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Abstrakt 

 Erosion of metals by solid particles and slury is a serious problem in many industrial 
applications, such as coal mining, transporatation and utilization, electrical power plant. It effects 
idustrial  production and development seriously. 

Considering the location  of powder pipe-lines the problems of erosion wear may not be solved  from 
the  point of  view of  design, also not  by change of pipe-line cross-section or change of geometry of 
powder pipe-line bended parts. From these reasons there is a solution of excessive wear by the way of 
selection of materials at given composition of powdered coal. Considering the high intensity of erosion 
it is not possible to directly use the laboratory test results of materials for prediction of life-time of 
pipe-line systems. On the basis of  laboratory tests there was made a specific material selection for 
working tests. Selection of materials for wear conditions do not enable us in all cases to correctly 
interpretate the results according only by mechanical properties as strength or hardness,and toughness 
of material. For selection of materials in the wear conditions  the structure  of material and also the 
exclusion of carbide parts plays the great role. Above mentioned results are confronted with working 
tests in the area of straight pipe-line parts. 

 In this contribution the results of working tests of exposed parts of pipe- lines are compared 
with laboratory measured on two types of materials applicated in thermal power plant. 

 

 

Abstrakt 

 Erozívne opotrebenie je vážny problém, ktorý vzniká pri doprave práškového uhlia v potrubí 
do spaľovacieho kotla v podmienkach tepelnej elektrárne. Je ro značný problém v strojárskych 
prevádzkach.  

 Problematika riešenia erozívneho opotrebenia potrubia nie možná iba zmenou geometrie 
ohybov potrubia, ale aj výberom vhodných materiálov pre takéto podmienky dopravy. Z výsledkov 
laboratórnych skúšok boli vybrané špecifické druhy materiálov. Výber materiálov pre podmienky 
opotrebenia nie je možný iba na základe mechanických vlastností, ako je pevnosť alebo tvrdosť. Pri 
výbere rozhoduje aj štruktúra materiálov, spôsob vylúčenia karbidických častí v štruktúre. Výsledky z 
laboratórnych testov je nutné porovnávať s prevádzkovými podmienkami. 

 Tento príspevok je zameraný na výsledok aplikovaných materiálov v prevádzke tepelnej 
elektrárne. 

1. Úvod     



 V príprave práškového uhlia pre tepelnú energetiku sa využívajú ventilátorové mlyny, ktoré 
nasávajú pre sušenie uhlia teplé spaliny priamo zo spaľovacej komory kotla.  Po rozdrvení a doprave 
uhlia a cez triedič, postupuje práškové uhlie sústavou práškovodov až do spaľovacieho kotla. 
Poškodzovanie funkčných povrchov účinkom prúdiacich častíc nesených plynným médiom v 
dopravnom potrubí bolo príčinou častých opráv a vyradenie mlyna z prevádzky. Životnosť potrubia v 
priamom úseku bola cca 1 rok. V experimentálnych skúškach bolo analyzovaných 8 druhov materiálov 
a viac druhov povlakovacích materiálov. Bolo vykonaných niekoľko štúdií pre zvýšenie odolnosti proti 
erozívnemu opotrebeniu povlakmi, ale zvýšenie hrúbky vhodného materiálu je viac efektívne ako 
aplikácia povlakov [3]. V príspevku je zúžený výber kovových materiálov  so zameraním na materiály 
zvariteľné. 

Technické možnosti riešenia trasy potrubia neumožňujú iné alternatívy zvýšenia životnosti potrubia, 
než je materiálové  riešenie. 

 

 

2. Rozbor problematiky a skúmané materiály  

 Proces erozívneho opotrebenia časticami nesenými v prúde média, je ovplyvňovaný radou 
vnútorných a vonkajších podmienok.  

 Vonkajšie podmienky pri tomto type dopravy práškového uhlia potrubím sú nasledovné: 

rýchlosť prúdu zmesi  : v = 33,6 m.s-1 

objemový prietok zmesi  : V =  4,22 m.s-1 

koncentrácia prášku   : c = 168 g.s-1 

množstvo prášku   : M = 2555 kg.hod-1 

teplota zmesi za triedičom : T = 200°C 

tlak zmesi za triedičom : 250 Pa (max) 

 

 

 Veľkosť frakcií, sa pohybuje od 30-900 µm. Chemický rozbor popola paliva z jednotlivých 
druhov energetického uhlia obsahuje značné časti SiO2 (cca 41- 62 % ) ako aj iných druhov minerálov, 
ktoré sa svojou tvrdosťou a tvarom a obsahom sa podieľajú na nízkej životnosti potrubia [1]. 
Vysokopevné nízkolegované ocele, používané v podmienkach erozívneho opotrebenia, vynikajú 
predovšetkým vysokou medzou sklzu a pevnosti. Zo skupiny týchto ocelí (tab.1) bol vybraný  materiál 
s najlepšou odolnosťou proti erozívnemu opotrebeniu prostredníctvom fyzikálneho modelu pre 
prevádzkové skúšky. 

 

 
                       Tab.1 Chemické zloženie materiálov 

3. Výsledky  skúšok     

 Experimentálne skúšky erozívneho opotrebenia boli realizované na prístroji CUK 3M pri 
parametroch: 

dopadová rýchlosť častíc v = 50 m.s-1 

uhol nárazu častíc  Ψ = 15°, 45° a  90°     

abrazivo: zlievarenský piesok 0-36 Provodín -KIII-32/38-C-D-ČSN 72 1205 preosiaty na site s 
veľkosťou ôk 0,8 mm          

etalónový materiál  : oceľ 11 373 



         Odolnosť materiálov proti erozívnemi pôsobeniu sa hodnotila podľa pomernej odolnosti Ψer, 
ktorá je daná pomerom priemerných hmotnostných úbytkov etalónu a vzoriek skúšaných materiálov. 
Výsledky skúšok sú graficky spracované na obr.1. 

 

 
 

 
Obr.1 Pomerná odolnosť proti erozívnemu opotrebeniu Ψer vybranej skupiny ocelí 

 

 

 Charakter závislosti veľkosti hodnôt Ψer na uhle nárazu je typický pre tvrdé a krehké 
materiály. Materiál Hardox 400 (štruktúra martenziticko - bainitická, obr.2a.) má značný pokles 
hodnoty Ψer pre uhol nárazu 90° oproti materiálu KODUR E 700 TS. Pri kolmom dopade častíc, kedy 
dominantným mechanizmom je vysokocyklová únava, materiál  ocele KODUR E 700 TS má v 
dôšledku svojej húževnatosti vyššiu hodnotu  Ψer, než materiál s martenziticko - bainitickou 
štruktúrou. Vysoké hodnoty medze sklzu a pevnosti ocele KODUR E 700 TS  sa podieľajú spolu s 
jemnozrnnou štruktúrou na týchto výsledných hodnotách  [5, 6, 7, 8]. Štruktúra tejto ocele je na obr.2b. 

 Proces erozívneho opotrebenia je zložitý, ovplyvňovaný radom spolupôsobiacich faktorov, 
ako je koncentrácia zmesi častíc, uhly nárazu, teplota nosného média a pod. Výsledok modelových 
skúšok, je možné prostriedok výberu materiálov pre prevádzkové skúšky. Prevádzkové skúšky   
potrubia z ocele KODUR E 700 TS boli realizované pre mlynský okruh M021 a kotol K-22. 
 

 
 

 
 

 
      a)                b) 

Obr.2 
          a) štruktúra martenziticko bainitická, zv.1000x             b) štruktúra materiálu KODUR E 700, zv.1000x  
 

 

        V prevádzke dopravného potrubia definícia veľkosti erozívneho opotrebenia pre potrubia často 
hodnotená až do stavu zlyhania t.j. vytvorenia diery v povrchu potrubia. Preto pri hodnotení veľkosti 
erozívneho opotrebenia, boli zaznamenané východzie hrúbky stien na kritických miestach, kde bolo 
najintenzívnejšie opotrebenie. Na obr.3 je schéma polohy meraných miest na potrubí. Pohľad na 
rekonštruované potrubie je na obr.4.  Meranie bolo realizované pomocou ultrazvukovej 
defektoskopickej kontroly [4]. 

        Z  vypočítaných priemerných úbytkov hrúbok stien potrubia práškovodu  priamych úsekov - 
polohy A-I, pre materiál ocele KODUR E700 TS použitý pri  výrobe, vyplýva po prevádzke 1200 
hodín, že priemerný úbytok hrúbky steny povrchu je cca 0,125 mm. Miesto polohy I nebolo merané, z 
dôvodu vysokej teploty. 

Obr.3 Merané miesta na práškovodoch 

 

 

 

 



Obr.4 Pohľad na rekonštruované potrubie v prevádzke 

 

 

4. Diskusia dosiahnutých výsledkov 

 Prevádzkované dopravné potrubie z ocele KODUR E 700 TS má pomerne zanedbateľné 
opotrebenie. V rovných úsekoch práškovodu minimálne úbytky hrúbky stien potrubia je možné 
zdôvodniť optimálnymi vlastnosťami mikrolegovanej ocele KODUR E 700 TS, najmä jej 
húževnatosťou. Vysoké hodnoty medze sklzu, pevnosti, húževnatosti s charakteristickou štruktúrou 
tejto ocele sa podieľajú na priaznivých výsledkoch prevádzkových skúšok. 

Podľa podnikovej normy má tento materiál vlastnosti:  

 Re > 700 MPa  Rm >790-960 MPa A5 >15%  

 KCU0  > 60 J.cm-2 KCU-20 > 40 J.cm-2 tvrdosť 257 HV 

 

 

 Experimentálne overované mechanické vlastnosti  v závislosti na teplote dokazujú, že oceľ 
KODUR E 700 TS má veľmi priaznivé mechanické vlastnosti  ako aj pri záporných ( -196°C ). 
Zachováva si ich aj pri  zvýšených teplotách (do 500°C). Únavové vlastnosti boli  sledované pri 
kmitavom namáhaní pri miznúcom ťahu, súčiniteľ nesúmernosti kmitu r = 0,1 a plochým súmerným 
ohybom [6, 7, 8]. Z doterajších výsledkov  skúšok na únavu vyplýva , že táto oceľ má veľmi priaznivý 
pomer σc/Rm v porovnaní s oceľami danej pevnostnej  skupiny (napr. 11 624). Smer valcovania 
prakticky  neovplyvňuje  jej únavové vlastnosti. Z technologických vlastností je dôležitá vlastnosť pre 
použitie pri výrobe potrubie ohýbateľnosť a zvariteľnosť. Zvariteľnosť je klasifikovaná ako zaručená, 
kde základnou podmienkou  u oblúkových technológií  je technologický  postup uvedený  v [2]. 

 Štruktúra mikrolegovanej, vysokopevnej ocele KODUR E 700 TS má svoj významný podiel 
na získaných výsledných hodnotách Ψer. Jemnozrnná štruktúra pozostávajúca z acikulárneho feritu I a 
II. s vysokou húževnatosťou má priaznivý vplyv nielen na pevnostné a krehkolomové vlastnosti, ale na 
odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu. 

 Charakteristické mikrolegovanie, ktoré má za následok obohatenie tejto ocele malými 
prísadami karbidov, nitridov prípadne karbidonitridotvorných prvkov má výsledok v precipitačnom 
spevnení feritickej matrice karbidmi, nitridmi prípadne karbonitridmi týchto prvkov. Prítomnosť týchto 
fáz naviac blokuje rast  austenitického zrna  a prispieva k tvorbe jemnozrnnej štruktúry. 

 Materiál HARDOX 400 v  má pre plechy hrúbky  20 mm nasledovné mechanické vlastnosti: 

 Re = 1000 MPa Rm = 1250 MP A5 = 10% tvrdosť 436 HV 

 

 

Aplikácia pri zvýšených teplotách nad 250°C sa výrobcom nedoporučuje (pokles mechanických 
vlastností,  najmä  tvrdosti)  [9]. 

Z uvedených mechanických charakteristík vyplýva, že odhad vlastností materiálov pre podmienky  
erozívneho opotrebenia nemôže byť uspokojivo  charakterizovaný iba na základe mechanických 
vlastností materiálov. 

 

 

5. Záver 

 Procesy opotrebenia majú rozhodujúci vplyv na životnosť a spoľahlivosť strojov a strojných 
zariadení, preto tribologické charakteristiky majú význam pri výbere exponovaných častí  týchto 
zariadení. Pri poškodzovaní povrchu erozívnymi časticami významnú úlohu má  okrem  materiálových 
charakteristík aj  štruktúra opotrebovávaného povrchu. Okrem karbidov, nitridov a karbonitridov má 



priaznivý vplyv  na odolnosť materiálov v podmienkach opotrebenia aj ich disperznosť. Jemnozrnná 
štruktúra ocele KODUR E700 TS s vysokou hodnotu medze sklzu a pevnosti, v spolupôsobení s 
jemnozrnnou štruktúrou sa  podieľa na  doterajších priaznivých výsledkoch prevádzkového hodnotenia. 

Pri posudzovaní mikrolegovania z ekonomického hľadiska, materiál ocele KODUR E700 TS je v 
tomto faktore výhodnejší  aj z ekonomického aspektu oproti skúmaným oceliam,  čo je pre užívateľa 
nezanedbateľné hľadisko. 
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