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Abstract 

 Contribution analyse structure, mechanical properties and failure of lowalloyed steel pipes 
which serves in creep conditions. To creep failure especially perlite sphereoidization and coagulation 
of carbide particles take place often 90 000 h. of service at 500°C. After 180 000h of service structure 
of pipes materials and competed mechanical properties guarantee safety service. The broken of pipes 
was occurred often certain time always in weld joints. The high deformation fatigue enhanced by 
corrosion was reason of failure. 

 The damage of the tube at welded joint tube - tube plate (fig.4) and variable stresses provoked 
thermal stresses which rises during start and shut down of the plant. It can not be eliminated, that there 
is different temperature of upper and lower tubes, this leads of the thermal stresses and development of 
bending moment and considerable growth of peak stresses at welded joint.  

 In the case of waste pipe (fig.7) besides assuming of thermal stresses due to temperature 
changes of pipe mantle (shut down, start) the decisive role has oscillation of stress which comes from 
bending moment (vibrations) originated during mud discharge of the plant. The damage in the direction 
of longitudinal axis of tube number 3 (fig.11) besides of thermal stresses originated from shut down 
and start of plant, also tensile stress increase due to longitudinal thermal expansion (as result of the 
bending  of tube at the intake to header chamber).  During temperature changes at this place the cyclic 
tensile - compressive stresses occures.  
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Abstract 

 Príspevok analyzuje štruktúru, mechanické vlastnosti a porušenie rúrok vyrobených z 
nizkolegovaných ocelí tr.15 prevádzkovaných v podmienkach creepu. Ku creepovému poškodeniu a to 
najmä ku sferoidizácií perlitu a koagulácií častíc dochádza po cca 90000 hod. prevádzky pri teplote 
500°C. Aj po 180000 hod. prevádzky štruktúra materiálu rúrok a jej zodpovedajúce mechanické 
vlastnosti zaručujú bezpečnú prevádzku. K porušeniu celistvosti rúrok po určitej dobe prevádzky 
(65000 až 180000 hod) došlo vždy vo zvarových spojoch. Príčinou porušenia bola vysokodeformačná 
únava podporovaná koróziou. 

 



 

1.Úvod 

 Základným degradačným mechanizmom v podmienkach  tečenia je creep. Tejto problematike 
bolo a je venovaných mnoho prác a urobené zovšeobecnenia [1,2,3,4]. Kinetika poškodenia ma 
niekoľko etáp-sú to štruktúrna nestabilita a to najmä koagulácia karbidickej fázy, nukleácia kavít a 
mikrotrhlín najmä na hraniciach zŕn. Miera creepového poškodenia závisí od štruktúrnej stability 
materiálu, výšky teploty a zaťaženia [4,5,6]. Z hľadiska štruktúrnej stability je najdôležitejšia stabilita 
karbidickej fázy. S tohto pohľadu majú zvarové spoje všeobecne horšie creepové vlastnosti ako 
základný materiál (je to najmä zvarový kov a tepelné ovplyvnená oblasť vyhriata na teplotu Ac1). 

 Okrem uvedeného degradačného mechanizmu v podmienkach creepu pôsobia aj ďalšie 
degradačné mechanizmy, ktoré môžu viesť ku porušeniu zariadenia, alebo ku skrehnutiu materiálu čím 
sa znižuje kritická veľkosť defektu a rastie riziko porušenia. Vzhľadom na súčasný trend zvyšovania 
životnosti energetických zariadení na 30 a viac rokov je veľmi dôležité analyzovať a zovšeobecňovať 
poznatky o degradácií vlastnosti materiálov, ktoré boli dlhodobo prevádzkované. 

 Príspevok analyzuje príčiny degradácie vlastnosti a porušenia rúrok energetických zariadení 
po dlhodobej prevádzke, popisuje mechanizmus vzniku necelistvosti a diskutuje o ich životnosti. 

 

 

2. Experimentálny materiál a metodika 

 Pre experiment boli použité vzorky odobraté z rúrok a ich zvarových spojov prevádzkovaných 
za podmienok uvedených v tab.1 

 

 
      Table 1  Service conditions of tested pipes 

 

 

 

 

 Zo skúšaných rúrok boli vyrobené vzorky pre štruktúrnu analýzu a skúšobné tyče pre 
realizáciu mechanických skúšok základných materiálov rúrok. 

 Analyzovaná bola štruktúra, mechanické vlastnosti základného materiálu rúrok po dobách 
prevádzky uvedených v tab.1, ako aj porušenie ich celistvosti vo zvarovom spoji. Na základe tejto 
analýzy sme popísali degradačné mechanizmy pôsobiace počas prevádzky rúrok v podmienkach 
creepu.  

 

 

3. Analýza výsledkov 

 Štruktúra rúrok sledovaných zariadení bola pozorovaná a analyzovaná optickým a 
elektronovým riadkovacím mikroskopom a elektrónovým mikroskopom pomocou uhlíkových 
extrakčných replík. 

 Mikroštruktúra rúrky č.1 je polyedrická feriticko-perlitická. Po 65000 hod. prevádzky (obr.1) 
mal perlit lamelárnu morfológiu. Ako dokumentuje obr.2 po 90000 hod. prevádzky už perlit nemožno 
kvalifikovať ako výlučne lamelárny, dochádza k rozpadu cementitických lamiel. Feritické zrná aj 
hranice zŕn sú čisté. Štruktúra teda vykazuje len nepodstatné zmeny voči východziemu stavu. 
 

 

                



 

 

                

 

 

 Po cca 61000  hod. prevádzke pri teplote 500°C a tlaku 13,5MPa a počte cca 40 odstávok boli 
identifikované na väčšine rúrok po častiach obvodu trhliny, v mieste prechodu rúrky do rúrkovnice 
(obr.3). Z analýzy vyplynulo, že trhlina sa postupne transkryštalicky šíri po tepelne ovplyvnenej oblasti 
zvarového spoja pod uhlom 45°(obr.4). Iniciácia bola v mieste koncentrácie napätia v zóne natavenia, 
kde je hrubozrná štruktúra. Trhlina (hĺbky až 1mm) je zaplnená splodinami korózie. Okrem centrálnej 
trhliny boli pozorované  aj ďalšie trhliny, iniciované koróznym napadnutím. 
 

 

                     
 

 
                Fig.3 Schema weld joint of pipe No 1                         Fig.4 Crack in weld joint of pipe No 1 

 

 

 Z analýzy vyplynulo, že trhlina sa šírila postupne a príčinou je únava podporovaná koróziou. 

 Mikroštruktúra rúrky č.2 vyrobená z toho istého materiálu prevádzkovaná pri teplote 360°C a 
po odpracovaných 180000 hodinách nepreukazuje znaky degradácie. Perlit je prakticky lamelárny 
(obr.5), feritické zrná aj hranice zŕn sú čisté (obr.6). 

         
 

 
    Fig.5 Morphology  of   the pipe perlite No 2                           Fig.6 The ferrite grain boundaries of pipe No 2 

 

 

 Po cca 170000hod. prevádzke pri teplote 332°C a tlaku 13,2MPa došlo ku porušeniu 
odkaľovacej rúrky (obr.7). Iniciácia lomu bola na povrchu steny rúrky vo zvarovom spoji a šírila sa po 
hrúbke steny rúrky cez TOO do základného materiálu tak ako je to schématicky znázornené na obr.7b. 
Z analýzy lomovej plochy vyplynulo, že lom je transkryštalický tvárny a to ako vo zvarovom spoji 
(obr.8) tak aj v základnom materiáli (obr.9) a líši sa len veľkosťou a preťahlosťou jamiek, teda 
veľkosťou plastickej deformácie pred miestnym porušením. Lom ma charakter vysokodeformačnej 
únavy. Ohnisko lomu je v mieste vrubového účinku zvaru, zosilneného jamkovou koróziou(obr.8). 

 

 

                    
 

 
    Fig.8 Fracture area of pipe No 2 - weld joint                                  Fig.9 Fracture area of pipe No 2 - base material  

 Výraznú degradáciu štruktúry vykazuje rúrka č.3 vyrobená z nízkolegovanej (Cr, Mo) ocele 
15121.1, po 180000 hodinách prevádzky pri teplote ~500°C. Štruktúra je feriticko-perlitická, perlit 
stráca lamelárny charakter a dochádza k jeho výraznej sferoidizácii (obr.10). Vo ferite sa nachádzajú 
drobné častice legovaného cementitu. K výraznejším štruktúrnym zmenám v intervale doby prevádzky 



125000 - 180000 hodín nedošlo. K porušeniu tejto rúrky došlo po 180000 hodinách prevádzky v mieste 
zvarového spoja rúrka - výstuž (obr.11). 

 

 

                       
 

 
       Fig.10 Microstructure of the pipe No 3                Fig.11 Schema of weld joint pipe No 2  - stiffener 

 

 

 Trhlinu v priečnom smere (po hrúbke steny rúry) reprezentuje obr.12. Lom sa šíril 
transkryštalicky a to cez TOO. Iniciácia lomu je na vonkajšom povrchu rúrky v mieste s vrubovým 
účinkom zvaru, zosilneným jamkovou koróziou. Porušenie rúrky bolo vyvolané únavovým 
mechanizmom, pričom na iniciácii porušenia sa podieľala aj vysokoteplotná korózia zo strany splodín. 

 

 

 

 
 

 
Fig.12 Crack growth through thickness of pipe No 3 

 

 

 Mechanické vlastnosti exponovaných rúrok skúšaných kotlových zariadení boli zisťované 
skúškou v ťahu na trhacom stroji INSTRON a skúškou rázom v ohybe na tyčiach 55x10xhrúbka steny 
rúrky s vrubom tvaru U hĺbky 3mm ( KCU3) pri teplote 20°C. Výsledky skúšok uvádzame v tab.2. 

 Rúrky vyrobené s nízkolegovaných ocelí splňujú požiadavky materiálových listov aj po 
dlhodobej prevádzke. Z tab.2 však vyplýva, že s rastúcou dobou prevádzky klesajú pevnostné 
vlastnosti aj týchto rúrok. Plastické vlastnosti(A5) a vrúbová húževnatosť (KCU3) všetkých 
prevádzkovaných rúrok s vysokou rezervou spĺňajú požiadavky materiálových listov. 

 

 
                 Table 2  Mechanical properties of pipes of tested boiler equipment 

 

 

 

 

 Rozhodujúci vplyv na degradáciu štruktúry nízkolegovaných ocelí v podmienkach creepu má 
teplota. Rúrka č.2, ktorá bola prevádzkovaná pri tlaku 13,2 MPa a teplote 360°C ani po 180000 hod. 
prevádzke nevykazujú zmeny mechanických vlastností (tab.2) a tým aj štruktúry. Rúrky č.1 vyrobené z 
ocele 15020.1 resp. č.3 vyrobené z ocele 15121.1, ktoré pracovali pri tlaku 13,2 MPa a pri teplote cca 
500°C už vykazovali zmenu štruktúry a tým aj mechanických vlastností. Štruktúrne zmeny a to najmä 
rozpad perlitu (obr.2) rúrok č.1 začína až po dobe prevádzky blízkej výpočtovej životnosti, čo má za 
následok  pokles pevnostných vlastností (tab.2). 

 Štruktúra rúrok č.3 po prevádzkovaní počas 180000 hodín pri teplote 500°C už vykazuje 
znaky creepového poškodenia, perlit je výrazne sferoidizovaný (obr.10) a vo ferite dochádza k výraznej 



precipitácií. Uvedené zmeny, ktoré rozdielne pôsobia na pevnostné vlastnosti (sferoidizácia znižuje 
pevnostné vlastnosti, precipitáty ich zvyšujú, ale znižuje sa roztokové spevnenie) v konečnom dôsledku 
vedú ku ich zníženiu (tab.2).  

 Rúrky vyrobené z týchto ocelí aj napriek degradácii ich vlastností spĺňajú mechanické aj 
technologické vlastnosti predpisané materiálovým listom. Pevnostné vlastnosti, plasticita a húževnatosť 
exponovaných rúrok dávajú záruku pre ďalšiu ich bezpečnú prevádzku. 

 Počas prevádzky došlo ku strate integrity rúrok. V každom prípade išlo o porušenie rúrok vo 
zvarovom spoji. 

 Zvarový spoj obvykle pôsobí ako koncentrátor napätia (vrubový účinok) a v dôsledku 
nehomogénnej štruktúry je zvarový spoj náchylnejší ku nerovnomernej korózii, čo vedie k zvýrazneniu 
vrubového účinku zvaru. Štruktúra na hrane stavenia, ale aj v celej TOO sa vyznačuje zníženou 
plasticitou a húževnatosťou a preto pri vysokodeformačnej únave aj po niekoľkých cykloch vznikne a 
šíri sa trhlina. Podľa prostredia, povrch trhliny začína korodovať a vzniká možnosť iniciácie ďalších 
trhlín, ako aj rast centrálnej trhliny a nemožno vylúčiť ani skrehnutie matrice na špici trhliny v 
dôsledku čoho daná trhlina sa stane kritickou. 

 V každom prípade vznik a šírenie trhliny je podmienené pôsobením 
premenlivého(cyklického) napätia. V prípade porušenia rúrky v mieste zvarového spoja rúrka - 
rúrkovnica (obr.4), premenlivé napätia vyvolali teplotné pnutia vzniknuté pri nábehu a odstávke 
zariadenia. Nemožno vylúčiť, že vrchné a spodné rúrky majú rozdielnu teplotu, čím vzniknú teplotné 
pnutia a spôsobujú v zvarovom spoji ohybový moment, a tým sa výrazne zvyšujú vo zvarovom spoji 
špičky napätia. 

 V prípade porušenia odkalovacej rúrky (obr.7), okrem predpokladaných teplotných pnutí pri 
zmene teploty plášťa rúrky (odstávka, nábeh), rozhodujúcu úlohu malo kmitanie napätia od ohybového 
momentu (vibrácií), ktorý vznikal pri odkalovaní zariadenia.  

 Porušenie v smere pozdĺžnej osi rúrky č.3 (obr.11), mimo tepelných pnutí vzniknutých pri 
odstávke a nábehu pribudli ťahové napätia od pozdĺžnej tepelnej rozťažnosti v dôsledku ohybu rúrky 
pri  zaústení do vstupnej komory. Pri zmene teploty v tomto mieste došlo k cyklickému namáhaniu ťah 
- tlak.  

 Teplotné cyklické pnutia vznikajú okrem odstávky a nábehu aj počas prevádzky pri zmene 
prevádzkových teplôt. Teplotné pnutia vznikajú v dôsledku gradientu teplôt po hrúbke steny a aj po 
obvode a najmä po dĺžke rúrky. V prípade rozdielnosti tepelnej rozťažnosti materiálov  (napr. rúrka - 
výstuha, ale aj zvarový spoj apod.) majú teplotné pnutia rozhodujúcu úlohu. 

 Príčinou porušenia celistvosti rúrok bola vysokodeformačná únava  - základný degradačný 
mechanizmus spôsobujúci iniciáciu a šírenie trhliny, podporovaná koróziou. Trhlina sa iniciovala na 
povrchu rúrky v zóne stavenia, kde je vrúbový účinok zvaru zvýraznený jamkovou koróziou a šírila sa 
v teplotne ovplyvnenej oblasti zvaru. Cyklické napätie je vyvolané zmenou teploty (odstávka, nábeh,  
kolísanie teploty ), rôznou teplotnou rozťažnosťou zvarového spoja, ale  aj mechanickým namáhaním 
ako sú vibrácie, tlakové skúšky a pod. 

 

 

4.Závery 

 Cieľom príspevku je na rúrkach vyrobených s nízkolegovaných ocelí 15020.1 a 15121.1 a ich 
zvarových spojoch exponovaných v prevádzkových podmienkach popísať mechanizmus degradácie ich 
vlastnosti a porušenia.  

Rúrky vyrobené z nízkolegovaných ocelí (15020.1,15121.1), ktoré boli v prevádzke 180000hod. 
pri teplote 360°C nevykazujú zmeny vlastnosti a tým aj štruktúry. Pri prevádzkovej teplote okolo 
500°C dochádza v dôsledku podmienok tečenia k štruktúrnym zmenám a to k sferoidizácii perlitu, 
precipitácii a koagulácii karbidických fáz, a tým k poklesu pevnostných vlastnosti 

Pozorované zmeny vlastnosti rúrok skúšobných zariadení nemajú za dôsledok stratu ich integrity, 
alebo ich skrehnutie. S pohľadu materiálu je možné zaručiť ďalšiu bezpečnú prevádzku rúrok. 

K porušeniu celistvosti rúrok po určitej dobe prevádzky (viď tab.1), došlo vždy vo zvarovom 
spoji. Príčinou porušenia bola vysokodeformačná únava podporovaná koróziou. 
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