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Analiza zmian mikrostruktury stali
dla energetyki poddanych cyklicznym
zmianom temperatury i/lub obciążenia,
przy wykorzystaniu możliwości
nowoczesnego dylatometru
odkształceniowego
Celem pracy było zbadanie zmian mikrostruktury (głównie procesy wydzielania) w następstwie działania cyklicznych zmian temperatury i/lub obciążenia. W szczególności przetestowano możliwości badawcze dylatometru DIL805A/D/T w zakresie zastosowania równoległych cyklicznych zmian temperatury i obciążenia w próbkach stali dla energetyki. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że w strukturze odkształcanych stali nastąpiła intensyfikacja procesów wydzielania węglików. W stosunku do stanu dostawy nastąpiło utworzenie na granicach ziaren ciągłej
siatki wydzieleń. Stwierdzono, że odkształcenie i/lub cykliczne zmiany temperatury silniej oddziaływały na zmiany
struktury stopu HR6W niż stali Sanicro 25.
Słowa kluczowe: stop niklu, stal austenityczna, dylatometr odkształceniowy, zmęczenie, pełzanie

Analysis of microstructure changes of steels
for power plant aplications subjected to cyclical
temperature and/or mechanical load variations,
by means of modern deformational dilatometer
The main aim of the project was to investigate the microstructure changes (mainly precipitation processes) caused
by cyclical variations of temperature and/or load. In particular, tests were carried out to learn new possibilities of
DIL805A/D/T dilatometer of application of parallel temperature and load variations in specimens made of engineering steels for power plant constructions. In the microstructure of the samples subjected to deformation the intensification of carbides precipitation processes was found out. In comparison to the steel as delivered the net of carbides was
created on the grains boundaries .The process of carbides precipitation caused by deformation and/or cyclic temperature variation was more advanced in HR6W alloy then in Sanicro 25 steel grades.
Keywords: nickel alloy, austenitic steel, deformation dilatometer, fatigue, creep

1. Wprowadzenie
Rozwój energetyki w zakresie poprawy wskaźników
techniczno-ekonomicznych, a zwłaszcza sprawności
pod względem prawnym, oparty jest o ustalenia zawarte w dokumentach Rady Europy. Dla kotłów modernizowanych wymagana sprawność powinna przekraczać
40%, a dla kotłów budowanych i projektowanych 46%.
W 2015 roku średnia sprawność krajowego potencjału szacowana była na poziomie przekraczającym 36%.
Możliwe kierunki rozwoju krajowej energetyki to budowa bloków parametrach ultranadkrytycznych – USC
(ciśnienie pary powyżej 25 MPa, temperatura pary ok.
620°C) i bloków o parametrach superultranadkrytycznych – AUSC (ciśnienie pary powyżej 30 MPa, temperatura pary ok. 700°C) o sprawności η ≥ 46%.

W obecnie eksploatowanych lub budowanych blokach spełniających wymagania dla pracy w warunkach
USC sprawdzonym standardem jest kocioł, w którym
zakłada się temperaturę pary około 600÷620°C oraz
ciśnienie pary 25÷28 MPa, co zapewnia sprawność ok.
46% [1].
Celem przyjętym w rozwiniętych krajach świata jest
osiągnięcie granicy sprawności przekraczającej 50%,
poprzez dalszą poprawę parametrów termodynamicznych obiegu parowo-wodnego i wewnętrznej sprawności turbiny [1]. Osiągnięcie tego celu wymaga opracowania nowych materiałów żarowytrzymałych oraz ich
charakterystyk opisujących ich właściwości na różnych
etapach/czasie ich eksploatacji [2–8].
Dla identyfikacji zmian strukturalnych w próbkach
stali żaroodpornych przeznaczonych na elementy pra-
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2. Materiał, zakres
i metodyka badań

cujące w warunkach krytycznych, konieczna jest między innymi realizacja badań dylatometrycznych bez
obciążania oraz z obciążeniem próbek z różnymi wartościami siły (ściskającej lub rozciągającej) w zakresie
temperaturowym odpowiadającym warunkom pracy
elementów konstrukcyjnych. Ma to na celu określenie
zmian struktury materiału badanego w funkcji obciążenia próbki.
Ponieważ wywołanie zmian strukturalnych w badanym materiale wymaga zastosowania naprężenia
i podwyższonej temperatury nie niższych niż występujące w rzeczywistych warunkach pracy elementów
konstrukcyjnych, dlatego główna seria eksperymentów została poprzedzona eksperymentami wstępnymi,
w których sprawdzono możliwości zastosowania proponowanych wartości siły (naprężenia) dla określonych
wartości temperatury i odwrotnie. Założono, że próbki
do badań zostaną obrobione cieplnie zgodnie z wymaganiami dla materiału stosowanego na konkretny element konstrukcyjny lub próbki zostaną wycięte z rur
dostarczanych do producenta elementów kotłów.
Podjęto ponadto próby wykonania doświadczeń polegających na równoczesnej zmianie siły i temperatury,
ponieważ wykonane w ostatnim okresie doświadczenia
wskazały na możliwość przeprowadzenia cyklicznych
zmian siły lub odkształcenia w warunkach powolnej
(ok. 2°C/s) zmiany temperatury, co stanowiło punkt
wyjścia do dalszych badań w tym zakresie.
Próbki w stanie wyjściowym (stan odniesienia) oraz
z głównej serii eksperymentów poddano badaniom
strukturalnym z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w celu określenia poszczególnych składników strukturalnych oraz oceny wpływu
obciążenia próbek na zmianę ich udziału i morfologii.
Przedmiotem pracy był stop niklu HR6W i stal Sanicro 25.
W ramach projektu główny nacisk położono na śledzenie zmian morfologii wydzieleń, decydujących
o właściwościach badanych materiałów, w funkcji zastosowanego obciążenia.
Zatem celem głównym projektu było zbadanie zmian
mikrostruktury w następstwie działania cyklicznych
zmian temperatury i/lub obciążenia), zaś celem szczegółowym zbadanie możliwości zastosowania równoległych cyklicznych zmian temperatury i obciążenia
w próbkach materiałów przeznaczonych na elementy
konstrukcyjne urządzeń stosowanych w energetyce.

Badania przeprowadzono na próbkach wycinków gotowych wyrobów hutniczych w postaci rur cienkościennych wykonanych ze stopu niklu o nazwie handlowej
HR6W i stali Sanicro 25, których wymagany skład chemiczny podano w tabelach 1 i 2.
Rury ze stopu HR6W dostarczane są w stanie przesyconym (VdTüV 559/2) z temperatury 1190÷1250°C w
wodzie/powietrzu lub gazie ochronnym. Strukturą końcową po przesycaniu jest austenit z niewielką ilością
nierozpuszczonych węglików pierwotnych (Nb,Ti)C
[1].
Natomiast rury ze stali Sanicro 25 dostarczane są
w stanie przesyconym (VdTüV 555) z temperatury
1175÷1250°C w wodzie/powietrzu lub gazie ochronnym. Strukturą końcową po przesycaniu jest austenit
z niewielką ilością nierozpuszczonych azotków pierwotnych (Nb,Cr)N [1].
Badania dylatometryczne przeprowadzono za pomocą
dylatometru DIL805A/D/T (TA Instruments) (Rys. 1),
wyposażonego w głowicę pomiarową typu LVDT, o teoretycznej rozdzielczości: +/-0,057 µm.

Rys. 1. Widok ogólny dylatometru DIL805 A/D/T z laserową i głowicą pomiarową typu LVDT (TA Instruments, fot.
własna)
Fig. 1. General view of DIL805 A/D/T dilatometer with laser and LVDT measuring heads (TA Instruments, photo by
IMŻ)

Badania przeprowadzono za pomocą nowoczesnego dylatometru odkształceniowego DIL805A/D/T, na
próbkach dedykowanych do prób rozciągania (Rys.2).

Tabela 1. Skład chemiczny stopu HR6W [1]
Table 1. Chemical composition of HR6W alloy [1]
Zawartości pierwiastków w % masowych
C

Mn

Si

P

S

Cr

W

Nb

Ti

Fe

Ni

B/N*

min

–

–

–

–

–

21,5

6,0

–

–

20

36

max

0,10

1,50

1,00

0,03

0,015

24,50

8,0

0,35

0,20

30

reszta

0,006/0,02

*wg normy UNS N06674 [1]
Tabela 2. Skład chemiczny stali Sanicro 25 [1]
Table 2. Chemical composition of Sandvik Sanicro 25 steel [1]
Zawartości pierwiastków w % masowych
C

Mn

Si

P

S

Cr

W

Nb

Cu

Co

Ni

B

min

0,04

–

–

–

–

21,50

2,0

0,30

2,0

1,0

23,50

–

max

0,10

0,60

0,40

0,028

0,018

23,50

4,0

0,60

3,5

2,0

26,50

0,008
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Rys. 2. Próbka do badań zmęczenia cieplno-mechanicznego za pomocą dylatometru DIL805A/D/T
Fig. 2. Sample used in thermo-mechanical tests by means
of DIL805A/D/T dilatometer

Na podstawie wzorów podanych w pracy [2] przyjęto, że obciążenie nominalne, dla ciśnienia pary w rurze
35 MPa (planowane warunki AUSC), próbek podczas
doświadczeń nie może być mniejsze niż 1120N.
Badania wykonano na dwóch gatunkach materiałów
według trzech zmodyfikowanych względem początkowych założeń programów:
–– założone początkowo cykliczne zmiany temperatury
w przedziale 600÷750°C zmieniono wprowadzając
bardziej złożony przebieg, którego idea została zaczerpnięta z pracy [2];
–– cykliczne zmiany obciążenia w przedziale ±2 kN,
przy stałej temperaturze 700°C;
–– cykliczne zmiany siły ±2 kN, przy jednoczesnym zastosowaniu liniowo zmiennej temperatury w przedziale 700÷750°C – 8 odcinków po 100 cykli w każdym.
Zgodnie z programem próbka po nagrzaniu do temperatury 700°C i wytrzymaniu przez 1 minutę schładzana jest z szybkością 1°C/s do temperatury 650°C,
po czym wykonywane jest 50 cykli. Natrafiono tu na
ograniczenie, a mianowicie nie można zaprogramować cyklu złożonego z więcej niż 10 kroków. Dlatego
symulację tzw. „odstawienia” zaprogramowano w osobnych krokach. W programie założono dwa kolejne bloki
z identycznymi cyklami. W skali globalnej można zaprogramować w bloku głównym programu maksimum
99 kroków.
Program nr 2 obejmował nagrzanie próbki do temperatury 700°C i po krótkim ustabilizowaniu temperatury przeprowadzenie 1000 cykli mechanicznych z obciążeniem zmiennym: ±2 kN. Celowo zwiększono obciążenie od wymaganego 112 MPa, aby uzyskać większy
efekt zmian struktury. Również temperatura 700°C
nieznacznie przekraczała maksymalną temperaturę
dopuszczalną dla badanych materiałów. W tym programie po osiągnięciu zadanej wartości siły czas utrzymania tej wielkości wynosił 10 sekund w każdym cyklu.
Program nr 3 początkowo zakładał cykliczne zmiany
siły i/lub odkształcenia dobrane odpowiednio do rzeczywistych warunków pracy, przy jednoczesnym zastosowaniu stałej temperatury w przedziale 700÷750°C.
Pozytywna realizacja programu nr 2 dawała podstawę
wnioskowania, że proponowany program nr 3 zostanie również wykonany, zwłaszcza przy zastosowaniu
ustalonej siły. Problemem mogłaby być wielkość odkształcenia w warunkach pracy rzeczywistej. Z kolei
podczas realizacji badań w ramach jednego z projektów
realizowanych w ramach Research Found for Coal and
Steel (RFCS) okazało się, że jest możliwe zastosowanie
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cyklicznych zmian siły lub odkształcenia przy jednoczesnej zmianie temperatury. To skłoniło wykonawców
niniejszej pracy do modyfikacji programu.
Nowa wersja programu nr 3 obejmowała nagrzanie próbki do temperatury 700°C i przyłożeniu stałej
siły 1 kN (nowy element). Po krótkim ustabilizowaniu
temperatury rozpoczęto cykliczne zmiany temperatury
do 750°C z równoczesnym przeprowadzeniem 100 cykli mechanicznych z obciążeniem zmiennym: ±2 kN.
o
Następnie schładzano próbkę z temperatury 750 C do
700°C i odkształcano cyklicznie z identycznymi parametrami jak podczas nagrzewania. Takich cykli zmiany temperatury wykonano 8 i tu natrafiono na ograniczenie oprogramowania. Podobnie jak w przypadku
programu nr 2 zastosowano parametry znacznie przekraczające zalecane dla badanych materiałów. Należy
podkreślić, że w żadnym z doświadczeń badane próbki
nie uległy zniszczeniu.

3. Wyniki i ich dyskusja
Badania zmęczenia cieplnego stopu HR6W i stali Sanicro 25 wykonano zgodnie z programem nr 1.
Rzeczywisty przebieg doświadczeń przedstawiono na
rys. 3. Analiza uzyskanych rzeczywistych przebiegów
doświadczeń wskazuje, że w przypadku obu materiałów w toku wykonywanych cykli występuje stopniowy
skurcz próbki. Fizycznie może to być związane z procesem przyjmowania przez próbkę kształtu dającego
najmniejszą objętość (przy nieskończonej liczbie cykli
obiekt dąży do przyjęcia kształtu kuli). Nie można wykluczyć w tym przypadku również zmniejszenia objętości próbki wywołanej procesem wydzielania, a następnie koagulacji wydzieleń. Z pocesami wydzielania
zwiazane jest zubarzanie osnowy w pierwiastki międzywęzłowe (węgiel, azot) i substytucyjne (chrom, wolfram
itp.). Dylatometr DIL805/A/D/T precyzyjnie wykonał
założony program, co pozwala przyjąć, że urządzenie to
dysponuje dużym potencjałem badawczym.
W przypadku badania innych stali podczas programowania doświadczeń należy uwzględniać temperatury krytyczne przemian fazowych podczas nagrzewania
i chłodzenia. Wskazówką doboru obciążenia może być
wartość granicy plastyczności przy temperaturze badania, o ile jest ona dostępna. W przeciwnym przypadku
należy wykonać dodatkowe doświadczenie – wyznaczenie krzywej płynięcia. Na szczególną uwagę zasługuje
możliwość zaprogramowania złożonego, chociaż ograniczonego cyklu. Przy czym najprostrzym cyklem jest
„piłokształtny” przebieg zmian temperatury.
Badania zmęczenia mechanicznego stali HR6W
i Sanicro 25 przy założonej temperaturze 700°C zgodnie z programem nr 2 przedstawiono odpowiednio na
rys. 4.
Analiza uzyskanych rzeczywistych przebiegów doświadczeń wskazuje, że również w tym przypadku
(dotyczy obu materiałów), w toku wykonywanych cykli
występuje stopniowy skurcz próbki.
Jak już wcześniej wspomniano program nr 3 uległ
zmianom w stosunku do pierwotnych założeń. Ograniczenia programu firmowego pozwoliły na wykonanie
tylko 4 cykli zmiany temperatury, tj. nagrzewania od
temperatury 700°C do 750°C i ponownego schłodzenia
do wyjściowej temperatury 700°C. W trakcie każdego
etapu (nagrzewania, chłodzenia) równocześnie wyko-
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Rys. 3. Fragment doświadczenia według programu nr 1
Fig. 3. Fragment of the recorded experiment carried out according to the programme No. 1

Rys. 4. Fragment doświadczenia według programu nr 2
Fig. 4. Fragment of the recorded experiment carried out according to the programme No. 2

nywano po 100 cykli mechanicznych z założonym obciążeniem ±2 kN. Zatem wykonano łącznie 800 cykli
mechanicznych (Rys. 5).
Na rys. 6 przedstawiono fotografie mikrostruktury
zarejestrowane za pomocą mikroskopu elektronowego
(SEM) dla obu badanych materiałow w stanie dostawy, tj. po wycięciu z odcinków rur. Na rys. 6 pokazano
mikrostrukturę próbek po wykonaniu doświadczeń według programu nr 1.
Oba materiały w stanie dostawy mają strukturę
sieci typu A1 z wydzieleniami węglików pierwotnych.
W przypadku stali Sanicro 25 ziarno austenitu jest wyraźnie drobniejsze w porównaniu do stopu HR6W.
Analiza mikrostrukttury w stopie HR6W, po doświadczeniu zgodnie z programem nr 1, wskazuje, ze wystepują w niej wydzielenia bogate w chrom i wolfram,

prawdopodobnie jest to węglik typu M23C6, co wymaga
potwierdzenia innymi technikami (np. TEM). Podobnie
na granicach ziaren powstała ciągła siatka wydzieleń,
których dominującym składnikiem jest chrom (Rys. 8).
W stali Sanicro 25 wydzielenia nie tworzą na granicy
ziarn ciągłej „grubej” siatki. Badane cząstki są bogate
w niob i chrom, prawdopodobnie jest to faza Z (NbCrN).
W stali znaleziono również azotek (Ti,Nb)N (Rys. 9)
i tlenek glinu.
Badania przeprowadzone według programu nr 2
obejmowały cykliczne odkształcenia przy stałej temperaturze 700°C. Obrazy mikrostruktury pokazano na
rysunku 10. Procesy wydzieleniowe intensywniej przebiegały w stopie HR6W niż w stali Sanicro 25.
Analiza większych wydzieleń na granicy ziarn w stopie HR6W wskazuje wysoką zawartość chromu i wol-
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Rys. 5. Przebieg doświadczenia według programu nr 3
Fig. 5. Process of the recorded experiment carried out according to the programme No. 3

HR6W	

Sanicro 25

Rys. 6. Mikrostruktury próbek stopu HR6W i stali Sanicro 25 w stanie dostawy (SEM)
Fig. 6. Microstructure of HR6W alloy and Sanicro 25 steel as delivered (SEM)

HR6W, pow. 5000×

Sanicro 25, pow. 5000×

Rys. 7. Mikrostruktury próbek stopu HR6W i stali Sanicro 25 po doświadczeniu zgodnie z programem nr 1 (SEM)
Fig. 7. Microstructure of HR6W alloy and Sanicro 25 steel after experiments according to programme No. 1 (SEM)
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Rys. 8. Fragment siatki węglików w stopie HR6W po doświadczeniu zgodnie z programem nr 1 (SEM)
Fig. 8. Fragment of carbides net in HR6W alloy after experiment according to programme No. 1 (SEM)

Rys. 9. Azotek (Ti,Nb)N w stali Sanicro 25 po doświadczeniu zgodnie z programem nr 1 (SEM)
Fig. 9. (Ti,Nb)N nitride in Sanicro 25 steel after experiment according to programme No. 1 (SEM)

HR6W, pow. 5000x

Sanicro 25, pow. 5000x

Rys. 10. Mikrostruktura próbek stopu HR6W i stali Sanicro 25 po doświadczeniu zgodnie z programem nr 2
Fig. 10. Microstructure of HR6W and Sanicro 25 steels after experiments according to programme No. 2 (SEM)

framu, prawdopodobnie jest to węglik typu M23C6,
jednakże identyfikacja tego typu wydzieleń, a także
analiza drobnych wydzieleń (Rys. 10 i 11) wymagają
przeprowadzenia dalszych badań z wykorzystaniem
np elektronowej mikroskopii prześwietleniowej (TEM).
Na granicy ziarna obserwowano mniejsze węgliki typu
(Ti,Nb)C (Rys. 11). Podobnie na granicach ziarn po-

wstała ciągła siatka wydzieleń węglików prawdopodobnie M23C6, których dominującym składnikiem jest
chrom.
Cykliczne odkształcenia oraz kilkukrotna zmiana
temeperatury w zakresie 700÷750°C stanowiły istotę
programu nr 3. Obrazy mikrostruktury pokazano na
rysunku 12. Podobnie jak w przypadku omawianego
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Rys. 11. Bogate w chrom and wolfram wydzielenie (prawdopodobnie węglik M23C6) oraz azotek (Ti,Nb)N lub węglikoazotek
(Ti,Nb)(C,N) w stopie HR6W po doświadczeniu zgodnie z programem nr 2
Fig. 11. Precipitation containing chronium and tungsten (propably M23C6 carbide) and (Ti,Nb)N nitride or (Ti,Nb)(C,N) carbonitride in HR6W alloy after experiments according to programme No. 2 (SEM)

HR6W	

Sanicro 25

Rys. 12. Mikrostruktury próbek stali HR6W i Sanicro 25 po doświadczeniu zgodnie z programem nr 3 (SEM)
Fig. 12. Microstructure of HR6W and Sanicro 25 steels after experiments according to programme No. 3 (SEM)

wcześniej doświadczenia wykonanego zgodnie z programem nr 2, procesy wydzieleniowe przebiegały mniej
intensywnie w stali Sanicro 25. Warunki doświadczenia wpłynęły zasadniczo na procesy wydzieleniowe
w stopie HR6W, gdzie oprócz silnie „obsadzonych”
przez wydzielenia granic ziarn można zaobserwować
cząsteczki wtórne na liniach poślizgu wywołanych cyklicznym odkształceniem, które widoczne są nie tylko
w pobliżu granic ziarn, ale i w ich wnętrzu. W stali Sa-

nicro 25 obserwujemy utworzenie ciągłej siatki węglików na granicach ziarn austenitu.
Skład wydzieleń w obu badanych materiałach poddanych obróbce cieplnoplastycznej według programu nr 3
nie zmienił się. Ultradrobnych wydzieleń za pomocą
SEM nie badano.
W celach porównawczych na rys. 13 i 14 pokazano
mikrostrukturę próbek poddanych długotrwałemu starzeniu lub podczas prób pełzania.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 45–54

52

HR6W	

Sanicro 25

Rys. 13. Mikrostruktury próbek stopie HR6W i staliSanicro 25 po starzeniu 1000 h (SEM)
Fig. 13. Microstructure of HR6W alloy and Sanicro 25 steel after 1000 h annealing (SEM)

Pełzanie 700°C / 200 MPa / 360 h

Pełzanie 700°C / 200 MPa / 360 h

HR6W

Sanicro 25

Rys. 14. Mikrostruktury próbek stopu HR6W i stali Sanicro 25 po pełzaniu (SEM)
Fig. 14. Microstructure of HR6W alloy and Sanicro 25 steel after creep tests No. 3 (SEM)

750°C / 1000 h

Rys. 15. Mikrostruktury próbek stali Sanicro 25 po długotrwałym starzeniu (SEM)
Fig. 15, Microstructure of Sanicro 25 steel after long-term annealing No. 3 (SEM)

750°C / 10000 h
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Równoczesne oddziaływanie temperatury i naprężenia prowadzi do intensyfikacji wydzieleń, co w pierwszej kolejności przebiega na granicach ziarn austenitu.
W efekcie powstaje ciągła siatka wydzieleń. Granice
ziaren w stopie HR6W są szczególnie narażone na tworzenie pustek, co wskazują obrazy mikrostruktur pokazane na rys. 14. Stal Sanicro 25 wykazue natomiast
mniejszą skłonność do powstawania pustek po granicach zairen w tych samych warunkach. Wyniki badań
mikrostruktury po długotrwałym (1000 h i 10 000 h)
starzeniu przy temperaturach 700°C i 750°C dla stali
Sanicro 25 pokazano (Rys. 15).
W stali Sanicro 25 po długotrwałym starzeniu tworzy
się również siatka wydzieleń na granicach ziarn austenitu, niemniej jednak we wnętrzu ziarn występują również drobne wydzielenia.

Dla obu materiałów przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem programu JMatPro. Przyjęto skład chemiczny dla górnego zakresu zawartości poszczególnych
pierwiastków (Tab. 1 i 2). Z przedstawionych na rys. 16
i 17 wykresów wynika, że w warunkach równowagi termodynamicznej w stopie HR6W można spodziewać się
występowania węglików M6C i M23C6, węglikoazotków
M2(C,N) i M(C,N), a ponadto fazy Lavesa i G.
Obliczony skład fazowy stali Sanicro 25 w warunkach
równowagi termodynamicznej zakłada występowanie
węglików M23C6, węglikoazotków M(C,N), a przede
wszystkim fazy σ i Lavesa. W niewielkiej ilości mogą
być obecne również fazy G i Z.
Mikrostruktury stali Sanicro 25 po starzeniu 10 000h
w temperaturze 750°C (Rys. 15) wskazuje, na pojawienie się obszarów nowej fazy (prawdopodobnie σ), która
zarodkuje na granicach ziarn austenitu.

Rys. 16. Skład fazowy stopu HR6W obliczony za pomocą programu JMATPro
Fig. 16. Phase composition of HR6W alloy calculated using JMATPro software

Rys. 17. Skład fazowy stali Sanicro 25 obliczony za pomocą programu JMATPro
Fig. 17. Phase composition of Sanicro 25 steel calculated using JMATPro software
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4. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań opracowano
i opanowano programy badania materiałów narażonych na oddziaływanie złożonych warunków pracy, tj.
zmiennej temperatury, cyklicznych obciążeń mechanicznych (siły, ustalonego odkształcenia) przy stałej
lub zmiennej temperaturze.
Uzyskane wyniki badań mikrostruktury wskazują,
na różną odpowiedź badanych materiałów na zadane warunki testów. Oczywiście nowe możliwości badań z wykorzystaniem dylatometru DIL805A/D/T nie
zastąpią tradycyjnych metod badań – np. pełzania.
Jednakże łatwość wykonania przyspieszonych testów
w skrajnych warunkach pracy, wybranych dla testowanych materiałów, pozwala na wstępną prognozę
przydatności danego materiału (wybranego z kilku)
do określonych aplikacji. W przypadku zastosowania
badanego materiału w energetyce wybrany materiał
należy poddać badaniom metodami klasycznymi (peł-

zania) z uwagi na mechanizm degradacji struktury elementów konstrukcyjnych.
Z porównania struktury próbek poddanych badaniom zaproponowanych w niniejszej pracy oraz klasycznym badaniom pełzania wynika, że charakter obciążenia wpłynął wyraźnie na obraz mikrostruktury.
Relatywnie krótki czas trwania doświadczeń mimo
zastosowania intensywnych cyklicznych obciążeń nie
doprowadził do zmian struktury identycznych jak po
próbie pełzania.
W tym zakresie należy poszerzyć badania o testy
przeprowadzane przy jeszcze wyższych wartościach
temperatury niż przyjęte w pracy. Z uwagi na aspekt
ekonomiczny czas doświadczenia nie powinien przekraczać 20 h.
Identyfikacja wydzieleń zaobserwowanych w strukturze badanych materiałów wymaga przeprowadzenia
dalszych badań z zastosowaniem innych technik badawczych np. metod elektronowej mikroskopii prześwietleniowej.
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