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7. Podsumowanie i uwagi koMcowe 
 

Rozwój gospodarczy kraju i wzrost produkcji przemysłowej w Polsce zalec> od 

zaspokojenia zapotrzebowania na energiC elektryczn>. W okresie do 2020 roku zwiCkszy siC 

ono prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1997 [436]. WCgiel kamienny w tym okresie 

nadal bCdzie stanowił ok. 30% ogólnego bilansu surowców energetycznych. Rozwój techno-

logii energetycznych w ducej mierze zalecy od czynników materiałowo-technologicznych 

[437-443]. WytrzymałoWć materiałów w podwycszonej temperaturze zalecy głównie od 

kombinacji temperatury, naprCcenia i czasu eksploatacji, a takce od agresywnoWci Wrodowiska, 

decyduj>c o przebiegu procesów niszczenia, w tym głównie wskutek pełzania, które jest 

podstawowym procesem determinuj>cym mechaniczne zachowanie siC metali i stopów 

w podwycszonej temperaturze, jako procesu degraduj>cego własnoWci, a takce od czynników 

technologicznych i konstrukcyjnych. W praktyce czas bezpiecznej i wydajnej pracy jest jedy-

nym interesuj>cym wskaanikiem iloWciowym, zwi>zanym bezpoWrednio z trwałoWci>, jako 

miar> ogólnie pojCtego wytCcenia materiału lub elementu konstrukcyjnego urz>dzeM i instalacji 

energetycznych, ciepłowniczych i petrochemicznych. Materiały stosowane do budowy urz>-

dzeM energetycznych i petrochemicznych powinny siC cechować mał> podatnoWci> na pCkanie, 

w tym szczególnie na tworzenie kruchego złomu w warunkach współdziałania czynników 

mechanicznych, korozyjnych i aktywowanych cieplnie, a nade wszystko wymagan> odpor-

noWci> na odkształcenie plastyczne w podwycszonej temperaturze, a powycej temperatury 

granicznej Tg – wymagan> wytrzymałoWci> na pełzanie.  

 Poniewac ok. 90% eksploatowanych w Polsce bloków energetycznych przekroczyło 

obliczeniowy czas pracy 100 000, a wiCkszoWć nawet 200 000 godzin, a ich okres ucytkowania 

nierzadko osi>gn>ł 40 a nawet 50 lat, zapewnienie dyspozycyjnoWci pracuj>cych jednostek i ich 

dalszej bezpiecznej eksploatacji, jest determinant> zapewnienia obecnego poziomu produkcji 

energii elektrycznej w Polsce, zwacywszy ce obserwuje siC nadal niewielkie zaangacowanie 

inwestycyjne w sektorze energetycznym. Decyzje o przedłuceniu eksploatacji elementów 

instalacji energetycznych poza czas obliczeniowy stały siC wiCc koniecznoWci>, zwacywszy ce 

ich rzeczywiste zucycie eksploatacyjne jest zwykle znacznie mniejsze od całkowitego, na co 

wpływa m.in. liczba i wielkoWć współczynników bezpieczeMstwa stosowanych w projekto-

waniu, a wynikaj>cych z uproszczeM przyjmowanych w tym procesie i niewiedzy projek-

tantów, Wrednia czasowa wytrzymałoWć na pełzanie charakterystyczna dla kacdego z gatunków 
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stali bCd>cych przedmiotem badaM, której wartoWć rzeczywista zwykle jest wiCksza od wartoWci 

przyjCtej do obliczeM, rzeczywista gruboWć Wcianki rur wiCksza od przyjmowanej do obliczeM 

i powiCkszona o wymagane naddatki, rzeczywiste warunki temperaturowo-naprCceniowe pracy 

najczCWciej nicsze od przyjCtych w obliczeniach, a podejmowanie decyzji w tym zakresie 

wymaga racjonalnej diagnostyki, przegl>dów i napraw.  

 ZłoconoWć wymienionych zagadnieM stała u podstaw opracowania niniejszej monografii 

powstałej w oparciu o wyniki własnych długoletnich badaM autora w tym zakresie [1-435] i w 

celu ich podsumowania, której teza stanowi, ce obiektywna ocena trwałoWci materiału 

pracuj>cego w warunkach pełzania mocliwa jest jedynie w oparciu o zespół materiałozna-

wczych metod i technik badawczych, obejmuj>cych wyniki badaM metalograficznych, badaM 

własnoWci mechanicznych i metod obliczeniowych. Poznawcze i praktyczne cele niniejszej 

pracy dotycz> przedstawienia opisu procesu degradacji materiału podczas długotrwałej 

eksploatacji w warunkach pełzania, zmian jego struktury i rozwoju wewnCtrznych uszkodzeM 

i zwi>zanych z tym zmian własnoWci mechanicznych, jako podstawy opracowania obiektywnej 

metody oceny stanu materiału i jego przydatnoWci do dalszej eksploatacji w warunkach 

pełzania, z uwzglCdnieniem materiałoznawczej interpretacji przyczyn zmian struktury i włas-

noWci oraz oceny trwałoWci stali stosowanych na elementy energetyczne pracuj>ce w warun-

kach pełzania. Dokonywana ocena kacdorazowo wymaga wykonania  komplementarnych 

badaM i pomiarów, których dobór jest zalecny m.in. od rodzaju i warunków pracy analizowa-

nego elementu konstrukcyjnego, a takce od mocliwoWci dostCpu do tego elementu. Oszaco-

wanie stanu materiału wymaga wyznaczenia stopnia wyczerpania (te/tr) bCd>cego stosunkiem 

czasu dotychczasowej eksploatacji te do czasu do zerwania tr odniesionego do warunków 

temperaturowo-naprCceniowych. ZnajomoWć czasu dotychczasowej eksploatacji odniesiona do 

oszacowanego lub wyznaczonego stopnia wyczerpania pozwala wyznaczyć trwałoWć resztkow> 

tre bCd>c> czasem pozostaj>cym do zniszczenia materiału dla zdefiniowanych warunków 

dotychczasowej pracy. Czasem dalszej bezpiecznej eksploatacji jest czCWć tego czasu, 

nazywana resztkow> trwałoWci> rozporz>dzaln> tbe, definiowana jako czas do osi>gniCcia koMca 

drugiego okresu pełzania. Wymienione badania i pomiary wykonano na elementach po długo-

trwałej eksploatacji w warunkach pełzania przy rzeczywistym czasie znacznie dłucszym od 

obliczeniowego czasu pracy 100 000 godzin (tabl. 2) z wybranych stali niskostopowych 

16Mo3, 14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 oraz wysokochromowej X20CrMoV11-1 (tabl. 1), 

w szczególnoWci dotycz>cych wyczerpania i zwi>zanych z tym procesów wydzieleniowych 



Materiałoznawcza interpretacja 

trwałoWci stali dla energetyki 

 

7. Podsumowanie i uwagi koMcowe 193 

oraz uszkodzenia tych stali, jak równiec oryginalnej autorskiej metodologii oceny trwałoWci 

resztkowej, wł>cznie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do modelowania wybra-

nych procesów oraz predykcji bezpiecznego czasu dalszej eksploatacji.  

Zmiany w strukturze badanych materiałów w czasie pracy w warunkach pełzania zacho-

dz> w jej podstawowych składnikach fazowych oraz wystCpuj>cych wydzieleniach, powoduj>c 

w koMcu powstawanie i rozwój wewnCtrznych uszkodzeM. Udział poszczególnych procesów  

i ich intensywnoWć zalec> od typu struktury stanu wyjWciowego i stopnia wyczerpania.  

W pierwszym okresie najwiCksze zmiany s> zwi>zane z rozpadem perlitu i/lub bainitu w sta-

lach niskostopowych oraz odpuszczonego martenzytu w stali wysokochromowej. Ze wzrostem 

stopnia wyczerpania intensywnoWć tych zmian maleje, natomiast roWnie intensywnoWć pro-

cesów wydzieleniowych. Zaawansowany stan rozwoju procesów wydzieleniowych wi>ce siC  

z zapocz>tkowaniem i rozwojem wewnCtrznych uszkodzeM, powoduj>c inicjacjC nieci>głoWci 

najczCWciej pod koniec drugiego lub z pocz>tkiem trzeciego okresu pełzania. Zalecy to od 

rodzaju struktury i parametrów eksploatacji. Dla opracowywania systemu oceny stanu 

materiału po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania konieczna jest znajomoWć 

poziomu własnoWci ucytkowych odpowiadaj>cych okreWlonemu stanowi struktury i odpowia-

daj>cemu mu stopniowi wyczerpania, natomiast nie jest wymagana znajomoWć struktury i włas-

noWci stanu wyjWciowego, jak równiec historii eksploatacji danego elementu, jako głównych 

czynników o istotnym wpływie na stan struktury materiału po eksploatacji, które s> zakodo-

wane w ocenianym materiale. ZnajomoWć warunków eksploatacji moce być jednak pomocna  

w definiowaniu warunków i prognozowaniu czasu dalszej eksploatacji.  

StopieM wyczerpania materiałów pracuj>cych w warunkach pełzania jest skutkiem nakła-

dania siC zmian w strukturze, zwi>zanych ze składnikami fazowymi, procesami wydzielenio-

wymi oraz uszkodzeniami wewnCtrznymi. Zmianom struktury wszystkich badanych stali 

przypisano odpowiadaj>cy im stopieM wyczerpania, a jemu z kolei przyporz>dkowano główne 

klasy struktury, ujmuj>ce klasy procesów składowych zmian w strukturze badanych stali i na 

tej podstawie opracowano klasyfikacjC stanu badanych stali pracuj>cych w warunkach 

pełzania. Opracowana klasyfikacja dla kacdej z badanych stali składa siC dwóch czCWci, 

pierwszej – obejmuj>cej badane stale po eksploatacji bez wewnCtrznych uszkodzeM i drugiej – 

uwzglCdniaj>cej uszkodzenia wewnCtrzne. Dla zmian struktury i jej stanów zdefiniowanych dla 

kolejnych etapów sporz>dzonych klasyfikacji, na podstawie wyników badaM opracowano 

wzorce struktury ilustruj>ce etapy tych zmian w badanych stalach.  
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Schematy zmian struktury badanych stali po eksploatacji w warunkach pełzania obejmu-

j>ce klasy rozpadu perlitu/bainitu lub martenzytu, rozwoju procesów wydzieleniowych oraz 

rozwoju uszkodzeM wewnCtrznych w zalecnoWci od stopnia wyczerpania odniesione do głównej 

klasy struktury przedstawiono na tle krzywej pełzania odrCbnie dla stali niskostopowych o stru-

kturze ferytyczno-perlitycznej lub ferrytyczno-bainitycznej z ewentualnym udziałem perlitu 

oraz odrCbnie dla stali wysokochromowej o strukturze odpuszczonego martenzytu. Zmianom 

struktury przypisano zatem odpowiadaj>cy im stopieM wyczerpania, natomiast stopniowi 

wyczerpania przyporz>dkowano główn> klasC struktury, ujmuj>c> klasy procesów składowych 

zmian w strukturze. Metodologia oceny stanu badanych stali po eksploatacji w warunkach 

pełzania oparta jest na ocenie zmian w strukturze procesów składowych tzn.: zmian w stru-

kturze odpowiednio perlitu, bainitu lub martenzytu, rozwoju procesów wydzieleniowych oraz 

rozwoju uszkodzeM wewnCtrznych, odniesionych do stopnia wyczerpania. Dokonuj>c oceny 

podanych elementów składowych struktury i przypisuj>c odpowiadaj>ce im klasy ujawnione 

na podstawie badaM strukturalnych, wyznacza siC główn> klasC struktury i odpowiadaj>cy jej 

stopieM wyczerpania.  

Znaj>c stopieM wyczerpania stali i dotychczasowy czas eksploatacji, mocna oszacować 

trwałoWć resztkow>, czyli czas pozostaj>cy do zniszczenia materiału, którego czCWci> jest 

rozporz>dzalna trwałoWć resztkowa, bCd>ca bezpiecznym czasem dalszej eksploatacji dla 

dotychczasowych warunków pracy lub dla warunków roboczych dalszej pracy podanych przez 

eksploatatora. Sposób oceny i kwalifikacji do dalszej pracy badanych stali pracuj>cych w wa-

runkach pełzania w dwóch wariantach bez uszkodzeM wewnCtrznych i z nimi przedstawiono  

graficznie na rysunku  składaj>cym siC kacdorazowo z dwóch elementów. Pierwszym 

elementem jest schematyczna krzywa pełzania bCd>ca zalecnoWci> trwałego odkształcenia i od 

stopnia wyczerpania materiału te/tr, na której zaznaczono wystCpowanie poszczególnych klas 

struktury. Drugim elementem jest tabela, na podstawie której, w oparciu o wczeWniej dokonan> 

ocenC stanu materiału i okreWlenie klasy jego struktury, mocna tej klasie przypisać stopieM 

wyczerpania. Kacdej klasie przyporz>dkowany jest maksymalny dopuszczalny okres eksploa-

tacji do nastCpnego przegl>du. Okres ten podany jest w godzinach i w latach. Wacnym staje siC 

ten rodzaj dopuszczalnego okresu eksploatacji do nastCpnego przegl>du, który pierwszy zosta-

nie osi>gniCty. Istotny wpływ na upłyniCcie wyznaczonego okresu ma nie tylko rzeczywisty 

czas eksploatacji, ale równiec liczba odstawieM i uruchomieM oraz ł>czny czas postojów kotła. 

Wyznaczone okresy eksploatacji do nastCpnego przegl>du s> zrócnicowane w zalecnoWci od 

czasu dotychczasowej eksploatacji, tzn. z przedziału pomiCdzy 100 000 a 200 000 godzin lub 
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powycej 200 000 godzin oraz gatunku stali nalec>cej do grupy niskostopowych stali ferryty-

czno-perlitycznych oraz niskostopowych dwuskładnikowych stali ferrytyczno-bainitycznych 

lub niskostopowych trójskładnikowych stali ferrytyczno-bainitycznych oraz wysokochromowej 

stali o strukturze odpuszczonego martenzytu. Ponadto w oparciu o odpowiadaj>cy klasie 

struktury wskaanik n, podany w tablicy bCd>cej czCWci> rysunku, mocna z podanego wzoru 

wyznaczyć prognozowany czas dalszej eksploatacji tep. WartoWć wskaanika n dla danej klasy 

struktury jest zrócnicowana podobnie jak dla wyznaczonych okresów eksploatacji, tzn. dla 

dwóch grup gatunków stali.  

Opracowana i opisana w niniejszej monografii metodyka oceny stanu materiału, oceny 

stanu elementu, jego trwałoWci resztkowej i trwałoWci rozporz>dzalnej oraz oceny jego 

przydatnoWci do dalszej eksploatacji i prognozy czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji została 

poddana weryfikacji doWwiadczalnej przez autora w ok. 1000 przypadków w praktyce przemy-

słowej, przynosz>c miliardowe efekty ekonomiczne, przy czym w cadnym przypadku nie 

stwierdzono popełnienia błCdu w zakresie ustalenia czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji 

elementów instalacji energetycznych.  

 Zakres problematyki trwałoWci resztkowej i rozporz>dzalnej elementów konstrukcyjnych 

instalacji energetycznych jest znacznie szerszy nic zdołano to opisać w niniejszej pracy i do-

tyczy miCdzy innymi metodyki diagnozowania uszkodzeM krytycznych elementów instalacji 

ciWnieniowych kotłów energetycznych, z wykorzystaniem badaM materiałoznawczych, w oce-

nie przyczyn ich awarii oraz trwałoWci eksploatacyjnej zł>czy spawanych, jak i wykonywania 

naprawczych zł>czy spawanych materiałów po eksploatacji z materiałami w stanie wyjWcio-

wym lub z materiałami po eksploatacji, elementów wymagaj>cych naprawy lub dokonania 

zmian konstrukcyjnych w wykonywanej modernizacji instalacji po długotrwałej pracy, a takce 

zachowania siC materiałów badanych zł>czy w warunkach odpowiadaj>cych warunkom 

eksploatacji oraz technologii wykonywania naprawczych zł>czy spawanych. Zagadnienia te 

omawiane s> w innych pracach własnych autora, lecz nie zostały one szczegółowo omówione 

w niniejszej monografii. Zagadnienia te, wraz z objCtymi problematyk> niniejszej monografii, 

s> przedmiotem dalszych badaM autora, jak równiec wymagaj> szerszego zainteresowania.  

W szczególnoWci d>cenie do rozwoju kotłów i instalacji pracuj>cych w warunkach nadkry-

tycznych, wymaga opracowywania, badania i wdracania nowych materiałów i adaptacji 

opracowanej metodyki prognozowania czasu bezpiecznej eksploatacji elementów instalacji 

energetycznych do nowych warunków eksploatacyjnych oraz nowych materiałów. 


