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2. Ogólna charakterystyka długotrwałej eksploatacji elementów 

instalacji energetycznych 
 

Zapotrzebowanie na energiC elektryczn> jest bezpoWrednio zwi>zane z rozwojem gospo-

darczym kraju, produkcj> przemysłow>, energochłonnoWci> oraz zarz>dzaniem energi>. Prze-

widywano [436], ce w Polsce do 2020 roku miało nast>pić prawie dwukrotne zwiCkszenie 

zucycia energii w porównaniu z rokiem 1997 (rys. 1), oraz ce zmaleje zucycie wCgla kamien-

nego w ogólnym bilansie surowców energetycznych z ok. 56% w 2007 do ok. 30% w 2020 

roku (rys. 2). Uaktualnione dane [437] wskazuj>, ce chociac znaczenie wCgla kamiennego 

w ogólnym bilansie surowców energetycznych rzeczywiWcie stale bCdzie maleć z obecnych 

53% w roku 2010 do ok. 40% w 2020 roku i ok. 36% w 2030 roku, to jednak nadal bCdzie on 

podstawowym paliwem dla wielkich elektrowni i elektrociepłowni. Obecnie z wCgla 

kamiennego i brunatnego wytwarza siC około 92% energii elektrycznej w Polsce [437], choć 

pod koniec ubiegłego wieku przewidywano ce bCdzie to nawet 97% [438]. 

Rozwój technologii energetycznych (rys. 3) uzalecniony jest m.in. od uwarunkowaM 

techniczno-ekonomicznych, ekologicznych, prawnych, a nade wszystko od czynników 

materiałowo-technologicznych [438-444]. Wysokotemperaturowa wytrzymałoWć i trwałoWć 

elementów konstrukcyjnych, czCsto okreWlana jako carowytrzymałoWć, zalecy od wymaganej 

odpornoWci na pełzanie, stabilnoWci struktury materiału, technologicznoWci i rozwi>zaM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Prognozy zucycia energii elektrycznej do 2020 roku [436] 
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Rysunek 2. Prognozy zucycia wCgla kamiennego [436] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Współczesne technologie energetyczne [50] 

 

konstrukcyjnych, a takce od poziomu zaawansowania technologii. W budowie maszyn i urz>-

dzeM energetycznych, podobnie jak w innych dziedzinach techniki, zastosowanie znajduj> stale 

do pracy w podwycszonej temperaturze, w tym stale odporne na pełzanie, a takce coraz 

czCWciej inne carowytrzymałe stopy metali. barowytrzymałoWć jest złocon>, wynikow> cech> 

materiału, uwarunkowan> przebiegiem i wzajemnym oddziaływaniem procesów odkształcenia, 

umocnienia i dekohezji w podwycszonej temperaturze. WłasnoWci i cechy mechaniczne, 

fizykochemiczne oraz technologiczne stopów carowytrzymałych zestawiono w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania stawiane materiałom carowytrzymałym stosowanym w energetyce 

cieplnej (opracowano według A. Maciejnego) 

WłasnoWci Wpływ 1) 

granica plastycznoWci w temperaturze podwycszonej ↑ 
długotrwała wytrzymałoWć na pełzanie – czas do zniszczenia ↑↑ 
wytrzymałoWć na obci>cenia cykliczne – mechaniczne i cieplne ↑ 
własnoWci plastyczne – wydłucenie przy zniszczeniu, udarnoWć ↑↑ 
odpornoWć na kruche pCkanie ↑ 

WłasnoWci 

mechaniczne 

odpornoWć na Wcieranie i kawitacjC – ~ 

korozja równomierna – woda, para wodna, pary soli, spaliny, 

popiół paliwowy, noWniki energii j>drowej 
↑ 

korozja wcerowa ~ 

korozja miCdzykrystaliczna ~ 

korozja naprCceniowa – ~ 

odpornoWć na uszkodzenia radiacyjne – 

stabilnoWć wymiarowa ↑ 

WłasnoWci 

fizyczne 

i chemiczne; 

odpornoWć 
korozyjna 

niemagnetycznoWć elementów rdzenia – 

spawalnoWć ↑↑ 

podatnoWć na obróbkC plastyczn> na zimno i gor>co ↑ 
obrabialnoWć ↑ 
jakoWć powierzchni gotowych produktów ↑ 

WłasnoWci 

technologiczne 

jednorodnoWć składu chemicznego ↑ 
1)  ↑↑  szczególnie istotny,   ↑  istotny,   ~  istotny w niektórych przypadkach,   –  nieistotny. 

 

barowytrzymałoWć zalecy nie tylko od czynników technologicznych i konstrukcyjnych, 

lecz głównie od wzajemnej kombinacji temperatury, naprCcenia i czasu eksploatacji, a takce od 

Wrodowiska, decyduj>c o przebiegu zjawisk degraduj>cych te własnoWci, tzn.: pełzania, które 

jest podstawowym procesem determinuj>cym mechaniczne zachowanie siC metali i stopów 

w podwycszonej i wysokiej temperaturze, zmCczenia mechanicznego i zmCczenia cieplnego, 

które jest najbardziej złoconym z tych procesów, a ponadto coraz czCWciej korozji. Elementy 

konstrukcyjne urz>dzeM i instalacji energetycznych, ciepłowniczych oraz petrochemicznych 

ulegaj> zatem wskutek eksploatacji ci>głemu procesowi niszczenia, co wpływa na rzeczywist> 

trwałoWć elementu, przy czym w praktyce czas bezpiecznej i sprawnej pracy jest jedynym 

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

ogólnie pojCtego wytCcenia materiału lub elementu konstrukcyjnego. OkreWlenie trwałoWci 

wymaga wyznaczenia czasu granicznego do zniszczenia tZ (tr), granicznej liczby cykli do 

zniszczenia NZ (Nf), liczby operacji lub zabiegów technologicznych oraz liczby innych 

wielkoWci mierzalnych, po których przy załoconym kryterium nast>pi zniszczenie lub utrata 
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zdolnoWci spełniania wymaganych funkcji przez materiał lub element konstrukcyjny. Elementy 

konstrukcyjne w wymienionych gałCziach przemysłu, zwłaszcza energetycznego, s> eksploa-

towane w warunkach lokalnej kumulacji oddziaływania niejednorodnych i niestacjonarnych 

pól temperatury oraz obci>ceM mechanicznych, Wrodowiska, zmian i niejednorodnoWci struktury 

materiału i zwi>zanych z tym zmian własnoWci mechanicznych oraz przy okresowych 

losowych przeci>ceniach, w wyniku czego s> naracone na wystCpowanie w nich lokalnie 

odkształceM plastycznych i rócnego rodzaju uszkodzeM, zwykle w strefach spiCtrzenia naprCceM 

wywołanych karbami mechanicznymi, karbami strukturalnymi oraz ducym gradientem 

temperatury. Materiały stosowane do budowy urz>dzeM energetycznych i petrochemicznych 

powinny siC zatem odznaczać nie tylko wymagan> odpornoWci> na odkształcenie plastyczne 

w podwycszonej temperaturze, lecz równiec wykazywać mał> podatnoWć na pCkanie, w tym 

szczególnie na tworzenie kruchego złomu w warunkach współdziałania czynników mechani-

cznych, korozyjnych i aktywowanych cieplnie. WWród elementów instalacji energetycznych 

mocna wyrócnić pracuj>ce ponicej lub powycej temperatury granicznej Tg, czyli w warunkach 

pełzania. TemperaturC graniczn> Tg dla kacdej stali stosowanej na elementy pracuj>ce 

w podwycszonej temperaturze, wyznacza punkt przeciCcia krzywej minimalnej granicy 

plastycznoWci t
mineR  ( t

minR 2,0 ) i krzywej Wredniej czasowej wytrzymałoWci na pełzanie dla 

100 000 godzin RZ/100000/T, a w rzeczywistoWci okreWlanej jako zakres temperatury zalecny od 

pasma rozrzutu  R0,2 i RZ  (rys. 4), o wartoWciach przykładowo zestawionych przez autora dla 

standardowych stali kotłowych oraz nowych gatunków stali carowytrzymałych (rys. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Schemat wyznaczania temperatury granicznej Tg [50] 
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a) 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Charakterystyki carowytrzymałoWciowe stali kotłowych: 

a) niestopowych i niskostopowych, 

b) wysokochromowych 9-12% Cr 
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SzybkoWć odkształcenia w czasie pełzania najogólniej jest funkcj> czterech parametrów: 

,の) , , ,(j i = i iST&&  (1) 

gdzie: 

j – przyłocone naprCcenie, 

T – temperatura, 

Si = S1, S2, S3 .... Sn – parametry strukturalne okreWlaj>ce cechy struktury wywieraj>ce 

wpływ na szybkoWć pełzania, a w szczególnoWci: gCstoWć i układ dyslokacji, wielkoWć 

ziarna, stCcenie pierwiastków stopowych rozpuszczonych w osnowie, rozkład i udział 

wydzieleM wewn>trz i na granicach ziarn, 

の – stan wewnCtrznych uszkodzeM wywołuj>cych pCkanie. 

Zmiany stanu ustalonego, charakterystycznego dla II stadium pełzania, s> wywoływane 

oddziaływaniem struktury na stałe obci>cenie lub nastCpuj> w przypadku, gdy iS&  i/lub ω&  s> 

rócne od zera, gdzie iS&  – szybkoWć zmian parametrów strukturalnych, ω&  – szybkoWć zmian 

stanu uszkodzeM wewnCtrznych. Wówczas zwykle zwiCksza siC szybkoWć pełzania i rozpo-

czyna siC III stadium pełzania (rys. 6), chociac szybkoWć pełzania moce ulec zmniejszeniu, 

jeceli zmiany iS&  s> spowodowane procesami wydzieleniowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Krzywe pełzania a) w stałej temperaturze, b) przy stałym obci>ceniu [49] 

tt trts t
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Mocna wyrócnić dwa rodzaje zmian w materiale prowadz>ce do zwiCkszenia szybkoWci 

pełzania. Pierwszym z nich jest wyczerpanie, gdy zmiany nastCpuj> w strukturze iS&  ≠ 0, a nie 

wystCpuje proces dekohezji ω&  = 0. Wyczerpanie jest utrat> zdolnoWci materiału do odkształ-

cenia plastycznego w wyniku przebiegu procesu pełzania. StopieM wyczerpania jest wartoWci> 

wzglCdn> i przy zerwaniu równy jest 1 lub 100%. Miar> stopnia wyczerpania jest stosunek 

odkształcenia i elementu poddanego pełzaniu do całkowitego odkształcenia przy zerwaniu ic 

(rys. 7a). Miar> stopnia wyczerpania moce być równiec stosunek czasu t przebiegu pełzania 

w danym elemencie do czasu zerwania tr (rys. 7b). ZalecnoWć miCdzy wyczerpaniem odkształ-

ceniowym a czasowym ma charakter liniowy zwykle do koMca II stadium pełzania [7, 101, 

445, 446]. 

Drugim procesem jest uszkodzenie, gdy powstaj> i rozwijaj> siC uszkodzenia wewnCtrzne 

ω&  ≠ 0, a nie towarzysz> im zmiany struktury iS&  = 0. Uszkodzenie w wyniku pełzania to 

nieodwracalne zmiany struktury, spowodowane przez oddziaływanie temperatury i naprCcenia 

mechanicznego w długotrwałym czasie. StopieM uszkodzenia moce być okreWlony eksperymen-

talnie metodami metalograficznymi. Wyczerpywanie siC materiału jest spowodowane miCdzy 

innymi przez powstawanie i rozwijanie siC uszkodzeM wewnCtrznych w metalu poddanym 

pełzaniu w przypadku, gdy ω&  ≠ 0, a iS&  = 0. Zwykle oba wymienione procesy przebiegaj> 

równolegle, a jedynie jeden z nich jest dominuj>cym w zalecnoWci od stadium pełzania i głó-

wnie decyduje o wyczerpaniu lub uszkodzeniu materiału. W zalecnoWci od stadium pełzania 

rócny jest stopieM wyczerpania materiału i rócne nasilenie nieci>głoWci od pustek poprzez 

szczeliny do pCkniCć spowodowanych przez pełzanie (rys. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Graficzne ujCcie wyczerpania materiału, którego miar> jest:  

a) stosunek odkształcenia  ie /ic   lub  b) stosunek czasu te / tr [50] 
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Rysunek 8. Krzywa pełzania z wynikami badaM metalograficznych odpowiadaj>cych rócnym 

klasom wewnCtrznych uszkodzeM materiału podczas eksploatacji; opracowano według  

[447, 463] 

 

W temperaturze homologicznej wycszej od 0,4 na krzywej pełzania obserwuje siC trzecie 

stadium pełzania przyspieszonego koMcz>ce siC pCkaniem. PCkanie zalecy od temperatury oraz 

szybkoWci pełzania, która jest funkcj> czasu pełzania oraz przyłoconego naprCcenia. Na 

podstawie analizy map mechanizmów pCkania w wyniku pełzania (rys. 9 i 10) w układach 

współrzCdnych: naprCcenie redukowane-temperatura homologiczna, naprCcenie redukowane-

czas do zerwania oraz Wrednica ziarna-naprCcenie redukowane, mocna okreWlić dominuj>ce 

rodzaje i mechanizmy pCkania w wyniku pełzania. PCkanie zwykle jest miCdzykrystaliczne 

w przypadku niskich naprCceM i małych minimalnych szybkoWci pełzania, gdy wydłucenie jest 

bardzo małe, a przewCcenie pomijalnie małe. PCkanie miCdzykrystaliczne przy pełzaniu moce 

być szczelinowe i jest zwi>zane z powstawaniem szczelin klinowych na styku dwóch, trzech 

lub czterech ziarn, ich wzrostem wzdłuc granic ziarn oraz ł>czeniem siC szczelin zainicjo-

wanych na rócnych nieprzylegaj>cych do siebie stykach ziarn. PCkanie miCdzykrystaliczne 

kawitacyjne nastCpuje w wyniku powstawania pustek na granicach ziarn usytuowanych pod 

k>tem zbliconym do 45 lub 90° do osi przyłoconego naprCcenia, ich wzrostu oraz koalescencji, 

co decyduje o utworzeniu szczelin. W przypadku ducych naprCceM i ducych minimalnych 

szybkoWci pełzania wystCpuje pCkanie transkrystaliczne, czemu towarzyszy znaczne wydłu-

cenie i przewCcenie. PCkanie transkrystaliczne przy pełzaniu polega na inicjacji pCkniCć 

w osnowie na granicach miCdzyfazowych z wtr>ceniami oraz nastCpnej ich propagacji,  
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Rysunek 9. Mapy mechanizmów pCkania stopu NiCr20Ti2Al; opracowano według 

M.F. Ashby’ego [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Mapa mechanizmów pCkania stali austenitycznej; opracowano według 

M.F. Ashby’ego [49] 

 

prowadz>cych do utraty stabilnoWci plastycznej i zrywania oddzielaj>cych te wtr>cenia 

mostków nieuszkodzonego wewnCtrznie materiału. Wraz ze wzrostem odkształcenia nastCpuje 

koncentracja naprCceM na wtr>ceniach, co powoduje pCkanie wtr>ceM lub naruszenie kohezji 

miCdzy nimi a osnow>. Koalescencja pCkniCć wpływa na pCkanie przy niewielkim zwiCkszeniu 

wydłucenia. 
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Podstawowym wskaanikiem okreWlaj>cym nowoczesnoWć jednostki energetycznej b>da 

danej technologii jest jej sprawnoWć (rys. 11-13). SprawnoWć netto najlepszych polskich 

elektrowni wynosi Wrednio 33%, gdy w Wwiecie wynosi Wrednio 36%, a w nowo budowanych 

blokach siCga nawet 42-46%. Wzrost sprawnoWci bloków, z wyj>tkiem układów dwuczyn-

nikowych i kombinowanych, mocna osi>gn>ć stosuj>c wysokie nadkrytyczne (tj. powycej tem-

peratury 540°C i ciWnienia 18 MPa) parametry pary. W ostatnich kilkunastu latach w Europie, 

USA i Japonii obserwuje siC wzrost zainteresowaM blokami o parametrach nadkrytycznych, jak 

równiec intensywne prace projektowe i inwestycyjne bloków o mocy 400-1000 MW z tur-

binami na parC podwójnie przegrzan> o ciWnieniu 25-30 MPa i temperaturze 580-610°C 

(rys. 11). Realizowane programy badawcze dotycz> jeszcze wycszych parametrów roboczych, 

których ciWnienie wynosi powycej 30 MPa, a temperatura w zakresie 620-650°C, a nawet 

700°C [442, 448-455]. PrzejWcie do parametrów nadkrytycznych umocliwiło budowC klasycz-

nych bloków kondensacyjnych o sprawnoWci nawet do 48% netto (z uwzglCdnieniem systemów 

oczyszczania spalin) przy znacznym ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeM i obni-

ceniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11. Rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej opartej na spalaniu wCgla 

[444] 
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Rysunek 12. Porównanie sprawnoWci rócnych technologii energetycznych [441]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 13. WzglCdna zmiana sprawnoWci bloku energetycznego w zalecnoWci od parametrów 

temperaturowych pary przegrzanej [50] 

 

Znaczne podwycszenie temperatury i ciWnienia pracy urz>dzeM energetycznych jest 

mocliwe dziCki rozwojowi incynierii materiałowej, zapewniaj>cej wytwarzanie elementów 
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konstrukcyjnych z nowych stali i stopów niklu odpornych na pełzanie o podwycszonych 

własnoWciach ucytkowych. Zagadnienie to wpisuje siC w kluczowy zakres badawczo-

rozwojowy technologii procesów materiałowych i nowych materiałów, objCty wynikami badaM 

wykonanych w ramach Foresightu technologicznego Europy w 5. i 6. Programach Ramowych 

Wspólnoty Europejskiej i ogłoszonymi w raportach z realizacji projektów „The Future of 

Manufacturing in Europe” [456] oraz „Manufacturing Visions The Futures Project” [457]. 

Podstawow> zmian> metodologii projektowania materiałowego, wynikaj>c> z wymienionych 

ustaleM tych badaM foresightowych, jest wytwarzanie materiałów spełniaj>cych potrzeby 

wytwórców produktów rynkowych w odpowiednim czasie i miejscu, o własnoWciach zamó-

wionych przez ucytkowników produktów i o odpowiednio ukształtowanej strukturze gwarantu-

j>cej wymagany zespół własnoWci fizykochemicznych. Nowe materiały incynierskie i procesy 

ich wytwarzania s> podporz>dkowane potrzebom klienta i funkcjom ucytkowym produktów 

oraz załoconym zachowaniom tych materiałów podczas eksploatacji. Materiały współczeWnie 

stosowane na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych zestawiono w tablicy 4.  

 

Tablica 4. Zestawienie materiałów stosowanych na elementy krytyczne kotłów o parametrach 

nadkrytycznych; opracowano według [460] 

Element kotła 

Materiał 
(oznaczenia według: 

1)ASME, 2) Sumitomo Japan) 

Temperatura, °C, 

odpowiadaj>ca 

Rz/100000/600°C = 100 MPa 

Vciany membranowe

(temperatura Wcianki 

rur parownika  

ok. 420-455°C) 

13CrMo4-5 

7CrMoVTiB10-10 (T24 1)) 

7CrWVMoNb9-6 (T23 1); HCM2S 2)) 

0,1C-12Cr-1Mo-1W-V-Nb (HCM12 2)) 

515 

550 

580 

600 

Rury przegrzewacza 

(temperatura Wcianki 

rur 

ok. 640-670°C) 

 

X3CrNiMoN1713 

X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 (Esshete 1250)

X6CrNiNb18-10 (TP347HFG 1)) 

NiCr23Co12Mo (Alloy 617 1)) 

NiCr23MoCo1Nb3 (Alloy 625 1)) 

630 

640 

655 

690 

740 

Komory zbiorcze 

i kolektory 

X10CrMoVNb9-1 (P91 1)) 

X10CrWMoVNb9-2 (P92 1)) 

X11CrMoWVNb9-1-1(E911 1)) 

12Cr-2,6W-2,5Co-0,5Ni-V-Nb (NF 12 2)) 

X6CrNiNb18-10 (TP347HFG) 

NiCr23Co12Mo (Alloy 617 1)) zmodyfik. 

590 

615 

615 

645 

655 

700 

Wodooddzielacze X10CrMoVNb9-1 (P91 1)) 590 
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Rysunek 14. Dobór optymalnych parametrów czynnika roboczego (pr, Tr) dla stosowanych 

materiałów na komory wylotowe o geometrii DZ / DW = 1,8; opracowano według [460]  

 

Standardowe stale odporne na pełzanie o osnowie ferrytycznej, nisko- i wysokostopowe, 

znajduj> zastosowanie w temperaturze do 540°C. SpoWród tych stali jedynie z gatunku 

13CrMo 4-5 wykonano rury dla górnej czCWci komory paleniskowej kotła w duMskiej elektro-

wni NORD J oddanej do ucytku w 1998 roku [457]. Ponadto na Wciany komory paleniskowej 

przewidziano zastosowanie nowych stali niskostopowych 7CrWVMoNb9-6 (T23) oraz 

7CrMoVTiB10-10 (T24). Na pozostałe elementy krytyczne stosowane bCd> nowe wysoko-

stopowe stale martenzytyczne i austenityczne oraz stopy niklu [449, 453, 458-460]. Stal SA213 

- TP347 H o drobnoziarnistej strukturze austenitycznej spełnia wymagania wytrzymałoWci na 

pełzanie, odpornoWci na utlenianie po stronie pary oraz odpornoWci na korozjC wysoko-

temperaturow> po stronie spalin. Zakres stosowalnoWci materiałów na komory wylotowe 

przegrzewacza pary pierwotnej o stosunku geometrii DZ / DW = 1,8 (przy standardowym 1,5) 

i obliczeniowym współczynniku wytrzymałoWciowym (współczynniku osłabienia) Z = 0,8 

przedstawiono na rysunku 14, pokazuj>c optymalne parametry czynnika roboczego dla danego 

materiału komory, który przy takim samym obci>ceniu zapewnia najnicsze jednostkowe 

zucycie ciepła.  

Elementy konstrukcyjne pracuj>ce powycej temperatury granicznej Tg (rys. 4) projektuje 

siC odpowiednio do obci>ceM roboczych, na ograniczony obliczeniowy czas pracy to, 
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przyjmowany do obliczeM wczeWniej jako 100 000, a obecnie 100 000, 200 000 lub nawet 

250 000 h i nazywany trwałoWci> obliczeniow> (lub projektow>). Praktyczne znaczenie ma 

trwałoWć rozporz>dzalna odpowiadaj>ca czasowi, w którym element konstrukcyjny moce być 

bezpiecznie eksploatowany w załoconych warunkach temperatury i obci>cenia, ograniczona 

krytycznym stopniem wyczerpania lub uszkodzenia materiału. TrwałoWć rzeczywista 

odpowiada natomiast czasowi do zerwania materiału poddanego pełzaniu. TrwałoWć elementu 

konstrukcyjnego oraz trwałoWć zbadana laboratoryjnie na próbkach poddanych jednoosiowej 

próbie pełzania nie s> identyczne. Na podstawie wyników tej próby mocna wnioskować 

o trwałoWci elementów konstrukcyjnych, chociac z ducym stopniem niepewnoWci, jedynie 

w razie znajomoWci warunków eksploatacji, w tym temperatury oraz rozkładu naprCceM w ele-

mencie konstrukcyjnym i ich zmian podczas eksploatacji.  

Obliczeniowa trwałoWć rozporz>dzalna w praktyce jest zwykle wielokrotnie mniejsza od 

rzeczywistej rozporz>dzalnej trwałoWci elementów konstrukcyjnych, ze wzglCdu na brak 

dokładnych danych dotycz>cych rzeczywistych warunków eksploatacji oraz zrócnicowan> 

strukturC i własnoWci materiału w stanie wyjWciowym, a takce z powodu rozrzutu czasowej 

wytrzymałoWci na pełzanie w pasmach w zalecnoWci od nachylenia krzywych, co wpływa na 

zrócnicowanie okreWlenia trwałoWci o 10 do 20 razy (rys. 15) [461] oraz przyjmowanie 

w obliczeniach konstrukcyjnych najbardziej niekorzystnych warunków pracy, np. 

niestacjonarnego obci>cenia (rys. 16a) oraz zmian temperatury eksploatacji, przy stałym 

naprCceniu roboczym (rys. 16b) i współczynników bezpieczeMstwa, a takce dobór wiCkszych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 15. Pasmo rozrzutu czasowej wytrzymałoWci na pełzanie, gdzie jr – naprCcenie  

eksploatacyjne, tr – czas do zerwania [50] 
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od obliczonych gruboWci Wcian elementów i niejednorodne obci>cenie w rócnych miejscach 

instalacji.  

Konieczne jest jednak okreWlenie praktycznej trwałoWci rozporz>dzalnej oraz czasu 

bezpiecznej eksploatacji urz>dzeM i ich elementów po zakoMczeniu eksploatacji w czasie 

wynikaj>cym z obliczeniowej trwałoWci rozporz>dzalnej, miCdzy innymi ze wzglCdu na bardzo 

wysokie koszty inwestycyjne instalacji energetycznych i ich bardzo długi okres amortyzacji. 

W odrócnieniu od trwałoWci rzeczywistej (do zniszczenia) tr, znaczenie praktyczne ma trwałoWć 

rozporz>dzalna tr0,6 odpowiadaj>ca czasowi, w którym element konstrukcyjny moce być 

bezpiecznie eksploatowany w załoconych warunkach temperatury i obci>cenia [15, 49, 101, 

462-464]. Rócnica czasu miCdzy praktyczn> i obliczeniow> trwałoWci> nazywana jest 

trwałoWci> resztkow> (rys. 17) [50, 101]. Jej wyznaczenie zawsze ma zwi>zek z przedłucaniem 

czasu bezpiecznej eksploatacji elementów instalacji energetycznej powycej czasu oblicze-

niowego, załoconego w obliczeniach konstrukcyjnych, co ma zasadnicze znaczenie ekono-

miczne [15, 101, 462-464].  

Poniewac wyznaczenie trwałoWci resztkowej nie jest wystarczaj>c> informacj> do 

okreWlenia czasu bezpiecznej eksploatacji, wprowadzono pojCcie rozporz>dzalnej trwałoWci tr0,6 

oraz rozporz>dzalnej trwałoWci resztkowej tre0,6 (rys. 18). Rozporz>dzalna trwałoWć tr0,6 jest 

czCWci> trwałoWci, a jej wartoWć okreWla czas odpowiadaj>cy koMcowi II stadium pełzania 

materiału bCd>cego w eksploatacji. WartoWć ta (ok. 0,6 tr) ograniczona jest krytycznym stop-

niem wyczerpania lub uszkodzenia materiału identyfikowanym z III stadium pełzania. Podo-

bne relacje wystCpuj> pomiCdzy rozporz>dzaln> trwałoWci> resztkow> a trwałoWci> resztkow>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. a) Zmiana charakterystyki pełzania przy obci>ceniu niestacjonarnym, b) wpływ 

temperatury pełzania na  czas do zniszczenia przy załoconym naprCceniu eksploatacyjnym [50] 
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Rysunek 17. Schematyczne  ujCcie definicji trwałoWci resztkowej i rozporz>dzalnej [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18. Graficzne ujCcie pojCcia „trwałoWć resztkowa i rozporz>dzalna” [50] 

 

Wyniki badaM autora potwierdzaj> poprawnoWć załocenia w metodzie obliczeniowej, ce 

czas specjalnego nadzoru rozpoczyna siC po osi>gniCciu około 60% wyczerpania materiału 

[101, 464]. Przesłanki literaturowe i wyniki badaM własnych dowodz> ponadto, ce około 60% 

trwałoWci resztkowej odpowiada równiec granicznej wartoWci wydłucenia wynosz>cej 1% lub 

2%, powycej której konieczny jest specjalny nadzór nad dalsz> prac> elementu. 

TrwałoWć resztkowa od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania naukowego [1-101] 

i aplikacyjnego [102-435] autora niniejszej monografii, który jest równoczeWnie autorem lub 

współautorem wielu wycej zdefiniowanych pojCć oraz autorem oryginalnej metodologii 

oceny trwałoWci resztkowej elementów instalacji energetycznych, zaprezentowanej w sposób 

TrwałoWć obliczeniowa to 

100 000 h 
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syntetyczny w dalszej czCWci niniejszej pracy i wielokrotnie zweryfikowanej w praktyce. Opis 

własnych osi>gniCć w tym zakresie stanowi wacny fragment niniejszej monografii. Stosowane 

dotychczas metody prognozowania trwałoWci resztkowej mog> wi>zać siC z rejestracj> i kon-

trol> parametrów ruchowych w celu dokonania obliczeM przy wykorzystaniu reguły ułamków 

trwałoWci Robinsona [462, 463] i standardowych danych materiałowych lub z badaniami 

i próbami materiałów po eksploatacji wymagaj>cych bezpoWredniego dostCpu do elementów 

w celu pobrania próbek i dokonania pomiarów. W praktyce zwykle wykorzystywane s> ł>cznie 

synergiczne mocliwoWci obydwu grup metod. ZłoconoWć problemu wymaga kacdorazowo 

indywidualnego doboru zespołu metod, i to miCdzy innymi w zalecnoWci od historii eksploa-

tacyjnej oraz stanu wyczerpania i uszkodzenia materiału. Brak jest nie tylko nieniszcz>cej, lecz 

równiec i niszcz>cej, jednej uniwersalnej, jednoznacznej metody oceny trwałoWci resztkowej 

materiału i elementu.  

Obiektywnej oceny trwałoWci resztkowej materiału dokonać mocna opieraj>c siC jedynie 

na zespole metod i technik badawczych [15, 50, 101, 447, 463-471], ł>cznie wykorzystuj>c 

wiedzC teoretyczn> i praktyczn> (rys. 19). O wynikach oceny trwałoWci elementu lub instalacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 19. Uogólniony sposób postCpowania w ocenie stanu materiału i elementu [50] 
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decyduje wybór elementów i miejsc do badaM. Zwykle s> to kolana, kształtki, obszary przy-

otworowe, spoiny obwodowe – w ruroci>gach, denka, obszary w rejonie otworów wCcownic, 

mostki w okolicy króćców, spoiny – w komorach i kolektorach kotła oraz wałach wirników, 

kołach roboczych, kadłubach i tarczach kierowniczych turbiny. Wybór elementów i miejsc do 

badaM ma niebagatelne znaczenie, bowiem decyduje o metodach i czasochłonnoWci badaM, 

trafnoWci decyzji i ekonomicznoWci przedsiCwziCć [15, 50, 101, 445, 464, 469-471]. Na ogół s> 

to elementy i miejsca najbardziej wytCcone, które wskazać mocna, maj>c dostateczn> wiedzC 

z zakresu zagadnieM konstrukcyjnych i technologicznych, popart> doWwiadczeniem eksploata-

cyjnym, a najpewniej z wykorzystaniem nowoczesnych technik numerycznych, w tym metody 

elementów skoMczonych [102, 105, 539, 540]. 

W ocenie elementów konstrukcyjnych, pracuj>cych w warunkach pełzania niezbCdn> jest 

ocena stanu ich materiału. Przeprowadza siC j> na podstawie nieniszcz>cych lub niszcz>cych 

badaM materiałowych, dla których dokonuje siC wyboru zespołu metod badawczych w zalec-

noWci od dostCpnoWci do elementu i mocliwoWci pobrania materiału do badaM niszcz>cych. 

Uzyskane wyniki odnosi siC do posiadanych charakterystyk materiałów po eksploatacji. Zasto-

sowanie takiego sposobu postCpowania umocliwia dobre oszacowanie stanu materiału, stopnia 

jego wyczerpania oraz wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji do nastCpnego 

przegl>du [15, 49, 50, 445, 463-471]. Jednak osi>gniCcie 200 000 godzin eksploatacji materiału 

elementów wymaga w licznych przypadkach nie tylko dobrego oszacowania trwałoWci reszt-

kowej ale i jej wyznaczenia na podstawie badaM niszcz>cych na pobranym reprezentatywnym 

wycinku do badaM. Nie zawsze jest to jednak mocliwe do wykonania w praktyce. Mocliwe jest 

to do przeprowadzenia dla oceny stanu materiału nitki głównego ruroci>gu parowego lub 

ruroci>gu przerzutowego, jak równiec dla niektórych komór, schładzaczy i wCcownic prze-

grzewaczy pary. Musi być to jednak poprzedzone rachunkiem ekonomicznym opłacalnoWci 

przeprowadzenia takiej procedury. 

Ocena stanu materiałów bCd>cych w eksploatacji wymaga opracowania i doboru 

nieniszcz>cych i niszcz>cych metod badaM, dobieranych kacdorazowo w zalecnoWci od 

charakteru pracy elementu i dostCpnoWci do badaM. Ocena uzyskiwanych wyników badaM 

zastosowanymi metodami wymaga jednak znajomoWci zmian struktury, a w tym rozwoju 

procesów wydzielania wCglików i w ich wyniku obnicania siC własnoWci mechanicznych, 

szczególnie odpornoWci na pełzanie, decyduj>cych o zdolnoWci do przenoszenia wymaganych 

obci>ceM eksploatacyjnych badanych materiałów pracuj>cych powycej temperatury granicznej, 



Materiałoznawcza interpretacja 

trwałoWci stali dla energetyki 

 

2. Ogólna charakterystyka długotrwałej eksploatacji elementów instalacji energetycznych 33 

a takce mechanizmów uszkodzenia w wyniku długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. 

OcenC tak> umocliwiaj> charakterystyki materiałów po rócnych okresach eksploatacji wraz 

z  systemem oceny ich stanu i sposobem wyznaczania lub oszacowania czasu dalszej 

eksploatacji, najczCWciej znacznie poza czas obliczeniowy (rys. 20).  

WWród metod oceny trwałoWci resztkowej wyrócnia siC metody polegaj>ce na gro-

madzeniu i kontroli parametrów ruchowych instalacji energetycznej w celu dokonania obliczeM 

przy wykorzystaniu standardowych danych materiałowych i reguły ułamków trwałoWci [49, 50, 

447, 461, 466]. Metody obliczeniowe, szczegółowo opisane w pracy własnej [50], chCtnie s> 

stosowane przez eksploatatorów urz>dzeM energetycznych, szczególnie w krajach, które nie 

dysponuj> pełnym zakresem informacji dotycz>cych zachowania siC materiałów stosowanych 

na urz>dzenia energetyczne po długich okresach eksploatacji. Metody polegaj>ce na badaniach 

i próbach materiałów po eksploatacji wymagaj> bezpoWredniego dostCpu do elementu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 20. Cele, sposoby i narzCdzia stosowane dla utrzymania poziomu produkcji energii 

elektrycznej w Polsce 
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w celu dokonania pomiarów i pobrania próbki. Ubytki powstałe w wyniku pobrania próbek 

materiału s> naprawiane przez spawanie, a w przypadkach próbek zminiaturyzowanych jedynie 

przez wyrównanie powierzchni. Badania materiału po eksploatacji umocliwiaj> dokładn> 

ocenC stopnia jego wyczerpania i stopnia uszkodzenia, nie wymagaj> natomiast znajomoWci 

historii warunków pracy, w tym naprCcenia i temperatury oraz standardowych danych materia-

łowych. Metody te mog> być zarówno niszcz>ce, jak i nieniszcz>ce, w tym bezpoWrednio na 

zainstalowanych elementach urz>dzeM energetycznych. Najbardziej wiarygodne wyniki przy 

prognozowaniu trwałoWci resztkowej uzyskuje siC dysponuj>c wynikami prób pełzania 

materiału po eksploatacji oraz w stanie wyjWciowym. Przy ustalaniu przedłuconego czasu 

eksploatacji przyjmuje siC najkrótszy czas wynikaj>cy z czasowej wytrzymałoWci na pełzanie 

materiału po eksploatacji, maksymalnej prCdkoWci pełzania w warunkach eksploatacji i rezerwy 

odkształcenia wynikaj>cej z zalecnoWci: 

,
i

 )i-(i
 = 

ep

edop

ept
&

  (2) 

gdzie:  

 tep – czas przedłuconej eksploatacji, 

 idop – odkształcenie dopuszczalne, 

 ie – rzeczywiste odkształcenie po eksploatacji, 

 epi& – rzeczywista prCdkoWć pełzania dla jr i Te, 

 jr – naprCcenie robocze, 

 Te – temperatura eksploatacji. 

NajczCWciej stosowane s> przyspieszone próby pełzania, czCsto tec nazywane skróconymi 

próbami pełzania [54, 59], realizowane zwykle przy naprCceniu badania jb odpowiadaj>cym 

roboczemu jr oraz w temperaturze badania Tb wycszej od temperatury eksploatacji Te, których 

wyniki s> ekstrapolowane do temperatury eksploatacji Te (rys. 21). Warunki tych prób s> tak 

dobrane aby ich czas do zerwania nie wynosił wiCcej nic 10 000 godzin. Po wykonanej 

ekstrapolacji (rys. 22) wyniki przedstawia siC w postaci krzywej parametrycznej jb = f (L), 

gdzie: L = Tb(C + log tre),  L-M – parametr Larsona-Millera, Tb – temperatura badania, C – stała 

materiałowa, tre – trwałoWć resztkowa. Próby pełzania prowadzone celem okreWlenia prCdkoWci 

pełzania w stanie ustalonym i sporz>dzenia zalecnoWci Monkmana-Granta oraz Dobeša-Milički 

[471] wyznaczane s> własn> metod> nieniszcz>c> opracowan> przez autora, wykorzystuj>c> 

zalecnoWci podane w pracy [472]. 
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Rysunek 21. Sposób wyznaczania trwałoWci resztkowej na podstawie wyników przyspieszonych 

prób pełzania [50]  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22. WytrzymałoWć na pełzanie po eksploatacji wraz z ekstrapolacj> wyników badaM 
trwałoWci resztkowej do poziomu wartoWci naprCceM roboczych jr  w porównaniu z wymagan> 

wytrzymałoWci> na pełzanie dla materiału w stanie wyjWciowym;  

RZWr – czasowa wytrzymałoWć na pełzanie wg wymagaM dla stanu wyjWciowego, RZep – czasowa 

resztkowa wytrzymałoWć na pełzanie, to – czas obliczeniowy; jep – przewidywany poziom 

naprCcenia dalszej eksploatacji; jr – naprCcenie robocze 

Temperatura badania, Tb 

  

C
z
a
s
 d

o
 z

e
rw

a
n

ia
, 
lo

g
 t

r
e
  



Open Access Library 

Volume 3 2011 

 

36  J. DobrzaMski 

W ocenie stanu materiału po eksploatacji w warunkach pełzania wykorzystuje siC wyniki 

prób rozci>gania w podwycszonej temperaturze, prób udarnoWci, pomiarów twardoWci oraz 

zmCczenia niskocyklowego i szybkoWci rozwoju szczeliny. Pomiary twardoWci s> dokonywane 

na obiekcie najczCWciej w miejscu wykonania repliki odwzorowuj>cej obraz struktury. 

Nieniszcz>ce metody badaM stosowane obligatoryjnie w ocenie stanu elementu to badania: 

defektoskopowe, penetracyjne, magnetyczne, ultradawiCkowe i endoskopowe. Wacne znacze-

nie odgrywaj> metalograficzne, nieniszcz>ce metody badaM replik wykonanych w wybranym 

miejscu analizowanego obiektu i badanych przy ucyciu elektronowego mikroskopu skaningo-

wego, a w przypadku zgrubnych ocen tec Wwietlnego. Metalograficzne techniki badaM wyczer-

pania materiału opieraj> siC na analizie czynników powoduj>cych przejWcie materiału do III 

stadium pełzania przyspieszonego [50, 447, 463, 475, 476]. 

Zgodnie z zalecnoWci> (1) ocenie podlega stan wewnCtrznych uszkodzeM の zwi>zanych 

z zarodkowaniem i rozwojem pustek [477-479] oraz elementy struktury, np. wielkoWć ziarna, 

podziarna lub powierzchnia właWciwa granic ziarn, rodzaj wydzieleM, ich wzajemny udział, 

wielkoWć, kształt i rozmieszczenie, odległoWć miCdzy cz>stkami, struktura dyslokacyjna ziarn 

i granic ziarn. Dotychczasowe badania stopnia degradacji struktury oraz stanu wewnCtrznych 

uszkodzeM nakazuj> duc> ostrocnoWć w stosowaniu metod metalograficznych i ustalaniu zwi>z-

ków pomiCdzy struktur> a trwałoWci>. Szczególnie dotyczy to techniki replik wykonywanych 

bezpoWrednio na obiekcie. Technika ta wymaga odpowiedniej wiedzy popartej kwalifikacj> 

struktury i uszkodzeM wewnCtrznych oraz atlasem obrazów struktury odpowiadaj>cych okre-

Wlonemu stopniowi wyczerpania, zweryfikowanych wynikami niszcz>cych badaM pełzania 

materiałów po rócnym okresie eksploatacji. Ponadto istotnym jest doWwiadczenie w zakresie 

wykonywania kolejnych etapów preparatyki oraz właWciwe zastosowanie skaningowego 

mikroskopu elektronowego i umiejCtna interpretacja uzyskiwanego w nim obrazu mikro-

struktury. 

Bardziej wiarygodne s> oceny zwi>zków miCdzy stanem wewnCtrznych uszkodzeM 

materiałów pracuj>cych w warunkach pełzania a trwałoWci> resztkow> i stopniem wyczerpania, 

pomimo trudnoWci w wyborze reprezentatywnych miejsc do badaM. DoWwiadczenia, w tym 

własne autora, w zakresie analizy procesów niszczenia materiałów elementów instalacji 

energetycznych pozwoliły wyodrCbnić 4 główne klasy wewnCtrznych uszkodzeM wskutek 

długotrwałej eksploatacji, którym przypisuje siC okreWlony czas dalszej eksploatacji lub zaleca 

siC odpowiednie postCpowanie (rys. 8) [447, 463, 479-483].  



Materiałoznawcza interpretacja 

trwałoWci stali dla energetyki 

 

2. Ogólna charakterystyka długotrwałej eksploatacji elementów instalacji energetycznych 37 

ZłoconoWć wymienionych zagadnieM stała u podstaw opracowania niniejszej monografii 

naukowej, uwzglCdniaj>cej współczesny stan wiedzy na temat carowytrzymałoWci stali stopo-

wych i trwałoWci wykonanych z nich elementów konstrukcyjnych instalacji energetycznych, ze 

szczególnym uwzglCdnieniem wyników własnych badaM autora w tym zakresie, dla dokonania 

podsumowania własnych działaM w zakresie metodologii obiektywnej oceny trwałoWci mate-

riału pracuj>cego w warunkach pełzania, w oparciu o zespół materiałoznawczych metod i tech-

nik badawczych, w tym badaM metalograficznych, badaM własnoWci mechanicznych i metod 

obliczeniowych, co stanowi istotC kolejnych rozdziałów niniejszej monografii. Przedstawiono 

w niej równiec opis procesu degradacji materiału podczas długotrwałej eksploatacji w warun-

kach pełzania, zmian jego struktury i rozwoju wewnCtrznych uszkodzeM, a takce 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 własnoWci oraz 

oceny trwałoWci stali stosowanych na elementy energetyczne pracuj>ce w warunkach pełzania. 

Wiedza podsumowana w dalszej czCWci niniejszej monografii umocliwia optymalne wykorzy-

stanie elementów konstrukcyjnych instalacji energetycznej poddanych długotrwałej eksploa-

tacji w warunkach podwycszonej temperatury, naprCcenia oraz agresywnego Wrodowiska, 

zwłaszcza tych które przekroczyły obliczeniowy czas pracy 100 000 godzin, z punktu widzenia 

czynników eksploatacyjnych, ekonomicznych i warunków bezpieczeMstwa. 


