
I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 865 
 

Tomasz BUDZYNOWSKI, Piotr NOWAK, Wojciech ŻUROWSKI 

ANALIZA ZMIAN STRUKTURALNYCH WYBRANYCH GATUNKÓW STALI  

STOPOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU WYSOKIEJ TEMPERATURY  

GAZÓW SPALINOWYCH 

 

W pracy przedstawiono wyniki analizy zmian strukturalnych z grupy stali stopowych żaroodpornych, żarowytrzymałych i 

odpornych na korozję, poddanych działaniu wysokich temperatur (700°C÷1100°C) oraz gazów spalinowych. 

Do badań wytypowano stale o różnych strukturach wyjściowych (H24JS, 13CrMo4-5; X6CrNiTi; X7CrNiTi18-10; 

X10CrMoVNb9-1). 

Badania realizowano w typowym kotle energetycznym opalanym miałem węglowym oraz dodatkiem paliw alternatywnych. 

 

WSTĘP 

W czasie długotrwałego oddziaływania na materiał wysokich 
temperatur, zachodzą w nim zmiany strukturalne mające wpływ na 
kształtowanie ich własności mechanicznych. Należy podkreślić, że 
w warunkach pracy kotłów energetycznych na ich materiał oddziału-
je szereg czynników destrukcyjnych takich jak: wysoka temperatura 
i związana z nią korozja wysokotemperaturowa, korozja napręże-
niowa, zjawiska zmęczenia mechanicznego i zmęczenia cieplne-
go.[2,6] 

Podstawowymi cechami charakteryzującymi materiały pracują-
ce w wysokich temperaturach jest żaroodporność (odporność na 
tworzenie zgorzeliny - popularnie zendry) oraz żarowytrzyma-
łość.[1,3,4,5] 

Elementy bloków energetycznych podlegają zużyciu wynikają-
cym z powstawania mieszanin soli o niskim punkcie topnienia typu 
chlorek-chlorek, chlorek-siarczan lub siarczan-siarczan, są głównym 
czynnikiem powodującym korozję powierzchni rur ekranów kotłów. 
Stopione sole reagują z tlenkiem powstałym na powierzchni fazy 
metalicznej. Produkt tej reakcji rozpuszcza się w znacznej mierze w 
solach. Powstała w takim środowisku warstwa tlenkowa 
[7,8,9,15,16,17] staje się zazwyczaj porowata i wtedy zatraca już 
swoje ochronne własności względem stali, na której się utworzyła. 

Przy wzroście temperatury powyżej 600°C następuje intensyfi-
kacja procesów utleniania stopów żelaza. Tworząca się na po-
wierzchni niespójna warstwa tlenku Fe nie jest w stanie zapobiec 
dyfuzji tlenu do podłoża metalowego. Takie pierwiastki stopowe jak 
Cr, Si i Al zmieniają charakter chemiczny i strukturę warstwy tlen-
kowej czyniąc ją zwartą i dobrze przylegającą do metalu. Stale dla 
energetyki stanowią odrębny problem badawczo   eksploatacyjny 
[8,9,11,12]. Wiąże się to ze współczesnymi tendencjami podwyż-
szania sprawności kotłów, turbin i temperatury pary przegrzanej do 
600÷620°C. Na elementy oprzyrządowania piecowego stosuje się 
stale zawierające do 23% Cr i 18% Ni o żaroodporności do 1100°C. 

Zmiany strukturalne dotyczą zazwyczaj zmian fazowych lub też 
zmian wielkości ziarna, wydzieleń węglikowych itp. Stale o wyjścio-
wej strukturze ferrytycznej pod długotrwałym działaniem wysokich 
temperatur podlegają wzrostowi ziarna ferrytu, czasami wydziele-
niami węglików pierwiastków stopowych [6,13]. 

Stale o wyjściowej strukturze ferrytyczno-perlitycznej w wyniku 
działania wysokiej  temperatury wykonują zmianę postaci wydzieleń 
cementytu perlitu oraz ich wzrost. 

Tab. 1. Wymagania stawiane materiałom żarowytrzymałym  
stosowanym w energetyce cieplnej [3] 

Właściwości Wpływ 1) 

Własności 
mechaniczne 

granica plastyczności w temperaturze 
podwyższonej  
długotrwała wytrzymałość na pełzanie - 
czas do zniszczenia  
wytrzymałość na obciążenia cykliczne - 
mechaniczne i cieplne  
własności plastyczne - wydłużenie przy 
zniszczeniu, udarność  
odporność na kruche pękanie  
odporność na ścieranie i kawitację 

+ 
 
++ 
 
+ 
 
++ 
 
+ 
- ~ 

Własności fizyczne  
i chemiczne; odporność 
korozyjna 

korozja równomierna - woda, para 
wodna, pary soli, spaliny, popiół pali-
wowy, nośniki energii jądrowej 
korozja wżerowa 
korozja międzykrystaliczna 
korozja naprężeniowa 
odporność na uszkodzenia radiacyjne 
stabilność wymiarowa 
niemagnetyczność elementów rdzenia 

+ 
 
~ 
~ 
- ~ 
- 
+ 
 
- 

Własności 
technologiczne 

spawalność  
podatność na obróbkę plastyczną na 
zimno i gorąco  
obrabialność 
jakość powierzchni gotowych produk-
tów  
jednorodność składu chemicznego 

++ 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 

1)  ++ szczególnie istotny, +  istotny, ~ istotny w niektórych przypadkach,  - nieistot-
ny.+ 

 
W zakresie temperatur około 500°C rozpoczyna się podczas 

sferoidyzacji wydzielenia cementytu. Należy również pamiętać o 
tym, że stale niskostopowe, o niskiej zawartości węgla (do 0,15% C) 
i drobnoziarniste podatne są na wydzielenia cementytu, podobnego 
do zjawiska starzenia się stopów. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenie, materiał kotłów 
energetycznych podlega obciążeniom czynnikami destrukcyjnymi, 
które powodują mniejsze lub większe uszkodzenia materiału, a 
przez to i uszkodzenia eksploatacyjne całych obiektów - urządzeń 
energetycznych. 

Ze względu na złożoność problemu uszkodzeń eksploatacyj-
nych jakim podlega materiał elementów kotłów energetycznych w 
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pracy niemniejszej skoncentrowano się tylko na analizie oddziały-
wań temperatury na materiał nie poddany żadnym obciążeniom 
mechanicznym. Nie analizowano również zjawisk korozji wysoko-
temperaturowej, a skoncentrowano się na zmianach strukturalnych 
w materiale.[10,13,14] 

1. WYBÓR MATERIAŁU I METODY BADAŃ  

Podstawowymi cechami charakteryzującymi materiały pracują-
ce w wysokich temperaturach jest żaroodporność oraz żarowytrzy-
małość.  

Przy wzroście temperatury powyżej 600°C następuje intensyfi-
kacja procesów utleniania stopów żelaza. Tworząca się na po-
wierzchni niespójna warstwa tlenku Fe nie jest w stanie zapobiec 
dyfuzji tlenu do podłoża metalowego. Takie pierwiastki stopowe jak 
Cr, Si i Al zmieniają charakter chemiczny i strukturę warstwy tlen-
kowej czyniąc ją zwartą i dobrze przylegającą do metalu. Stale dla 
energetyki stanowią  odrębny problem badawczo   eksploatacyjny 
[6,8,11]. Wiąże się to ze współczesnymi tendencjami podwyższania 
sprawności kotłów, turbin i temperatury pary przegrzanej do 
600÷620°C. Na elementy oprzyrządowania piecowego stosuje się 
stale zawierające do 23% Cr i 18% Ni o żaroodporności do 1100°C.  

Podczas długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperatu-
rze, elementy bloków energetycznych podlegają zużyciu wynikają-
cym z powstawania mieszanin soli o niskim punkcie topnienia typu 
chlorek-chlorek, chlorek-siarczan lub siarczan-siarczan, są głównym 
czynnikiem powodującym korozję powierzchni rur ekranów kotłów. 
Stopione sole reagują z tlenkiem powstałym na powierzchni fazy 
metalicznej. Produkt tej reakcji rozpuszcza się w znacznej mierze w 
solach. Powstała w takim środowisku warstwa tlenkowa 
[6,8,13,14,15] staje się zazwyczaj porowata i wtedy zatraca już 
swoje ochronne własności względem stali, na której się utworzyła. 
Taki mechanizm korozji spotykany jest głównie w niższym z zakre-
sów temperaturowych na wytwornicach pary. Z kolei, korozja rur 
przegrzewaczy pary wodnej spowodowana jest głównie przez osady 
soli siarczanów i chlorków oraz lotne chlorki, które obecne są w 
środowisku spalin w wyższych temperaturach [9,10]. Dlatego też 
stale stosowane w energetyce ulegają istotnym zmianom struktural-
nym i związanymi z tymi zmianami własności użytkowych takich jak: 
– twardość; 
– wytrzymałość statyczna; 
– wytrzymałość zmęczeniowa; 
– wytrzymałość mechaniczna; 
– wytrzymałość temperaturowa. 

 
Zmiany strukturalne dotyczą zazwyczaj zmian fazowych lub też 

zmian wielkości ziarna, wydzieleń węglikowych itp. Stale o wyjściwej 
strukturze ferrytycznej pod długotrwałym działaniem wysokich tem-
peratur podlegają wzrostowi ziarna ferrytu, czasami wydzieleniami 
węglików pierwiastków stopowych [1,5]. 

Stale o wyjściowej strukturze ferrytyczno-perlitycznej w wyniku 
działania wysokiej  temperatury wykonują zmianę postaci wydzieleń 
cementytu perlitu oraz ich wzrost. 

W zakresie temperatur około 500°C rozpoczyna się podczas 
sferoidyzacji wydzielenia cementytu. Należy również pamiętać o 
tym, że stale niskostopowe, o niskiej zawartości węgla (do 0,15% C) 
i drobnoziarniste podatne są na wydzielenia cementytu, podobnego 
do zjawiska starzenia się stopów. 

Starzenie stali niskowęglowych i niskostopowych poddanych 
działaniu wysokich temperatur polega na wydzielaniu się drobnody-
spersyjnych faz z przesyconych roztworów stałych. W początkowym 
okresie starzenia następuje wzrost wytrzymałości i twardości stali. 
W przypadku koagulacji wydzieleń następuje  spadek wytrzymałości 
materiału [7]. 

Wszystkie przedstawione wyżej zmiany i przemiany struktural-
ne z uwzględnieniem odwęglania i grafityzacji prowadzą do zmniej-
szenia wytrzymałości oraz obniżają odporność na korozję wysoko-
temperaturową. 

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji kotłów 
energetycznych jest prognozowanie trwałości ich elementów kon-
strukcyjnych [2,3,4,5,12]. Podstawą do prognozowania trwałości 
elementów konstrukcyjnych kotłów energetycznych są dane mate-
riałowe. 

2. WYBÓR MATERIAŁU I METODY BADAŃ  

Do badań wytypowano 5 gatunków stali o zróżnicowanym 
składzie chemicznym i zróżnicowanej strukturze wyjściowej. Skład 
chemiczny próbek użytych do badań zestawiono w tabeli 2. Próbki 
wykonane z wytypowanych do badań stali umieszczono w kotle 
energetycznym WR 25 w sposób przedstawiony na rys. 1. Takie 
rozmieszczenie próbek gwarantowało ogrzanie ich do temperatur 
700°C÷1100°C w czasie 140h. Skład chemiczny próbek użytych do 
badań zestawiono w tabeli 2.  

Powyższe zakresy temperatur były zgodne z analityczną oceną 
przeprowadzoną w pracy. 

 
Tab.2. Skład chemiczny (% masowy) badanych stali. 

Znak stali 
Zawartość składników, % 

C Mn Si Cr Mo V Nb Ni Ti Cu 

H24JS 0,12 0,90 1,52 24,2 - - - 0,3 - 0,2 

X10CrMoVNb 9-1 0,1 0,45 0,35 9,00 0,95 0,21 0,08 0,4 - 0,3 

13CrMo4-5 0,12 0,7 0,35 0,9 0,5 - - - - 0,25 

X6CrNiTi 0,06 2,00 0,80 18,0 - - - 10,5 0,7 - 

X7CrNiTi 
18-10 

0,6 0,9 0,8 18,0 - - - 11,0 0,5 - 
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Rys. 1. Schemat kotła dwuciągowego WR25:  

 
A – komora paleniskowa, B – komora grodziowa, C – feston, D – przewał kotła, E – strop, F – drugi ciąg (kanał); 1-doprowadzenie wody 
zasilającej, 2-podgrzewacz wody, 3-walczak, 4-rury opadowe, 5-komory zbiorcze, 6-rury ekranowe, przegrzewacz, 9-przegrzewacz, 10-
doprowadzenie do turbiny, 11-podgrzewacz powietrza, 12-doprowadzenie powietrza do wentylatora, 13-powietrze pierwotne, 14-powietrze 
wtórne, 15-młyny, 16-doprowadzenie węgla, 17-doprowadzenie mieszanki pyłowo-powietrznej, 18-palniki, 19-lej żużlowy.  
(Strefy umieszczenia próbek: I-drugi ciąg- 500°C, II –kiosk- 700°C, III-na grodzi- 900°C, IV-nad sklepieniem- 1100°C) 
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3. BADANIA MIKROSKOPOWE 

W celu stwierdzenia  zależności pomiędzy mikrostrukturą, a 
temperaturą pracy przeprowadzono badania mikroskopowe. Próbki 
po ekspozycji na działanie wysokich tempera-tur poddano badaniom 
metalograficznym, wykonując zgłady a następnie trawiono je 4% 
HNO3.  

Obserwacje prowadzono przy powiększeniu 100x. Mikrostruk-
tury przedstawiono na rysunkach 2÷6. 

 
a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Rys. 2. Mikrostruktura stali H24JS, trawiono 4% HNO3 pow.100x: 
a) Struktura wyjściowa 
b) Struktura po eksploatacji w temperaturze 700°C w czasie 

140h 
c) Struktura po eksploatacji w temperaturze 900°C w czasie 

140h 
d) Struktura po eksploatacji w temperaturze 1100°C w czasie 

140h 
 

 
a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Rys. 3. Mikrostruktura stali X10CrMoVNb 9-1, trawiono 4% 
HNO3 pow.100x: 
a) Struktura wyjściowa 
b) Struktura po eksploatacji w temperaturze 700°C w czasie 

140h 
c) Struktura po eksploatacji w temperaturze 900°C w czasie 

140h 
d) Struktura po eksploatacji w temperaturze 1100°C w czasie 

140h 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Rys. 4. Mikrostruktura stali X10CrMoVNb 9-1, trawiono 4% 
HNO3 pow.100x: 
a) Struktura wyjściowa 
b) Struktura po eksploatacji w temperaturze 700°C w czac) sie 

140h 
c) Struktura po eksploatacji w temperaturze 900°C w czasie 

140h 
d) Struktura po eksploatacji w temperaturze 1100°C w czasie 

140h 
 

 

a) 

 
 

b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

 

 
Rys. 5. Mikrostruktura stali X6CrNiTi, trawiono 4% HNO3 
pow.100: 
a) Struktura wyjściowa 
b) Struktura po eksploatacji w temperaturze 700°C w czasie 

140h 
c) Struktura po eksploatacji w temperaturze 900°C w czasie 

140h 
d) Struktura po eksploatacji w temperaturze 1100°C w czasie 

140h 
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a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

d) 

 
 

Rys. 6. Mikrostruktura stali X7CrNiTi 18-10, trawiono 4% HNO3 
pow 100x: 
a) Struktura wyjściowa 
b) Struktura po eksploatacji w temperaturze 700°C w czasie 

140h 
c) Struktura po eksploatacji w temperaturze 900°C w czasie 

140h 
d) Struktura po eksploatacji w temperaturze 1100°C w czasie 

140h 
 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie analizy mikrofotografii badanych stali stopowych 
można przyjąć następujące spostrzeżenia: 

1.  Wszystkie stale poddane działaniu wysokich temperatur do 
temp. 700°C nie wykazują istotnych zmian strukturalnych za wy-
jątkiem: 
– Stal H24JS w temp. 700°C stwierdza się początek wzrostu 

ferrytu z wydzieleniami węglików pierwiastków stopowych; 
– Stal 13CrMo 4-5 w w temp. 700°C następuje początek wy-

dzielenia węglików z ferrytu z tendencją do wydzieleń po 
granicach ziaren. 

2. W zakresie temperatur 900°C÷1100°C: 
– Stal H24JS, następuje dalsze wydzielenie węglików składni-

ków stopowych, nie obserwuje się wzrostu ziaren - struktura 
drobnoziarnista; 

– Stal X10CrMoVNb - rozpad struktury martenzytycznej z wy-
dzieleniami węglików i początki koagulacji ich wydzieleni - 
ze wzrostem temperatury wydzielenia grupują się po grani-
cach ziaren; 

– Stal 13CrMo 4-5, dalsza tendencja do wydzielania się wę-
glików, które to wy-dzielenia grupują się na granicach zia-
ren; 

– Stal X6CrNiTi- wydzielenia węglików pierwiastków stopo-
wych po granicach ziaren austenitu z tendencją do łączenia 
się ich wydzieleń w siatkę węglików po granicach ziaren; 

– Stal X7CrNiTi 18-10, rozpad struktury martenzytycznej, ko-
agulacja wydzieleń węglikowych zwiększających się po gra-
nicach ziaren byłego austenitu jak również następują wy-
dzielenia skoagulowanych węglików w obrębie ziaren. 

 
W podsumowaniu należy stwierdzić, że warunki badania pró-

bek z pięciu stali (temp.700°C÷1100°C w czasie 140h), w zależno-
ści od składu chemicznego i struktury wyjściowej stanowiły początek 
procesów wydzielenia węglików stopowych z tendencją do ich 
grupowania po granicach ziaren, co w znaczący sposób wpływana 
kształtowanie ich własności mechanicznych. 

Pełne odzwierciedlenie mechanizmu zmian strukturalnych moż-
liwe będzie po przebadaniu wpływu temperatury i spalin na warstwę 
wierzchnią badanych stali. Koniecznym staje się również przepro-
wadzenie badań intensywności wydzieleń węglikowych z zależności 
od temperatury i składu chemicznego. 
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Analysis of structural changes of selected alloy steel  
grades treated with high temperature exhaust gases 

Results are presented of analysis of structural changes in 

heat-resistant, high temperature creep resisting and corro-

sion-resistant alloy steels subject to high temperatures (700 ÷ 

1100°C) and combustion gases.  

Steels of varying initial structures were selected for the 

purposes of testing (H24JS, 13CrMo4-5, X6CrNiTi, 

X7CrNiTi18-10, X10CrMoV Nb9-1. 

The study was conducted in a typical power plant boiler 

supplied with coal dust with the addition of alternative fuels. 
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