśnienia 
pary) przy zmiennej temperaturze. Badania te przeprowa-
dzono w zakresie temperatur (700÷800°C), znacząco prze-
kraczającym dopuszczalną temperaturę pracy tych materia-
łów. Mimo to, w toku prowadzonych badań żadna z testowa-
nych próbek nie uległa zniszczeniu. Uzyskane wyniki badań 
wskazują na podobny przebieg zmian mikrostruktury obu 
badanych materiałów. Zastosowane obciążenia spowodowa-
ły koagulację wydzieleń, częściowy zanik wydzieleń w posta-
ci iglastej (wyjątek stanowi stal Sanicro 25), a także wytwo-
rzenie w wyniku przyłożenia cyklicznie zmiennego obcią-
żenia ±2 kN (ściskanie-rozciąganie) słabo widocznej siatki 

Rys. 2. Mikrostruktury próbki (B) stali Sanicro 25 w stanie po zmęczeniu cieplno-mechanicznym w zakresie temperatur 700÷750°C i starze-
niu przy temperaturze 700°C w czasie 160 godzin (SEM)
Fig. 2. Microstructure of sample (B) AISI 304H steel, after thermo-mechanical fatigue in the temperature range of 700–750°C and anne-
aling at temperature of 700°C, for 160 h (SEM)

a) 4000× b) 8000×

Rys. 3. Mikrostruktury próbki (D) stali Sanicro 25 w stanie po zmęczeniu cieplno-mechanicznym w zakresie temperatur 750÷800°C i starze-
niu przy temperaturze 700°C w czasie 160 godzin (SEM)
Fig. 3. Microstructure of sample (D) Sanicro 25 steel, after thermo-mechanical fatigue in the temperature range of 750–800°C and annealing 
at temperature of 700°C, for 160 h (SEM)

a) 2000× b) 5000×
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przecinających się linii płynięcia, która stanowiła dodatko-
we miejsca zarodkowania drobnych wydzieleń wewnątrz 
ziaren. Miejscami zarodkowania drobnych wydzieleń węgli-
ków M23C6 tworzących siatkę były również granice ziaren. 
Natomiast większe wydzielenia, głównie fazy na bazie niobu 
i chromu zarodkowały na granicach ziaren, a ponadto na 
granicy osnowa – inne wydzielenie np. azotek.

We wszystkich próbkach na granicach ziaren obserwo-
wano pustki po wydzieleniach, które (nie można tego wy-
kluczyć) zostały prawdopodobnie wytrawione podczas pre-
paratyki próbek do mikroskopii skaningowej, na co należy 
w kolejnych badaniach zwrócić baczniejszą uwagę.   

LITERATURA

[1] W. Zalecki, A. Wrożyna, A. Zieliński. Analiza zmian mikrostruktury 
w próbkach stali dla energetyki poddanych cyklicznym zmianom 
temperatury i/lub obciążenia, przy wykorzystaniu możliwości no-
woczesnego dylatometru odkształceniowego. Sprawozdanie IMŻ nr 
SW-0074, grudzień 2016. [nieopublikowane].

[2] W. Zalecki, A. Wrożyna, A. Zieliński. Analiza zmian mikrostruktu-
ry w próbkach stali dla energetyki poddanych cyklicznym zmianom 
temperatury i/lub obciążenia, przy wykorzystaniu możliwości nowo-
czesnego dylatometru odkształceniowego. Prace Instytutu Metalur-
gii Żelaza, 2017, 69 (3), s. 45–54.

[3] W. Zalecki, J. Opara, K. Radwański, R. Rozmus, P. Stawarczyk. Meto-
dyka badań wybranych właściwości materiałów na elementy insta-
lacji energetycznych. Sprawozdanie IMŻ nr S0-0954, grudzień 2017. 
[nieopublikowane].

[4] W. Zalecki, J. Opara, K. Radwański, R. Rozmus, P. Stawarczyk. Me-
todyka badań wybranych właściwości materiałów na elementy in-
stalacji energetycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, 70 
(1), s. 38–42.

[5] Praca po redakcją A. Hernasa. Charakterystyki nowej generacji ma-
teriałów dla energetyki. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 2015.

[6] Creep-resistant steel. Edited by: Fujio Abe, Torsten-Ulf Kern and 
R. Viswanathan. Woodhead Publishing and Maney Publishing on 
behalf of The Institute of Materials, Minerals Mining, 2008, ISBN: 
978-1-84569-178-3, s. 474.

Projekt badawczy sfinansowany z dotacji na działal-
ność statutową i z Funduszu Badań Własnych / Research 
project financed by the State Budget Funds assigned for 
statutory activity and Internal Research Found

 

Jarosław Opara, Władysław Zalecki

OPRACOWANIE SYSTEMU 
BAZODANOWEGO WSPOMAGAJĄCEGO 

ANALIZĘ WYNIKÓW BADAŃ 
DYLATOMETRYCZNYCH 

Z EKSPERYMENTÓW 
PRZEPROWADZANYCH ZA POMOCĄ 

DYLATOMETRU DIL805A/D/T (ETAP II) 
Celem pracy była rozbudowa systemu bazodanowego zwią-

zanego z analizą danych materiałoznawczych, które uzyskano 
w Instytucie Metalurgii Żelaza. Cele szczegółowe obejmowały 
opracowanie modułu do gromadzenia wyników: analizy ilo-
ściowej mikrostruktur, ilościowej analizy dylatogramów, po-
miarów twardości i właściwości mechanicznych. Rozbudowano 
także komputerowy program bazodanowy do obsługi i komuni-
kacji z bazą danych m.in. w zakresie importu wyników anali-
zy z badań już przeprowadzonych w latach poprzednich. Praca 
ukierunkowana była na usystematyzowanie wyników badań 
i analiz dylatometrycznych. Dzięki temu możliwy jest szeroki 
dostęp do kompletnego zasobu danych doświadczalnych i analiz 
materiałoznawczych, które wykonano w IMŻ na przestrzeni lat 
w różnych grupach gatunków stali.
Słowa kluczowe: materiałowa baza danych, eksperymenty  
dylatometryczne, badania materiałoznawcze

DEVELOPMENT OF A DATABASE SYSTEM 
SUPPORTING THE ANALYSIS OF DILATOMETRIC 

RESULTS FROM EXPERIMENTS CARRIED OUT 
USING THE DILATOMETER DIL805A/D/T  

(STAGE II)

The purpose of this work was the development of the data-
base system associated with the analysis of the material data, 
which were obtained in the Institute of Ferrous Metallurgy. 
The detailed objectives included the development of a module 
for collecting results of microstructure quantitative analysis, 
quantitative dilatometric analysis, hardness measurements, 
and mechanical properties. The computer database program 
for handling and communication with the database was also 
expanded, including in the scope of importing the results of the 
analysis from the research already carried out in previous years. 
The work was aimed at systematizing the results of dilatometric 
research and analysis. Thanks to this, it is possible to have wide 
access to a complete set of experimental data and material sci-
ence analyzes that have been carried out at IMŻ over the years 
in the various groups of steel grades.
Keywords: material database, dilatometric experiments, mate-
rials research

Wprowadzenie
Praca stanowi kontynuację budowy systemu bazodano-

wego [1], którego pierwszy zrealizowany w 2017 roku etap  
obejmował opracowanie modułu bazy danych do gromadze-
nia informacji na temat zleceń, ewidencjonowania wykony-
wanych badań i eksperymentów, co stanowi podstawową 
bazę z danymi do prowadzenia dalszej analizy ilościowej 
i materiałoznawczej.

Na rynku oprogramowania dedykowanego badaniom 
materiałoznawczym istnieje kilku dystrybutorów materiało-
wych baz danych, szczególnie związanych z danymi termo-
dynamicznymi, takich jak np. Thermo-Calc [2], JMatPro 
[3] czy Pandat [4]. Zasada opracowania wymienionych baz 
danych polega na wykonywaniu m.in. serii eksperymentów 
kalorymetrycznych, a następnie ich opisie za pomocą spe-
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cjalistycznego szacowania i zaawansowanych modeli mate-
matycznych. Kolejno dane te są gromadzone w materiałowej 
bazie danych. Dedykowane oprogramowanie z interfejsem 
użytkownika wraz z bazami danych stanowi system kompu-
terowy, który umożliwia wykonywanie złożonych obliczeń 
termodynamicznych, na bazie koncepcji CALPHAD (ang. 
CALculation of PHAse Diagram), dla układów wieloskład-
nikowych.

Idea niniejszej pracy jest zbliżona do wyżej wymienio-
nych rozwiązań, aczkolwiek dotyczy ściśle badania kinetyki 
zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie symulacji fizycz-
nych, które wykonywane są z wykorzystaniem dylatome-
tru DIL805A/D/T z opcją odkształceniową. Urządzenie to 
umożliwia przeprowadzanie eksperymentów w celu bada-
nia następujących zjawisk: pełzania, przemian fazowych, 
plastyczności wywołanej przemianą (ang. transformation 
plasticity). Każde z tych zjawisk można opisać za pomocą 
modeli matematycznych. Parametry eksperymentów, składy 
chemiczne badanych stopów, wyniki badań wytrzymałościo-
wych i twardości, współczynniki modeli matematycznych 
tworzą pakiet danych, który pozwala na zbudowanie syste-
mu bazodanowego dedykowanego specjalistom, inżynierom 
i technologom. Taki system bazodanowy stanowi źródło in-
formacji zwrotnej pomiędzy poziomami składu chemiczne-
go, warunków procesu, struktury oraz właściwości materia-
łów [5]. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest komputero-
we projektowanie cyklów cieplnych dla określonych składów 
chemicznych, prognozowanie kinetyki przemian fazowych 
oraz właściwości mechanicznych.

Celem niniejszej pracy była rozbudowa systemu bazoda-
nowego związanego z analizą danych materiałoznawczych, 
które uzyskano w Instytucie Metalurgii Żelaza. Cele szcze-

gółowe obejmowały opracowanie modułu do gromadzenia 
wyników: analizy ilościowej mikrostruktur, ilościowej ana-
lizy dylatogramów, pomiarów twardości i właściwości me-
chanicznych.

Wykonane prace posłużą do osiągnięcia celu nadrzędne-
go, tj. zbudowania bazodanowej aplikacji zawierającej prze-
tworzone dane materiałowe do zastosowań komercyjnych. 
Na rys. 1 przedstawiono ogólny schemat budowy materia-
łowej bazy danych, która obejmuje strumienie informacji 
wpływające z trzech źródeł: eksperymentu, wyników analizy 
i modelowania.

Koncepcja i realizacja systemu bazodanowego
System bazodanowy zrealizowany został w technologii  

Firebird, tj. za pomocą wolnodostępnego systemu zarządza-
nia relacyjnymi bazami danych, który zgodny jest ze stan-
dardem ANSI SQL-92. Do obsługi bazy danych opracowano 
aplikację bazodanową, która w przystępny sposób umożli-
wia wprowadzanie, edycję i wizualizację danych. Zaplano-
wano podzielenie systemu bazodanowego na moduły prze-
chowujące następujące dane:

 – parametry przeprowadzonych eksperymentów
 – wyniki analizy danych eksperymentalnych
 – dedykowane modele do opisu badanych zjawisk fizycz-
nych oraz ich współczynniki

 – bazę wiedzy na temat badanych zjawisk fizycznych, zawie-
rającą opis zjawiska, rysunki, schematy, itp.
Każdy z wymienionych modułów jest odpowiednio przy-

stosowany do analizy i gromadzenia danych na temat wy-
branego zjawiska fizycznego. W ramach niniejszej pracy zre-
alizowano drugi moduł z przedstawionej powyżej listy. 

Strukturę bazy danych opracowano za pomocą narzędzia 
projektowego „Toad Data Modeler Freeware” [6] do tworze-
nia diagramów relacji pomiędzy tabelami oraz generowania 
kodu SQL. Program ten umożliwił zaprojektowanie po-
szczególnych tabel bazy danych i zdefiniowanie relacji.

W programie Flamerobin [7] fizycznie zbudowano bazę 
danych na podstawie wygenerowanego kodu SQL, który ba-
zował na zaprojektowanym schemacie blokowym bazy da-
nych. Prócz utworzenia tabel, w kodzie SQL zaimplemento-
wano niezbędne kwerendy (widoki) do prezentacji danych, 
a także funkcje, tzw. procedury składowane (ang. stored 
procedure), oraz wyzwalacze (ang. trigger – procedura wy-
konywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia 
w tabeli bazy danych). Na kolejnych etapach powstawania 
aplikacji bazodanowej, program Flamerobin posłużył do za-
rządzania i administrowania bazą danych.

Aplikacja bazodanowa o nazwie roboczej BASYD (BA-
zodanowy SYstem zarządzania danymi Dylatometrycz-
nymi) została opracowana w zintegrowanym środowisku 
programistycznym „C++Builder 10.2 Tokyo Professional”. 
Dzięki temu narzędziu możliwa była implementacja inter-
fejsu użytkownika oraz systemu komunikacji z bazą danych. 
Opracowany program BASYD wraz z zintegrowaną bazą da-
nych służy do gromadzenia wyników badań dylatometrycz-
nych i analiz przeprowadzanych w Zakładzie Symulacji Pro-
cesów Technologicznych Instytutu Metalurgii Żelaza.

Funkcjonalność systemu bazodanowego
Zgodnie z założeniami baza danych pozwala gromadzić 

podstawowe dane, dotyczące eksperymentów dylatome-
trycznych, a także wyniki analizy ilościowej obrazów mikro-
struktury, ilościowej analizy dylatogramów, pomiarów twar-
dości i właściwości mechanicznych. Natomiast aplikacja 

Rys. 1. Schemat idei budowy materiałowej bazy danych
Fig. 1. Schematic idea of building materials database
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bazodanowa BASYD obsługująca bazę danych umożliwia 
następujące działania:
• Logowanie do systemu według podziału na grupy użyt-

kowników z różnymi uprawnieniami do operowania na 
danych

• Automatyczne i wygodne wprowadzanie danych do bazy
• Wprowadzanie wyników materiałoznawczych analiz oraz 

danych eksperymentalnych z podziałem na grupy stali, 
np. konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne

• Import wyników z już przeprowadzonych analiz w latach 
poprzednich

• Prezentację danych na listach zależnych według schematu 
master-detail

• Zaawansowane wyszukiwanie danych
• Przetwarzanie danych oraz przygotowanie zbiorów do 

dalszych analiz i modelowania
• Generowanie raportów w formacie *.txt, *.rtf, *.xls.

Reasumując opracowany system bazodanowy służy do 
sprawnego zbierania wyników badań eksperymentalnych 
i analiz materiałoznawczych wykonywanych w Zakładzie 
Symulacji Procesów Technologicznych.

Podsumowanie
W efekcie realizacji niniejszej pracy opracowano drugi 

moduł bazy danych do gromadzenia wyników: analizy ilo-
ściowej mikrostruktur, ilościowej analizy dylatogramów, 
pomiarów twardości i właściwości mechanicznych. Rozbu-
dowano także program komputerowy BASYD do obsługi 
i komunikacji z bazą danych. Dodano m.in. opcję importu 
wyników analizy z badań już przeprowadzonych w latach 
poprzednich. Poza tym opracowano również dwa programy 
komputerowe wspomagające analizę ilościową mikrostruk-
tur (tj. program Lambda) oraz projektowanie przebiegów 
temperaturowo-czasowych (tj. program COTITPAF). Wy-
niki w formie cykli cieplnych, uzyskane za pomocą tego 
drugiego, można bezpośrednio importować w programie 
sterującym przebiegami eksperymentów na dylatometrze 
DIL805A/D/T, tj. w programie „DIL805 WinTA 10.0”. Wy-
korzystanie tych narzędzi komputerowych usprawnia pracę 
podczas projektowania i analizy badań dylatometrycznych.

Niniejsza praca ukierunkowana była na usystematyzowa-
nie wyników badań i analiz dylatometrycznych. Dzięki temu 
możliwy jest szeroki dostęp do kompletnego zasobu danych 
doświadczalnych i analiz materiałoznawczych, które wyko-
nano w IMŻ na przestrzeni 20 lat w różnych grupach gatun-
ków stali. Wpłynęło to również na podniesienie efektywności 
wykorzystania wyników analiz z przeprowadzonych już ba-
dań. W związku z tym możliwe jest między innymi wykorzy-
stanie metod numerycznych oraz optymalizacji do budowy 
nowych koncepcji matematycznego modelowania przemian 
fazowych i innych zjawisk badanych z zastosowaniem dyla-
tometru DIL 805 A/D/T. Będzie stanowiło to przyczynek do 
realizacji dalszych badań podstawowych w zakresie relacji 
między składem chemicznym, obróbką cieplną i właściwo-
ściami badanych stali.

W zamyśle autorów niniejszego projektu, odbiorcami 
docelowego komercyjnego systemu bazodanowego będą 
technolodzy z przemysłów środków transportu, metalowe-
go i maszynowego, którzy będą mieli możliwość wykorzy-
stania zawartych w bazie danych modeli matematycznych 
opisujących zjawiska fizyczne (przemiany fazowe, pełzanie 
i plastyczność wywołaną przemianą fazową) do udoskona-
lenia realizowanej obróbki cieplno-plastycznej wyrobów 
konstrukcyjnych, m.in. z wysokowytrzymałych stali wielo-
fazowych.

Mariusz Borecki, Wacław Wittchen, Piotr Różanski,  
Janusz Stecko

OPRACOWANIE WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ 
DLA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII 

WYTWARZANIA NOWEJ ZASYPKI 
DO ZAMKNIĘĆ SUWAKOWYCH 

W ramach pracy wykonano wstępne badania niezbędne do 
opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania zasypek 
do zamknięć suwakowych w warunkach przemysłowych. Obiek-
tem badań było urządzenie produkcyjne do wytwarzania zasy-
pek. Istotnym parametrem pracy tego urządzenia (mieszalnika) 
jest temperatura pancerza, ściśle skorelowana z temperaturą 
zasypki, gdyż w zależności od niej zmienia czas powlekania 
ziaren piasku intensyfikatorem sił adhezji i inhibitorem spie-
kania. W ramach pracy wykonano szereg sesji pomiarowych 
temperatury mieszalnika obejmujących różne warunki atmos-
feryczne i produkcyjne. Ponadto wykonano rejestrację sygnału 
akustycznego emitowanego przez mieszalnik, pobrano próbki 
zasypki oraz wykonano badania ich składu chemicznego, prze-
prowadzono analizę termiczną oraz obliczenia termochemicz-
ne. Ze względu na cel pracy nie kończy się ona jednoznacznymi 
wnioskami o utylitarnym znaczeniu, ale definiuje i precyzuje 
zagadnienia, które należy w ramach projektu aplikacyjnego 
zbadać i rozwiązać.
Słowa kluczowe: zasypka do zamknięć suwakowych, technolo-
gia produkcji

WORK OUT OF INITIAL ASSUMPTIONS FOR 
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF 

NEW SLIDE GATE POWDER

As part of the work, preliminary tests were carried out allow-
ing for planning the scope of work necessary to develop an in-
novative technology for the production of slide gate powder in 
industrial conditions. The object of the research was a produc-
tion device for its production of powder. An important param-
eter of the operation of this device (mixer) is the temperature of 
the surface of housing, closely correlated with the temperature of 
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the powder, because depending on it changes the time of coating 
sand grains with an intensifier of adhesion forces and inhibitor 
of sand grains sintering. As part of the work, a number of mix-
er temperature measuring sessions were performed, covering 
various atmospheric and production conditions. In addition, 
the recording of the acoustic signal emitted by the mixer was 
carried out, samples of the powder were taken and tests of their 
chemical composition, thermal analysis and thermochemical 
calculations were carried out. Due to the purpose of the work, it 
does not end with clear conclusions about utilitarian meaning, 
but defines and specifies the issues that should be examined and 
solved as part of the application project.
Keywords: slide gate powder, technology of production

Wprowadzenie
W ramach pracy [1] wykonano ocenę warunków tech-

niczno-technologicznych wytwarzania zasypki do zamknięć 
suwakowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zaintere-
sowanym poprawą stabilności parametrów jakościowych 
produktu. Zdiagnozowano, że ze względu na warunki loka-
lowe proces wytwarzania zachodzi w zróżnicowanej tempe-
raturze, zależnej od pory roku i warunków atmosferycznych. 
Zwrócono uwagę na brak kontroli procesu powlekania zia-
ren piasku inhibitorem spiekania. Ponadto uznano, że prace 
zmierzające do poprawy właściwości zasypki nie powinny 
ograniczyć się do technologii wytwarzania, ale obejmować 
badania i dobór surowców, z których zasypka jest wytwarza-
na oraz opracowanie zobiektywizowanych metod kontroli 
procesów wytwarzania. Na podstawie rozpoznania opraco-
wano ofertę badawczą dla przedsiębiorstwa

Zakres i metodyka badań
W ramach pracy wykonano wielogodzinny monitoring 

termowizyjny mieszalnika wytwarzającego zasypkę do za-
mknięć suwakowych w różnych warunkach atmosferycz-
nych i w poszczególnych fazach produkcji. Poszukując me-
tody monitorowania procesu powlekania ziaren inhibitorem 
spiekania zaproponowano nowatorską metodę kontroli 
procesu powlekania ziaren zasypki poprzez analizę sygnału 
akustycznego generowanego przez mieszalnik podczas pra-
cy. Ziarna trąc o siebie generują sygnał akustyczny, którego 
charakterystyka zależy od parametrów (grubość, ciągłość, 
równomierność) warstwy inhibitora spiekania osadzonej na 
powierzchni poszczególnych ziaren. W efekcie można okre-
ślić moment równomiernego pokrycia wszystkich ziaren. 
Brak takiego monitoringu powoduje, że proces może być 
zbyt krótki, co nie zapewnia odpowiedniego pokrycia ziaren 
lub zbyt długi, a wówczas oprócz pogorszenia efektywności 
ekonomicznej, dochodzi do destrukcji zbyt dużej ilości zia-
ren, co wpływa negatywnie na parametry użytkowe zasyp-
ki. Wykonano wstępne pomiary sygnału akustycznego wraz 
z analizą wybranych częstotliwości,  które będą podstawą do 
opracowania metodyki badawczej w ramach projektu. Po-
nadto uznano, że prace zmierzające do poprawy właściwości 
zasypki nie powinny ograniczyć się do technologii wytwa-
rzania, ale obejmować badania i dobór surowców, z których 
zasypka jest wytwarzana oraz opracowanie zobiektywizo-
wanych metod kontroli procesów wytwarzania. W tym celu 
pozyskano i wykonano wstępne badania surowców i gotowej 
zasypki w zakresie składu chemicznego i analizy termicznej, 
a także na podstawie badań składu chemicznego wykonano 
symulacje numeryczne właściwości chromitu w zależności 
od składu chemicznego.

Rys. 1. Fragment raportu z dnia 24.07.2018 r.
Fig. 1. Extract from the report of July 24, 2018 

Data 2018-07-24 
Obraz Czas 08:44:40 
Nazwa pliku IR_0077.jpg  
Emisyjność 0,92 
Odległość obiektu 8,0 m 
Temperatura otoczenia 22,0°C 
Względna wilgotność 50,0% 
Sp1 Temperatura 30,5 
Ar2 Maks. temperatura 31,1°C 
Ar2 Min. temperatura 29,8°C 
Ar2 Temperatura maks.–min. 1,4°C 
Ar2 Średnia temperatura 30,4°C 
Li1 Maks. temperatura 30,6°C 

Wyniki i ich dyskusja
W wyniku pomiarów temperatury pancerza mieszalnika 

(Rys. 1) stwierdzono nie tylko spodziewaną zależność po-
między temperaturą otoczenia a temperaturą pracy mieszal-
nika, ale zauważono, że na tę zmienność nakłada się, zależny 
od rytmiczności produkcji, wzrost temperatury mieszal-
nika w miarę pracy podczas zmiany produkcyjnej (Rys. 2). 
W okresach przerw spowodowanych rozładunkiem i zała-
dunkiem nowej porcji dochodzi do niewielkich spadków 
temperatury. Zaproponowano w związku z tym zewnętrzne 
podgrzewania mieszalnika za pomocą ciepła odpadowego 
z kompresorowni. Sposób realizacji zostanie opracowany 
w ramach projektu.

Oprócz monitoringu temperatury, we współpracy z firmą 
ECT Systems z Krakowa, wykonano sesje pomiarową sygna-
łu akustycznego generowanego przez mieszalnik podczas 
jednej zmiany produkcyjnej. Na rys. 3 przedstawiono prze-
bieg sygnału, zarejestrowanego dwudrożnie z poniższymi 
parametrami:

 – pasmo 100 Hz; próbkowanie 256 Hz; liczba punktów FFT 
512 

 – pasmo 7812 Hz; próbkowanie 20 kHz; liczba punktów 
FFT 4096. 
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Rys. 2. Zmiana temperatury pancerza mieszalnika w trakcie cyklu 
produkcyjnego
Fig. 2. Change of the mixer’s casing temperature during the manu-
facturing cycle 

Wykonano wstępną analizę sygnału akustycznego (zapi-
sanego w postaci szeregu czasowego w formacie dostępnym 
z poziomu programów typu Excel). W trakcie analizy sku-
piono się na poszukiwaniu korelacji pomiędzy amplitudą 
sygnału akustycznego w wybranych pasmach częstotliwości, 
a stopniem powleczenia ziaren kwarcu intensyfikatorem 
sił adhezji. Docelowo umożliwi to wykonywanie mieszania 
w ściśle kontrolowanych warunkach i tym samym pozwoli 
uniknąć niekorzystnych konsekwencji zbyt krótkiego lub 
zbyt długiego czasu trwania tej operacji. 

Z wykonanej analizy wynika, że w paśmie niższych często-
tliwości (pasmo 100 Hz) zauważalna jest zmiana amplitudy 
sygnału akustycznego po wprowadzeniu do piasku intensy-
fikatora sił adhezji, natomiast amplituda sygnału o wyższej 
częstotliwości (pasmo 7812 Hz) spada po wprowadzeniu in-
hibitora spiekania (Rys. 3). Te wstępne pomiary, nawet bez 
cyfrowej obróbki sygnału, wskazują na istnienie korelacji 
pomiędzy istotnymi zjawiskami w procesie wytwarzania za-
sypki a poziomem sygnału akustycznego w wybranych czę-
stotliwościach. 

Badania objęły nie tylko przebieg procesu produkcyjnego, 
ale również surowce używane do wytwarzania zasypek. Po-
brano próbki surowców wchodzących w skład zasypek oraz 
gotowe zasypki. Próbki te były badane w laboratorium che-

micznym oraz na urządzeniu do analizy termicznej w atmos-
ferze obojętnej i utleniającej. Szczegółowej analizie zostały 
poddane w szczególności materiały kwarcowe i chromitowe. 
Ponadto na podstawie składu chemicznego wykonano nu-
meryczne symulacje termochemiczne. Przedmiot symulacji 
stanowiły wybrane trój- i czteroskładnikowe układy tlen-
kowe złożone z: Cr2O3, Fe2O3, Al2O3, SiO2 i MgO. W obli-
czeniach wykorzystano oprogramowanie termochemiczne 
FactSage 7.2. oraz bazy danych FToxid i FSstel. Na rys. 4 
przedstawiono przykładowe obliczenia.

Rys. 3. Przebieg zarejestrowanego sygnału akustycznego generowa-
nego przez mieszalnik po dodaniu intensyfikatora sił adhezji: pasmo 
100 Hz (kolor czerwony), pasmo 7812 Hz (kolor fioletowy) 
Fig. 3. Change of the recorded acoustic signal generated by the mix-
er after adding the intensifier of adhesion forces: band 100 Hz (red), 
band 7812 Hz (violet)

Rys. 4. Występowanie fazy ciekłej w trójskładnikowym układzie 
równowagi Cr2O3-Fe2O3-Al2O3

Fig. 4. Occurrence of liquid phase in the ternary equilibrium system 
Cr2O3-Fe2O3-Al2O3

Wykonane obliczenia pozwoliły zobrazować problem do-
boru surowców i znaczenie wzajemnych proporcji poszcze-
gólnych składników wchodzących w ich skład na odporność 
termiczną danego materiału.

Podsumowanie
W ramach pracy wykonano dogłębną analizę warunków 

techniczno-technologicznych wytwarzania zasypki do za-
mknięć suwakowych, celem opracowania innowacyjnej 
technologii produkcji zasypki, która umożliwi poprawę ja-
kości, stabilizację parametrów użytkowych oraz obniżenie 
kosztów wytwarzania. Wyniki pozyskane w trakcie realizacji 
pracy zostaną wykorzystane w dalszych badaniach aplika-
cyjnych z udziałem partnera przemysłowego. 

Stwierdzono, że w pewnych zakresach częstotliwości, po-
ziom sygnału akustycznego jest skorelowany z procesem po-
wlekania ziaren zasypki inhibitorem spiekania. Pozwala to 
na monitorowanie i automatyzację procesu produkcyjnego 
oraz poprawę właściwości używkowych zasypek.
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OCENA STOPNIA WYEKSPLOATOWANIA 
MATERIAŁU WIRNIKÓW TURBIN 
PAROWYCH Z NISKOSTOPOWEJ 

TRÓJSKŁADNIKOWEJ STALI 
CR-MO-V W CZASIE ZNACZNIE 

PRZEKRACZAJĄCYM OBLICZENIOWY. 
ETAP II

Materiał do badań stanowiły wycinki części wysokoprężnej 
WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 bloku ener-
getycznego o mocy nominalnej 360 MW po 220 000 godzin 
eksploatacji w warunkach pełzania. W pracy przeprowadzono 
badania mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu 
elektronowego Inspect F, dokonano pomiaru właściwości me-
chanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastycz-
ności, określono przewężenie i wydłużenie oraz poziom pracy 
łamania.
Słowa kluczowe: trwałość eksploatacyjna, mikrostruktura, tem-
peratura, naprężenie, twardość, właściwości wytrzymałościowe

AN ASSESSMENT OF THE DEGREE OF THE 
MATERIAL OF STEAM TURBINE ROTORS MADE 

OF LOW-ALLOY THREE-COMPONENT CR-
MO-V STEEL AFTER EXPLOITATION IN A TIME 

SIGNIFICANTLY EXCEEDING THE DESIGN WORK 
TIME. STAGE II

The test material consisted of sections of high-pressure WP 
and medium-pressure SP of 18K360 turbine rotor of a power 
unit with nominal power of 360 MW after 220,000 operating 
hours under creep conditions. In the work, the microstructure 
was examined using the Inspect F scanning electron microscope, 
mechanical properties were measured: tensile strength, yield 
strength, narrowing and elongation as well as impact energy 
were determined.
Keywords: service life, microstructure, temperature, stress, 
hardness, mechanical properties

Wprowadzenie
W Instytucie Metalurgii Żelaza od kilkudziesięciu lat pro-

wadzone są prace, które mają na celu tworzenie zasad dia-
gnostyki i opracowywanie metod i metodologii oceny trwa-
łości eksploatacyjnej elementów pracujących w warunkach 
pełzania. Prace te obejmują problematykę: wyboru miejsc 
do badań, pomiarów cech geometrycznych i odkształceń 
trwałych, badań nieniszczących i niszczących oraz sposo-
bu i kryteriów oceny. Również obejmują one problematykę 
trwałości eksploatacyjnej złączy spawanych oraz złączy na-
prawczych długo eksploatowanych materiałów z materiała-
mi długo eksploatowanymi oraz modernizacyjnych złączy 
spawanych materiałów długo eksploatowanych z nowymi. 
Wyniki tych prac oraz wieloletnie doświadczenie Instytutu 
w badaniach diagnostycznych pozwoliły na usystematyzo-
wanie sposobu podejścia do diagnostyki oraz oceny stanu 
materiału i elementów pracujących w warunkach pełzania. 
W szczególności są one podstawą do tworzenia programu 
badań, stosowania właściwych metod badawczych, przyjmo-
wanej metodologii badań i sposobów analizy trwałości reszt-
kowej, prowadzonych przez użytkowników bloków energe-
tycznych i diagnostów. Efekt tych prac to również zwięk-
szanie obiektywizmu wyników badań diagnostycznych i ich 
interpretacji zapewniających poprawność w podejmowaniu 
decyzji w ocenie trwałości eksploatacyjnej i przydatności 
elementów części ciśnieniowej kotła, głównych rurociągów 

parowych i elementów turbin do przedłużonej bezpiecznej 
i niezawodnej eksploatacji.

Powyższe zagadnienia są niezwykle ważne w związku z ko-
niecznością przedłużania eksploatacji szeregu jednostek, 
w tym 52 bloków o mocy nominalnej 200 MW, 16 bloków 
360 MW i 2 bloków 500 MW do 350 000 godzin ich pracy, 
czyli co najmniej jeszcze przez 10 lat. Wymaga to prowadze-
nia diagnostyki elementów krytycznych tych jednostek, do 
których  zalicza się wirniki turbin parowych.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły wycinki części wysokopręż-

nej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 bloku 
energetycznego o mocy nominalnej 360 MW po 220 000 
godzin eksploatacji w warunkach pełzania. Należy nadmie-
nić, że obliczeniowy czas eksploatacji przyjęty dla elemen-
tów badanego wirnika będących przedmiotem badań wy-
nosił 100 000 godzin. Materiał do badań pobrano z miejsc 
najbardziej wytężonych oraz z obszarów, w których należy 
oczekiwać stanu mikrostruktury i właściwości użytkowych 
nie odbiegających od charakterystycznych dla stanu wyjścio-
wego badanych materiałów.

Materiały do badań pozyskane z części SP i WP wirnika 
turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji, wykonane 
ze stali 21HMF, spełniają określone normą wymagania od-
nośnie składu chemicznego.

Wykonano program badań, który obejmował:
Badanie składu chemicznego materiału – analizę kon-

trolną składu chemicznego wykonano z wycinków pobra-
nych z wirnika turbiny 18K360 bloku 360 MW po 220 000 
godzin eksploatacji, przeznaczonych do dalszych badań ma-
teriałowych.

Badania metalograficzne – obserwacje mikrostruktury ma-
teriału przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu 
skaningowego Inspect F przy powiększeniu do 5 000 razy.

Badania właściwości wytrzymałościowych – przepro-
wadzono zgodnie z normą PN-EN-10002-1+AC1 dla prób 
rozciągania w temperaturze pokojowej oraz zgodnie z  nor-
mą PN-EN-10002-5 dla prób rozciągania w temperaturze 
podwyższonej na próbkach w postaci pasków z główkami. 
Celem określenia wytrzymałości na rozciąganie Rm, granicy 
plastyczności Re oraz wydłużenia A5 w temperaturze pokojo-
wej, wykonano próby na maszynie wytrzymałościowej firmy 
Zwick/Z250, o maks. obciążeniu 250 kN, natomiast celem 
określenia granicy plastyczności w podwyższonej tempera-
turze Re

t wykonano próby  na maszynie wytrzymałościowej 
firmy Zwick/Z100 o maks. obciążeniu 100 kN. Próbki wyko-
nano z materiału wycinków wirnika turbiny TK200. 

Badania udarności – wykonano na próbkach z karbem V. 
Próbki wzdłużne łamano młotem udarnościowym wahadło-
wym firmy Mohr-Federhaff o maksymalnej energii łama-
nia 294 J. Pomiary wykonano w zakresie temperatury od  
0 do 100°C, w tym w temperaturze pokojowej oraz przy kil-
ku poziomach temperatury celem wyznaczenia temperatury 
przejścia w stan kruchy. Próbki wykonano z materiału wy-
cinków wirnika turbiny TK200. 

Badania pełzania – wykonano zgodnie z procedurą  
M2-BE pt.: Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąga-
niu na próbkach standardowych o stosunku l0/d0 = 5, dłu-
gości pomiarowej l0 = 25 mm i średnicy pomiarowej próbki  
d0 = 5 mm. Obecnie są wykonywane próby pełzania z wir-
nika turbiny TK-200, zarówno z części wysokoprężnej WP 
z rejonu stopnia regulacyjnego ze stali 23H2MF i czę-
ści średnioprężnej SP z rejonu stopnia pierwszego ze stali 
26H2MF, w obu przypadkach z obszaru otworu centralnego 
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i wrębu. Próby te prowadzone są z pomiarem i bez pomiaru 
wydłużenia w czasie trwania próby pełzania. 

Wyniki i ich dyskusja
Szczegółowy opis mikrostruktury badanych materiałów 

części średnioprężnej SP i wysokoprężnej WP wirnika tur-
binyu 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji w warunkach 
pełzania wraz z wynikami twardości zestawiono w tabeli 1.

Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie w tempe-
raturze pokojowej i granicy plastyczności w temperaturze 
pokojowej i podwyższonej oraz wydłużenia i przewężenia 
w temperaturze pokojowej dla materiału z obszaru bęb-
na w rejonie wlotu pary części średnioprężnej SP oraz dla 
materiału z obszaru końcówki wirnika od strony regulatora 
bezpieczeństwa części wysokoprężnej WP wirnika 18K360 
są wyższe od wymagań norm przedmiotowych (Tab. 2) dla 
odkuwek wałów wirnikowych turbin ze stali 21HMF w sta-
nie wyjściowym. Natomiast wyniki badań wytrzymałości na 
rozciąganie w temperaturze pokojowej i granicy plastycz-
ności w temperaturze pokojowej i podwyższonej tzn. w 200 
i 300°C dla materiału z obszaru bębna w rejonie 12-13 stop-
nia części wysokoprężnej WP wirnika 18K360 nie spełniają 
tych wymagań. Wymagania te są spełnione dla granicy pla-
styczności w temperaturze 450 i 500°C. Również uzyskane 
wartości wydłużenia i przewężenia w próbie rozciągania 
przeprowadzonej w temperaturze pokojowej spełniają wy-
magania norm przedmiotowych dla odkuwek wałów wirni-
kowych turbin ze stali 21HMF w stanie wyjściowym.

Badania udarności wykonano dla materiału z obszaru 
końcówki wirnika od strony regulatora bezpieczeństwa i dla 
materiału z obszaru bębna w rejonie 12-13 stopnia części 
wysokoprężnej WP wirnika 18K360 po 220 000 godzin eks-
ploatacji w bloku energetycznym 200 MW. Uzyskane wyniki 
badań udarności i wyznaczoną temperaturę przejścia w stan 
kruchy dla tych materiałów zestawiono w tabeli 3. 

Wyznaczona temperatura przejścia w stan kruchy dla 
materiału z obszaru bębna w rejonie wlotu pary części śred-
nioprężnej SP wirnika wynosi +5oC. Dla materiału z obsza-
ru końcówki wirnika od strony regulatora bezpieczeństwa 
części wysokoprężnej WP wirnika wyznaczona temperatura 
przejścia w stan kruchy wynosi +30oC. Natomiast wyzna-
czona temperatura przejścia w stan kruchy dla materiału 
z obszaru bębna w rejonie 12-13 stopnia tej części wirnika 
wynosi +35oC. Ponieważ temperatura przejścia w stan kru-
chy materiału badanych obszarów każdej części wirnika jest 
dodatnia należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych 
procedur przy uruchamianiu i odstawianiu turbiny.

Dla elementów urządzeń, których temperatura pracy jest 
powyżej temperatury granicznej wskaźnikiem wytrzymało-
ściowym, który decyduje o zdolności do przenoszenia wyma-
ganych obciążeń jest wytrzymałość na pełzanie. Ponieważ 
nie ma bezpośredniej korelacji pomiędzy podstawowymi 
właściwościami wytrzymałościowymi, a właściwościami na 
pełzanie niezbędnym jest wyznaczenie tych właściwości. 
Parametrem wynikowym w badaniach pełzania jest czas, co 
powoduje, że badania te wymagają tysięcy godzin. Badania 
pełzania wycinków części SP i WP wirnika turbiny 18K360 
po 220 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania zo-
stały rozpoczęte.

Dla wyznaczenia trwałości resztkowej materiałów wirni-
ka turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji w wa-
runkach pełzania, tak jak w przypadku badanego materiału 
wirnika turbiny TK 200 po 250 000 godzin eksploatacji, za-
stosowano skrócone próby pełzania. Sposób skrócenia czasu 
trwania prób pełzania do zerwania polega na przyspieszeniu 
procesu pełzania poprzez podwyższenie temperatury bada-

nia Tb znacznie ponad wartości właściwe dla eksploatacji, 
ale prowadzone przy stałym naprężeniu badania odpowia-
dającym eksploatacyjnemu σb = σr = const. Skrócone próby 
pełzania prowadzone są przy stałym naprężeniu badania 
σo = const odpowiadającym roboczemu σr, oraz w stałej tem-
peraturze badania Tb dla każdej z prób, ale o różnych jej war-
tościach od 580 do 700°C ze stopniowaniem co 20°C. Skró-
cone próby pełzania materiałów wirnika turbiny 18K360 po 
220 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania prowa-
dzone są przy stałym poziomie naprężenia, odpowiadającym 
założonemu roboczemu σr, a w szczególności: dla badanego 
materiału czop łożyska oporowo-nośnego (ozn. SP1.1 K360) 
i materiału z obszaru bębna w rejonie wlotu pary (ozn. SP2.1 
K360) części średnioprężnej SP oraz dla materiału z obszaru 
końcówki wirnika od strony regulatora bezpieczeństwa (ozn.
WP1.1 K360), materiału z obszaru bębna wirnika w rejonie 
12-13 stopnia (ozn. WP2.1 K360) i z obszaru wlotu pary w re-
jonie koła regulacyjnego (ozn.WP3.1 K360) części wysoko-
prężnej WP wirnika turbiny 18K-360 po 220 000 godzin eks-
ploatacji. Realizowany program badań pokazano w tabeli 4.

Dla wyznaczenia szybkości pełzania wykonywane są pró-
by pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie, próby prowa-
dzone w stałej temperaturze badania Tb i dla różnych po-
ziomów naprężenia o stałej wartości. Są one wykonywane 
w jednopróbkowych sześciostanowiskowych maszynach do 
prób pełzania wyposażonych w trójstrefowe piece grzewcze 
z systemem sterowania i regulacji opartej na wysokiej klasy 
sterownikach PLC oraz w ekstensometry do pomiaru wy-
dłużenia, gdzie pomiar jest wykonywany przez wysokoroz-
dzielcze indukcyjne czujniki drogi. Maszyny są elementem 
komputerowego systemu sterowania, kontroli, zbierania 
i przetwarzania danych Systemu Prób Pełzania (SPP).

Próby pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby 
prowadzone w stałej temperaturze i przy stałej wielkości ob-
ciążenia pozwalają na sporządzenie krzywych pełzania w po-
staci zależności wielkości trwałego odkształcenia e od czasu 
pełzania t. Wyznaczany w tych próbach czas do zerwania tr 
ma istotną, choć ograniczoną wartość praktyczną. Warto-
ścią praktyczną jest czas końca II etapu pełzania materiału 
elementu krytycznego części ciśnieniowej kotłów, który to 
czas nazywany jest rozporządzalną trwałością tb i jest częścią 
trwałości. Jest on wartością charakterystyczną dla każdego 
badanego gatunku materiału i wymaga oddzielnego wyzna-
czenia. Na podstawie takich prób pełzania jest on wyznacza-
ny dla wybranych poziomów naprężenia i temperatury dla 
badanych stali. Istotnym wskaźnikiem jest również udział 
tego czasu w odniesieniu do czasu do zerwania dający moż-
liwość wyznaczenia stopnia wyczerpania odpowiadającego 
końcowi drugiego okresu pełzania.

Uzyskane fragmenty krzywych pełzania z dostatecznie 
długim odcinkiem tych krzywych w stanie ustalonym tzn. 
w drugim okresie pełzania pozwolą na wyznaczenie szyb-
kości pełzania w stanie ustalonym εs. Realizowany program 
badań w tym zakresie pokazano w tabeli 5. 

Próby pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie pró-
by stali 21H2MF po długotrwałej eksploatacji w części SP 
i WP wirnika turbiny 18K360 prowadzone są dla uzyskania 
krzywych pełzania w postaci zależności ε = f(t) przy stałym 
obciążeniu, gdzie ε jest wielkością trwałego odkształcenia, 
a t czasem trwania próby.

Próby pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby 
dla wyznaczenia szybkości pełzania w stanie ustalonym są 
prowadzone dla materiałów wirnika turbiny 18K360 po 
220 000 godzin eksploatacji przy stałym poziomie naprę-
żenia o różnych wartościach w temperaturze zbliżonej do 
eksploatacyjnej, a w szczególności: dla badanego materiału 

.
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Tabela 1. Opis wyników badań mikrostruktury i twardość materiału części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 
ze stali 21HMF po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
Table 1. Description of microstructure and material hardness test results of high-pressure part WP and medium-pressure SP rotor turbine 
18K360 steel 21HMF after long-term operation in creep conditions

Materiał Miejsce badania
oznaczenie 

Opis mikrostruktury
Stan materiału

Twardość 
HV10

Wirnik SP 
stal 21HMF
po 220 000 
godzin 
eksploatacji

czop łożyska oporowo-
nośnego części 
średnioprężnej SP 
wirnika turbiny 
SP1.1 K360

Strukturą materiału jest bainit z licznymi wydzieleniami. Obraz mikrostruktury ma-
teriału końcówki wirnika jest zbliżony do typowej mikrostruktury stanu wyjściowego 
materiału wirnika z badanej stali. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

235÷245

dławica – przód części 
średnioprężnej SP 
wirnika turbiny 
SP1.2 K360

Strukturą materiału jest bainit z licznymi wydzieleniami. Obraz mikrostruktury ma-
teriału końcówki wirnika jest zbliżony do typowej mikrostruktury stanu wyjściowego 
materiału wirnika z badanej stali. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

235÷247

obszar bębna w rejonie 
wlotu pary części 
średnioprężnej SP 
wirnika turbiny
SP2.1 K360

Strukturą materiału jest bainit z niewielką ilością ferrytu. Obszary bainityczne charak-
teryzują się występowaniem znacznej ilości drobnych wydzieleń, prawdopodobnie wę-
glików MC ze znacznym udziałem wanadu oraz M2C z molibdenem, dość równomiernie 
rozmieszczonych w tych obszarach. Również wewnątrz ziarn ferrytu zaobserwowano 
drobne wydzielenia, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym udziałem wanadu. 
Na granicach płytek bainitu jak i ziarn ferrytu ujawniono występowanie niewielkich 
wydzieleń, prawdopodobnie węglików M23C6 wzbogaconych w chrom, tworzących  
łańcuszki. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

247

Wirnik WP 
stal 21HMF
po 220 000 
godzin 
eksploatacji

obszar końcówki wirnika 
od strony regulatora 
bezpieczeństwa części 
wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP1.1 K360

Strukturą materiału jest bainit z licznymi wydzieleniami. Obraz mikrostruktury ma-
teriału końcówki wirnika jest zbliżony do typowej mikrostruktury stanu wyjściowego 
materiału wirnika z badanej stali. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

244

obszar osadzenia 
elementów urządzenia 
do obracania wirnika 
części wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP1.2 K360

Strukturą materiału jest bainit z licznymi wydzieleniami. W mikrostrukturze zaobser-
wowano występowanie wydzieleń na granicach płytek bainitu, co może ten materiał  
nieco różnić od typowego materiału wirnika w stanie wyjściowym. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych szkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

238

obszar czopa 
łożyskowego części 
wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP1.3 K360

235

obszar bębna wirnika 
w rejonie 12-13 stopnia 
części wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP2.1 K360

Materiał charakteryzuje się bainitem z licznymi wydzieleniami na granicach płytek i we-
wnątrz nich. W materiale badanego obszaru można zaobserwować częściowy zanik pły-
tek bainitu. Na granicach płytek bainitu zaobserwowano wydzielenia, prawdopodobnie 
węglika M23C6 tworzące łańcuszki. Również wewnątrz tych obszarów ujawniono znacz-
ną ilość wydzieleń, które po ich cechach morfologicznych można identyfikować jako wy-
dzielenia VC oraz Mo2C. Są one wyraźnie większe niż w pozostałych badanych obszarach 
części WP wirnika. Częściowy zanik płytek bainitu potwierdza niższa twardość. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych  uszkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

210

wlot pary w rejonie koła 
regulacyjnego części 
wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP3.1 K360

Bainit z licznymi wydzieleniami na granicach płytek i wewnątrz nich. W materiale bada-
nego obszaru można zaobserwować częściowy zanik płytek bainitu. Na granicach płytek 
bainitu zaobserwowano wydzielenia, prawdopodobnie węglika M23C6 tworzące łańcusz-
ki. Również wewnątrz tych obszarów ujawniono znaczną ilość wydzieleń, które po ich 
cechach morfologicznych można identyfikować jako wydzielenia VC oraz Mo2C.  Nie 
ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

210÷220

wlot pary w rejonie koła 
regulacyjnego części 
wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP3.4 K360

Bainit z nielicznymi obszarami ferrytu. Obszary bainityczne charakteryzują się znacz-
nie zaawansowanym procesem wydzieleniowym, którego dowodem są liczne drobne 
wydzielenia wewnątrz tych obszarów. Po ich cechach morfologicznych można sądzić, 
że są to drobne wydzielenia węglika MC bogatego w wanad oraz M2C bogatego w mo-
libden. Występujące licznie na granicach tych obszarów wydzielenia tworzące łańcuszki 
to prawdopodobnie wydzielenia węglika M23C6 bogatego w chrom. Nie zaobserwowano 
istotnych różnic w obrazie mikrostruktury na przekroju poprzecznym od powierzchni 
do rdzenia wirnika. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

210÷225
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Tabela 1 cd.
Table 1 cont.

Materiał Miejsce badania
oznaczenie 

Opis mikrostruktury
Stan materiału

Twardość 
HV10

Wirnik WP 
stal 21HMF
po 220 000 
godzin 
eksploatacji

wlot pary w rejonie koła 
regulacyjnego części 
wysokoprężnej WP 
wirnika turbiny
WP3.C K360

Bainit z nielicznymi obszarami ferrytu. Obszary bainityczne charakteryzują się znacz-
nie zaawansowanym procesem wydzieleniowym, którego dowodem są liczne drobne 
wydzielenia wewnątrz tych obszarów. Po ich cechach morfologicznych można sądzić, 
że są to drobne wydzielenia węglika MC bogatego w wanad oraz M2C bogatego w molib-
den. Występujące licznie na granicach tych obszarów wydzielenia tworzące łańcuszki to 
prawdopodobnie wydzielenia węglika M23C6 bogatego w chrom. 
Nie zaobserwowano istotnych różnic w obrazie mikrostruktury na przekroju poprzecz-
nym o d powierzchni do rdzenia wirnika. 
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych szkodzeń. 
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

210÷225

Tabela 2. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej materiałów wycinków części średnio-
prężnej SP i wysokoprężnej WP wirnika turbiny 18K360 ze stali 21HMF po 220 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 2. The result of testing of strength properties at room temperature and elevated materials, parts of medium-precision SP and high-
-frequency WP of 18K360 turbine rotor of 21HMF steel after 220,000 operating hours in creep conditions

Gatunek
stali

Nazwa elementu
miejsce badania  

oznaczenie

Temperatura 
badania Tb 

[oC]

Właściwości wytrzymałościowe

Wytrzymałość na 
rozciąganie

Rm (Rm
t) 

[MPa]

Granica 
plastyczności

Re (Re
t) 

[MPa]

Wydłużenie
A5 

[%]

Przewężenie
Z 

[%]

stal 21HMF
po 220 000
godzin 
eksploatacji

wirnik turbiny  
część średnioprężna SP  
bęben wirnika w rejonie  
wlotu pary
(ozn. SP2.1 360K)

20 753, 760
(min. 6901))

614, 619
(min. 5901) 5392))

20,8, 21,4
(min. 161) 172))

64, 66
(min. 601))

200 679
(brak wymagań)

556
(min. 5102)) 20,2 69

300 659
(brak wymagań)

538
(min. 4812)) 16,8 64

450 585
(brak wymagań)

491
(min. 4022)) 15,6 64

500 532
(brak wymagań)

463
(min. 3532)) 19,8 71

wirnik turbiny
część wysokoprężna WP  
rejon końcówki wirnika 
od strony regulatora 
bezpieczeństwa
(ozn. WP1.1 360K)

20 738, 740
(min. 6901))

621, 619
(min. 5901) 5392))

20,4, 20,2
(min. 161) 172))

70, 70
(min. 601))

200 674
(brak wymagań)

566
(min. 5102)) 17,8 69

300 661
(brak wymagań)

558
(min. 4812)) 16,2 67

450 588
(brak wymagań)

508
(min. 4022)) 16,4 71

500 543
(brak wymagań)

484
(min. 3532)) 19,6 78

wirnik turbiny
część wysokoprężna WP 
bęben wirnika w rejonie  
12-13 stopnia
(ozn. WP2.1 360K)  

20 650, 650
(min. 6901))

508, 507
(min. 5901) 5392))

22,4, 22,2
(min. 161) 172))

70, 72
(min. 601))

200 580
(brak wymagań)

463
(min. 5102)) 20,2 71

300 561
(brak wymagań)

448
(min. 4812)) 18,2 70

450 501
(brak wymagań)

416
(min. 4022)) 18,8 71

500 459
(brak wymagań)

398
(min. 3532)) 16,4 74

(  ) – w nawiasach podano wartości minimalne według wymagań dla materiału w stanie wyjściowym wg 1) BN-71/0661-14 i 2) PN-70/H-94009
  – nie spełnia wymagań dla stanu wyjściowego odkuwek z badanej stali 21HMF



46

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (1), s. 34–48

Tabela 3. Praca łamania mierzona na próbkach z karbem V w zależności od temperatury badania i temperatura przejścia w stan kruchy 
materiału części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 ze stali 21HMF po 220 000 godzin eksploatacji 
w warunkach pełzania
Table 3. The work of tearing measured on V-notched samples depending on the test temperature and the temperature of transition into the 
fragile material of the high-pressure part of the WP and the SP part of the rotor turbine 18K360 from 21HMF steel after 220,000 operating 
hours in creep conditions

Gatunek
stali

Nazwa elementu 
miejsce badania 

oznaczenie

Temperatura 
badania 

Tb 
[oC]

Praca łamania 
KV 
[J]

Temperatura 
przejścia w stan 

kruchy TK50 
[oC]

stal 21HMF
po 220 000
godzin 
eksploatacji

wirnik turbiny część średnioprężna SP  
bęben wirnika w rejonie wlotu pary
SP2.1 K360

-20 21; 25

ok. +5

0 19; 20

10 29; 35

RT 27; 30

40 29; 75

wirnik turbiny część wysokoprężna WP 
końcówka wirnika od strony regulatora bezpieczeństwa
WP1.1 K360

0 7; 8; 11
ok. +30

RT 12; 25; 36

wirnik turbiny część wysokoprężna WP 
bęben w rejonie 12-13 stopnia
ozn. WP2.1 K360

0 10; 10; 11

ok. +35

RT 17; 19; 25

40 28; 42

60 61; 95

100 147; 165

Tabela 4. Program badań skróconych prób pełzania materiału części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 
ze stali 21HMF po 220 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 4. Test program for short-circuited material creep tests of the high pressure part WP and the high pressure part SP of the 18K360 
turbine impeller made of 21HMF steel after 220,000 hours of operation in creep conditions

Rodzaj elementu Miejsce badania 
oznaczenie

Gatunek 
stali

Parametry robocze Naprężenie 
badania

σb
[MPa]

Temperatura badania  
Tb  

[°C]
Ciśnienie 

pr  
[MPa]

Temperatura 
Tr

 

[°C]

część średnioprężna 
SP wirnika turbiny

czop łożyska oporowo-
nośnego wirnika turbiny 
SP1.1 K360

21HMF

0 535

120

600, 625, 650, 675, 700

w obszarze bębna w rejonie 
wlotu pary wirnika turbiny 
SP2.1 K360

3,95 535 600, 625, 650, 675, 700

część wysokoprężna 
WP wirnika turbiny

w obszarze końcówki 
wirnika od strony 
regulatora bezpieczeństwa  
WP1.1 K360

0 RT

120

600, 625, 650, 675, 700

w obszarze bębna wirnika 
w rejonie 12-13 stopnia 
wirnika turbiny 18K-360
WP2.1 K360

14,23 510 600, 625, 650, 675, 700

wlot pary w rejonie koła 
regulacyjnego wirnika 
turbiny 18K-360
WP3.1 K360

17,07 535 600, 625, 650, 675, 700

czop łożyska oporowo-nośnego (ozn.SP1.1 K360) i materia-
łu z obszaru bębna w rejonie wlotu pary (ozn.SP2.1 K360) 
części średnioprężnej SP oraz dla materiału z obszaru koń-
cówki wirnika od strony regulatora bezpieczeństwa (ozn.
WP1.1 K360), materiału z obszaru bębna wirnika w rejonie 
12-13 stopnia (ozn. WP2.1 K360) i z obszaru wlotu pary 
w rejonie koła regulacyjnego (ozn.WP3.1 K360) części wyso-

koprężnej WP wirnika turbiny 18K-360 po 220 000 godzin 
eksploatacji.

Z uzyskanych wyników tych prób dla wybranych para-
metrów badania (σb, Tb) jest również wyznaczana szyb-
kość pełzania w stanie ustalonym. Posługując się uzy-
skaną krzywą maksymalnej szybkości pełzania w sta-
nie ustalonym w zależności od wielkości naprężenia  
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ε = f(σ) przy stałej temperaturze badania Tb odpowiadającej 
eksploatacyjnej można wyznaczać maksymalny czas bez-
piecznej pracy.

Dla badanych gatunków stali wykonywane są próby peł-
zania w jednoosiowym stanie naprężenia przy stałej jego 
wartości i w stałej temperaturze badania o czasie trwania do 
kilku tysięcy godzin mające na celu wyznaczenie szybkości 
pełzania w stanie ustalonym pełzania. 

Dla wyznaczenia szybkości pełzania dla zadanego naprę-
żenia badania sb w temperaturze badania Tb wystarczającym 
jest czas trwania próby pełzania wynoszący do ok. 3 000 go-
dzin. Szybkością pełzania jest tangens kąta nachylenia wy-
znaczonej krzywej pełzania w stanie ustalonym.

Wnioski/Podsumowanie
Na podstawie dotychczasowych wyników badań i ich ana-

lizy można stwierdzić, że:
1. Mikrostruktura materiału wycinków pobranych z wir-

nika turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji, 
a w szczególności części wysokoprężnej WP oraz części 
średnioprężnej SP wykonanych ze stali 21HMF jest baini-
tem z niewielką ilością ferrytu.
W strukturze materiału z części średnioprężnej SP wir-
nika w obszarze bębna w rejonie wlotu pary obszary ba-
inityczne charakteryzują się występowaniem dużej ilości 
drobnych wydzieleń, prawdopodobnie węglików MC ze 
znacznym udziałem wanadu oraz M2C z molibdenem, 
dość równomiernie rozmieszczonych w tych obszarach. 
Natomiast wewnątrz nielicznie występujących ziaren 
ferrytu zaobserwowano drobne wydzielenia, prawdopo-

dobnie węglików MC ze znacznym udziałem wanadu. Na 
granicach płytek bainitu jak i ziaren ferrytu ujawniono 
występowanie niewielkich wydzieleń, prawdopodobnie 
węglików M23C6 wzbogaconych w chrom, tworzących łań-
cuszki. W pozostałych obszarach struktura nie różni się od 
charakterystycznej dla stanu wyjściowego stali 21HMF.
W strukturze materiału części wysokoprężnej WP wirni-
ka w obszarze końcówki wirnika, w obszarze osadzenia 
elementów urządzenia do obracania wirnika oraz w ob-
szarze czopa łożyskowego ujawniono bainit z licznymi 
wydzieleniami o twardości od 235 do 244 HV10. Obraz 
mikrostruktury materiału końcówki wirnika odpowia-
da typowej mikrostrukturze stanu wyjściowego wirnika. 
W mikrostrukturze materiału z obszaru osadzenia ele-
mentów urządzenia do obracania wirnika oraz z obszaru 
czopa łożyskowego zaobserwowano występowanie wy-
dzieleń na granicach płytek bainitu, co może ten mate-
riał nieco różnić od typowego materiału wirnika w stanie 
wyjściowym. Natomiast materiał części wysokoprężnej 
WP wirnika z obszaru bębna wirnika w rejonie 12-13 stop-
nia oraz obszaru wlotu pary w rejonie koła regulacyjnego 
charakteryzuje się bainitem z licznymi wydzieleniami na 
granicach płytek i wewnątrz nich. W badanych obszarach 
można zaobserwować częściowy zanik płytek bainitu. Na 
granicach płytek bainitu ujawniono wydzielenia, praw-
dopodobnie węglika M23C6, tworzące łańcuszki. Również 
wewnątrz tych obszarów ujawniono znaczną ilość wydzie-
leń, które po ich cechach morfologicznych można identy-
fikować jako wydzielenia VC oraz Mo2C. Są one wyraźnie 
większe niż w pozostałych badanych obszarach części WP 

Tabela 5. Program badań szybkości pełzania εs materiału części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP wirnika turbiny 18K360 ze sta-
li 21HMF po 220 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania dla jej wyznaczenia w próbach pełzania w stałej temperaturze i naprężeniu 
zmienianym okresowo
Table 5. The program of tests of material creep velocity εs of the high pressure part WP and the part of the medium pressure turbine SP 
18K360 from steel 21HMF after 220,000 hours of operation in creeping conditions for its determination in creep tests at constant tempe-
rature and periodically changed stress

Rodzaj 
elementu

Miejsce badania 
oznaczenie 

Gatunek 
stali

Parametry robocze Naprężenie 
badania

σb
[MPa]

Temperatura 
badania Tb  

[°C] Ciśnienie pr 
[MPa]

Temperatura Tr 
[°C]

część 
średnioprężna 
SP wirnika 
turbiny

czop łożyska oporowo-nośnego 
wirnika turbiny 
SP1.1 K360

21HMF

0 535

100

520, 550120

140

w obszarze bębna w rejonie 
wlotu pary wirnika turbiny 
SP2.1 K360

3,95 535

100

520, 550120

140

część 
wysokoprężna 
WP wirnika 
turbiny

w obszarze końcówki 
wirnika od strony regulatora 
bezpieczeństwa 
WP1.1 K360

0 RT

100

520, 550120

140

w obszarze bębna wirnika w 
rejonie 12-13 stopnia wirnika 
turbiny 18K-360
WP2.1 K360

14,23 510

100

520, 550120

140

wlot pary w rejonie koła 
regulacyjnego wirnika turbiny 
WP3.1 K360

17,07 535

100

520,550120

140

.

.
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wirnika. Częściowy zanik płytek bainitu potwierdza niższa 
twardość ma poziomie od 210 do 220 HV10.

2. Właściwości wytrzymałościowe (Rm, Re, Re
500) badanych 

materiałów części średnioprężnej SP w obszarze bębna 
w rejonie wlotu pary (ozn.WP1.1 K360) oraz wysokopręż-
nej WP w obszarze końcówki wirnika od strony regulato-
ra bezpieczeństwa wirnika turbiny 18K360 po 220 000 
godzin eksploatacji są wyższe od wymagań dla odkuwek 
wirników turbin ze stali 21HMF w stanie wyjściowym. 
Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie w tempera-
turze pokojowej i granicy plastyczności w temperaturze 
podwyższonej materiału pobranego z obszaru bębna w re-
jonie 12-13 stopnia części wysokoprężnej WP (ozn.WP2.1 
K360) tego wirnika wymagań dla stanu wyjściowego nie 
spełniają.
Uzyskane wartości wydłużenia i przewężenia w próbie 
rozciągania przeprowadzonej w temperaturze pokojowej 
dla wszystkich wyżej wymienionych obszarów badań speł-
niają wymagania dla odkuwek wałów wirnikowych turbin 
w stanie wyjściowym.
Poziom pracy łamania w temperaturze pokojowej jest 
znacznie poniżej wartości granicznej 27 J, zarówno dla 
materiału pobranych wycinków części WP, jak i części SP 
wirnika turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji. 
Uzyskane dodatnie wartości temperatury przejścia w stan 
kruchy na poziomie od +5 do +35oC, w zależności od miej-

sca badania, wymagają bezwzględnego przestrzegania wy-
maganych warunków uruchamiania i odstawiania turbiny.

3. Przeprowadzone badania nie wyczerpują pełnego zakre-
su tworzenia niezbędnych charakterystyk materiału wir-
ników turbin z badanych gatunków stali w ocenie stanu 
takich materiałów po długotrwałej eksploatacji w warun-
kach pełzania. Dotychczas przeprowadzone badania ele-
mentów mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz 
rozpoczęte badania pełzania należy kontynuować w latach 
przyszłych. Ich wyniki umożliwią budowanie charaktery-
styk materiałowych stali eksploatowanych w wirnikach 
turbin parowych, szczególnie tych, które pracują w czasie 
znacznie dłuższym niż wyznaczony obliczeniowy. Pozwoli 
to na tworzenie modeli zmian mikrostruktury w zależno-
ści od stopnia wyczerpania. Budowane modele i opraco-
wywane charakterystyki umożliwią ocenę stanu, stopnia 
„wyeksploatowania”, przydatności do dalszej eksploatacji 
oraz prognozy dalszej bezpiecznej pracy.
Na badanych materiałach planuje się również przeprowa-
dzenie badań wpływu odstawień i uruchomień na skra-
canie trwałości resztkowej w oparciu o próby cyklicznego 
pełzania oraz ocenę stanu rozwoju procesów wydzielenio-
wych, ujawniając miejsca występowania poszczególnych 
typów węglików w mikrostrukturze za pomocą transmi-
syjnego mikroskopu elektronowego. Wykonanie tych ba-
dań przewiduje się w kolejnych etapach realizacji pracy.


