
11Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 11–38

Hanna Purzyńska (hpurzynska@imz.pl), Janusz Dobrzański — Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

Hanna PURZYŃSKA, Janusz DOBRZAŃSKI

EWOLUCJA MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI 
UŻYTKOWYCH AUSTENITYCZNEJ STALI 

X8CrNiTi18-10 (T321H) PODCZAS DŁUGOTRWAŁEJ 
EKSPLOATACJI W WARUNKACH PEŁZANIA

Zmiany mikrostruktury, podstawowych właściwości wytrzymałościowych oraz odporności na pełzanie austenitycz-
nej stali X8CrNiTi18-10 (T321H) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Opis procesu degradacji tej 
stali podczas długotrwałego pełzania. Ocena wpływu rodzaju i ilości występujących wydzieleń oraz struktury dysloka-
cyjnej na odporność na pełzanie (resztkowa wytrzymałość na pełzanie, szybkość pełzania) i stopień wyczerpania. Mo-
del degradacji mikrostruktury w wyniku eksploatacji w warunkach pełzania w odniesieniu do stopnia wyczerpania. 
Sekwencja kolejnych stadiów rozwoju procesu wydzieleniowego stali X8CrNiTi18-10 eksploatowanej w warunkach 
pełzania w zależności od stopnia wyczerpania. Klasy struktury w zależności od stopnia rozwoju procesów wydziele-
niowych i struktury dyslokacyjnej w powiązaniu ze stopniem wyczerpania. Sposób klasyfikowania stanu materiału 
na podstawie zmian w strukturze w oparciu o procesy składowe w odniesieniu do stopnia wyczerpania. Metodologia 
oceny austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 po eksploatacji w warunkach pełzania na podstawie oceny stanu mikro-
struktury. Stan mikrostruktury i poziom właściwości użytkowych po eksploatacji w warunkach pełzania a stopień 
wyczerpania.

Słowa kluczowe: stal austenityczna, pełzanie, długotrwała eksploatacja, trwałość resztkowa, stopień wyczerpania, 
procesy wydzieleniowe

EVOLUTION OF MICROSTRUCTURE AND ESSENTIAL 
CHARACTERISTICS OF AUSTENITIC STEEL X8CrNiTi18-10 (T321H) 

AFTER LONG-TERM CREEP SERVICE

Changes in microstructure of basic strength properties and creep resistance of austenitic steel X8CrNiTi18-10 
(T321H) after long-term service under creep conditions. Description of degradation process for this steel during long-
term creep. Evaluation of the effect of the type and quantity of the occurring precipitation and the form of dislocation 
structure on creep resistance (residual creep resistance, creep rate) and exhaustion degree. Microstructure degradation 
model as a result of use under creep conditions in relation to exhaustion degree. Sequence of subsequent development 
stages of precipitation process for the X8CrNiTi18-10 steel service under creep conditions depending on exhaustion 
degree. Structure class depending on the development stage of precipitation processes and dislocation structure in 
relation to exhaustion degree. Classification of the state of material pertaining to changes in structure based on con-
stituent processes in relation to exhaustion degree. Evaluation methodology for austenitic steel X8CrNiTi18-10 after 
service under creep conditions based on the assessment of the state of microstructure. State of microstructure and level 
of essential characteristics after use under creep conditions vs exhaustion degree.

Keywords: austenitic steel, creep, long-term service, residual strength, exhaustion degree, precipitation processes

1. WPROWADZENIE

Dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o eko-
nomiczne wykorzystywanie paliw kopalnych oraz speł-
nianie coraz to surowszych wymagań w zakresie ochro-
ny środowiska, warunkuje rozwój energetyki krajowej. 
Realny kierunek rozwoju polskiej energetyki, to przede 
wszystkim modernizacja istniejących bloków energe-
tycznych, których większość eksploatowana jest już 
ponad 30 lat oraz budowa nowych bloków energetycz-
nych o sprawności około 50% i o podwyższonych para-
metrach pracy: w temperaturze Te> 600oC i ciśnieniu 

pe >28 MPa. Podwyższenie parametrów pracy poprawia 
sprawność bloków, a tym samym znacznie obniża emi-
sję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, głównie: 
CO2, SO2 oraz NOx. 

Rozwój energetyki w kierunku podwyższania spraw-
ności bloków energetycznych uwarunkowany jest 
przede wszystkim dostępnością materiałów konstruk-
cyjnych. Materiały te muszą posiadać wysoką wytrzy-
małość na pełzanie i odporność na korozję w parze wod-
nej oraz w atmosferze spalin a ponadto spełniać wyma-
gania w zakresie przetwórstwa umożliwiające wykona-
nie elementów ciśnieniowych kotłów. W kotłach kon-
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wencjonalnych pracujących w temperaturze do 580oC 
na elementy pracujące w najtrudniejszych warunkach 
zastosowane są stale martenzytyczne z grupy 9%Cr; 
X10CrMoVNb9-1 (T/P91),  X10CrWMoVNb9-2 (T/P92) 
oraz 12% Cr; X20CrMoV11-1 i X12CrCoWVNb12-2-2 
(VM12-SHC).

W kotłach na podwyższone parametry, szczególnie 
na ostatnich stopniach przegrzewu pary, na wężowni-
ce przegrzewaczy pary mogą być stosowane tylko stale 
austenityczne bądź stopy niklu, charakteryzujące się 
podwyższoną wytrzymałością na pełzanie przy rów-
nocześnie wysokiej odporności na korozję wysokotem-
peraturową w atmosferze spalin oraz odpornością na 
zgorzelinowanie po stronie czynnika [1].

W polskiej energetyce na elementy ciśnieniowe kotłów 
na parametry podkrytyczne były stosowane wyłącznie 
stale o osnowie ferrytycznej. Komory, schładzacze, 
wężownice i rurociągi komunikacyjne przegrzewaczy 
pary oraz główne rurociągi parowe bloków o mocy do 
200 MW są wykonane głównie z dwuskładnikowych ni-
skostopowych stali Cr-Mo lub trójskładnikowych typu 
Cr-Mo-V (13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 14MoV6-3). Nato-
miast w blokach o mocy 360 i 500 MW elementy prze-
grzewacza pary ostatniego stopnia, komory i wężowni-
ce, zostały wykonane z wysokochromowej stali 12%Cr 

z molibdenem i wanadem w gatunku X20CrMoV11-1. 
Wiedza na ich temat jest dość bogata i dla tych stali 
stworzone zostały obiektywne kryteria oceny stopnia 
ich degradacji i przydatności do dalszej eksploatacji  
[2, 3].

W budowanych obecnie blokach energetycznych 
na parametry nadkrytyczne, ze względu na znaczny 
wzrost parametrów temperaturowo-naprężeniowych, 
na elementy przegrzewacza pary stosowane są również 
stale austenityczne. W Polsce, w długotrwałej eksplo-
atacji jest tylko jeden kocioł, który jest przeznaczony do 
produkcji pary technologicznej, w którym stal austeni-
tyczną zastosowano na wężownice ostatniego stopnia 
przegrzewacza pary. W ostatnich latach uruchomio-
no dwa nowe bloki na nadkrytyczne parametry pracy 
(Elektrownia Bełchatów i Pątnów), w których również 
zastosowano stale austenityczne. Okres ich eksploata-
cji nie przekroczył jeszcze 30 i 60 tys. godzin. Wiedza 
i doświadczenie związane z eksploatowaniem stali au-
stenitycznej jest więc niewystarczająca. 

Porównanie gatunków stali i obszary ich zastosowa-
nia w części ciśnieniowej typowego kotła na parametry 
podkrytyczne i nadkrytyczne oraz rodzajowy i ilościo-
wy udział poszczególnych grup gatunków stali pokaza-
no na rys. 1.

Rys. 1. Zestawienie gatunków stali zastosowanych na elementy krytyczne części ciśnieniowej kotła oraz rodzajowy i ilo-
ściowy udział materiałów w projektowanych i eksploatowanych kotłach: a) na parametry podkrytyczne, b) na parametry 
nadkrytyczne [4]
Fig. 1. Comparison of steel grades used for critical components of boiler pressure part and generic and quantitative share of 
materials in designed and used boilers: a) subcritical parameters, b) supercritical parameters [4]

a)

b)



13Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 11–38

Podwyższenie parametrów pracy (temperatury, ci-
śnienia) wymusiło zastosowanie, głównie na wężow-
nice przegrzewaczy pary ostatnich stopni przegrzewu, 
stali austenitycznych. Stwierdzenie to wynika przede 
wszystkim z przeglądu literatury obejmującego charak-
terystyki materiałów stosowanych na elementy wężow-
nic przegrzewaczy pary [5–9]. Przegląd ten wskazuje, 
że doświadczenie w zakresie diagnostyki i metod oceny 
„stopnia wyeksploatowania” elementów ciśnieniowych 
kotła pracujących w warunkach pełzania wykonanych 
ze stali austenitycznych jest niewielkie. Szczególnie 
dotyczy to kryteriów oceny stanu materiału i jego zdol-
ności do przenoszenia obciążeń eksploatacyjnych. Brak 
jest również badań umożliwiających budowanie zależ-
ności pomiędzy postępującą degradacją mikrostruktu-
ry w wyniku równoczesnego oddziaływania temperatu-
ry i naprężenia a poziomem właściwości eksploatacyj-
nych. Istotne więc staje się w praktyce wykonywanie 
badań w skali ilościowej nad rozwojem procesów degra-
dacji struktury i obniżania się właściwości użytkowych 
stali austenitycznych, których wynikiem będzie oszaco-
wanie trwałości resztkowej [10–13]. 

Obecnie w kraju budowane są kolejne bloki energe-
tyczne dużej mocy na parametry nadkrytyczne (Elek-
trownie: Opole, Turów, Jaworzno III, Kozienice, Rys. 2) 
[14], które zostaną oddane do eksploatacji w najbliż-
szych latach. Są w nich zastosowane stale o strukturze 
austenitycznej.

Dla konwencjonalnych stali o osnowie ferrytycznej 
zostały opracowane i są wykorzystywane w praktyce 
przemysłowej kryteria degradacji tych stali w oce-
nie stanu i przydatności do dalszej eksploatacji [14]. 
Należą do nich dwuskładnikowe niskostopowe stale  
Cr-Mo(16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10) i trójskład-
nikowe stale typu Cr-Mo-V (14MoV6-3, 23H2MF), 
z których wykonane są elementy krytyczne części ci-
śnieniowej bloków: komory, schładzacze, wężownice 
i rurociągi komunikacyjne przegrzewaczy pary oraz 

główne rurociągi parowe obecnie pracujących bloków 
200 MW i mniejszych. W większych blokach, o mocy 
360 i 500 MW, elementy przegrzewacza pary ostatnie-
go stopnia; komory i wężownice, są wykonane z wyso-
kochromowej stali 12%Cr z molibdenem i wanadem 
w gatunku X20CrMoV11-1.

W dobie rozwoju kotłów o nadkrytycznych parame-
trach pracy niezwykle istotne jest przeprowadzanie 
badań i opracowanie kryteriów degradacji materiału 
w ocenie stanu i przydatności do dalszej eksploatacji 
również dla stali austenitycznych. Sposób opisu degra-
dacji mikrostruktury oraz propozycję metodologii oce-
ny stanu i przydatności do dalszej eksploatacji po prze-
kroczeniu obliczeniowego czasu pracy w warunkach 
pełzania jak również sposobu wyznaczenia czasu dal-
szej bezpiecznej eksploatacji pokazano na przykładzie 
austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 o różnym stopniu 
„wyeksploatowania”.

2. PROGRAM I MATERIAŁ DO BADAŃ

2.1. PROGRAM BADAŃ

Celem badań był opis procesu degradacji mikrostruk-
tury stali austenitycznej w trakcie długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach pełzania oraz opracowanie charak-
terystyk materiałowych, które zostaną wykorzystane 
w diagnostyce elementów urządzeń ciśnieniowych ko-
tłów energetycznych i prognozowaniu ich pozostałej 
trwałości eksploatacyjnej. Zakres tych badań, obejmo-
wał: dobór materiału do badań, analizę mikrostruktu-
ry, pomiar podstawowych właściwości mechanicznych 
w temperaturze pokojowej oraz skrócone i długotrwałe 
próby pełzania. Ostatnim obszarem realizacji badań 
własnych było zbudowanie zależności właściwości me-
chanicznych od klasy mikrostruktury i stopnia wyczer-
pania oraz metodologia oceny stanu materiału po dłu-
gotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania.

Rys. 2. Bloki energetyczne opalane węglem realizowane w Polsce [14]
Fig. 2. Coal-fired power units under construction in Poland [14]
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2.2. MATERIAŁ DO BADAŃ

Materiał do badań stanowiły rury ze stali austeni-
tycznej T321H w stanie dostawy oraz po długotrwałej 
eksploatacji w warunkach pełzania, pobrane z wężow-
nic przegrzewacza pary o różnym stopniu „wyeksplo-
atowania”. Wycinki wężownic zostały pobrane z ame-
rykańskiej elektrowni AMOS eksploatowanej od 1973 
roku i udostępnione przez Energy Power Research In-
stitute (EPRI) z Charlotte, USA [15].

Do badań pozyskano kilkanaście wycinków wężownic 
pobranych z różnych obszarów przegrzewacza. Spośród 
dostępnych wycinków po długotrwałej eksploatacji 
w warunkach pełzania do przeprowadzenia komplek-
sowych badań mikrostruktury i właściwości wybrano 
cztery. W wyborze materiału do tych badań kierowano 
się stopniem degradacji mikrostruktury określonym 
w oparciu o wyniki badań wstępnych. Do badań wybra-
no również jeden wycinek wężownicy w stanie dostawy 
o typowej mikrostrukturze dla tego stanu jako mate-
riał odniesienia. 

Oznaczenie, parametry pracy oraz czas eksploatacji 
wycinków będących przedmiotem badań zestawiono 
w tabeli 1. Wyniki analizy kontrolnej składu chemicz-
nego badanych wycinków wężownic zestawione z wy-
maganiami normy ASTM A240 stali T321H zestawio-
no w tabeli 2 [16]. Materiały te w zakresie składu che-
micznego spełniają wymagania przedmiotowej normy 
dla badanej stali T321H.

3. OPIS PROCESU  
DEGRADACJI AUSTENITYCZNEJ  

STALI X8CrNiTi18-10 PODCZAS 
DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI 

W WARUNKACH PEŁZANIA

3.1. MIKROSTRUKTURA

Zdolność do przenoszenia wymaganych obciążeń 
eksploatacyjnych wynikających z poziomu temperatu-
ry i naprężenia w czasie zapewnia odpowiedni poziom 
odporności na pełzanie. Za odporność na pełzanie stali 
austenitycznych odpowiada głównie stan rozwoju pro-
cesów wydzieleniowych oraz stan substruktury dyslo-
kacyjnej. Dla ich oceny, oprócz obserwacji mikrostruk-
tury w mikroskopie świetlnym (LM) i skaningowym 
elektronowym (SEM), przeprowadzono obserwacje sub-
struktury badanej stali na cienkich foliach w prześwie-
tleniowym mikroskopie elektronowym (TEM). Celem 
identyfikacji rozkładu pierwiastków stopowych i ich 
udziału w składzie występujących wydzieleń w struk-
turze badanej stali przeprowadzono mikroanalizę 
składu chemicznego EDS w SEM, identyfikację wystę-
pujących wydzieleń na cienkich foliach za pomocą dy-
frakcji elektronowej i widma charakterystycznego pro-
mieniowania EDS w TEM co potwierdzono wynikami 
rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej osadu wydzieleń 
wyizolowanych z badanej stali po długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach pełzania w porównaniu ze stanem 

Tabela 1. Oznaczenie, parametry oraz czas dotychczasowej eksploatacji w warunkach pełzania wycinków wężownic prze-
grzewacza pary wtórnie przegrzanej z austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 (T321H)
Table 1. Designation, parameters and time of previous use under creep conditions for live steam superheater coil segments 
made of austenitic steel X8CrNiTi18-10 (T321H)

Lp. Gatunek
stali Oznaczenie Czas pracy,

godziny

Parametry pracy

Temperatura,  
oC

Ciśnienie, MPa
(naprężenie, MPa)

1

Stal T321H
(X8CrNiTi18-10)

SW stan wyjściowy 0 0 0

2 1 

po eksploatacji

150 000 540

25
(69)

3 2 150 000 560

4 3 207 000 540

5 4 207 000 540

Tabela 2. Wyniki analizy kontrolnej składu chemicznego materiału badanych wycinków wężownic przegrzewacza pary wtór-
nie przegrzanej z austenitycznej stali T321H (X8CrNiTi18-10) w stanie wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji w warun-
kach pełzania w porównaniu do wymagań normy ASTM A240
Table 2. Results of follow-up of chemical composition of the material of the investigated live steam superheater coil segments 
made of austenitic steel T321H (X8CrNiTi18-10) at the initial state and after long-term use under creep conditions as com-
pared to the requirements of the ASTM A240 standard

Gatunek
stali Oznaczenie

Zawartość pierwiastków,  
%

C Si Mn Cr Ni Mo Ti P S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T321H  
wg A240/SA240 – 0,04÷0,10 maks.

0,75
maks. 
2,00 17,0÷19,0 9,00÷12,00 – maks.

0,70
maks.
0,045

maks.
0,030

T321H 
wg badań własnych

SW 0,045 0,43 1,51 17,62 9,12 0,21 0,26 0,027 0,004

1 0,072 0,55 1,55 17,69 11,39 0,14 0,31 0,025 0,009

2 0,090 0,57 1,80 17,71 11,16 0,21 0,38 0,024 0,005

3 0,080 0,51 1,55 17,87 10,71 0,23 0,51 0,027 0,010

4 0,083 0,53 1,68 17,67 11,04 0,14 0,41 0,024 0,006
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wyjściowym stali X8CrNiTi18-10. Wyniki tych badań 
pozwoliły na dokonanie opisu zachodzących zmian 
w mikrostrukturze.

Długotrwała eksploatacja w warunkach pełzania po-
woduje zmiany w mikrostrukturze skutkujące obniża-
niem zdolności materiału do przenoszenia wymaganych 
obciążeń. Badania mikrostruktury stali X8CrNiTi18-10 

po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania 
wykazały zróżnicowany stopień degradacji mikro-
struktury w stosunku do stanu wyjściowego. Głównymi 
czynnikami decydującymi o dynamice zmian w mikro-
strukturze oprócz czasu eksploatacji jest rzeczywista 
temperatura pracy. Im temperatura pracy jest wyższa 
tym zachodzące zmiany w mikrostrukturze, po zbliżo-

Rys. 3. Mikrostruktura materiału wężownic przegrzewacza pary w ze stali X8CrNiTi18-10 obserwowana w mikroskopie 
świetlnym, LM i w skaningowym mikroskopie elektronowym, SEM: a) wycinka w stanie wyjściowym, b) wycinka po eksplo-
atacji ozn. nr 2, c) wycinka po eksploatacji ozn. nr 4
Fig. 3. Microstructure of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil material observed using a light microscope, LM and 
scanning electron microscope, SEM of a: a) segment at the initial state, b) segment after use des. No. 2, c) segment after use 
des. No. 4

a)

b)

c)
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nym czasie eksploatacji, są bardziej wyraziste, co jest 
zgodne z danymi z literatury [17].

Na podstawie analizy danych literaturowych można 
stwierdzić, że degradacja mikrostruktury stali auste-
nitycznych w czasie eksploatacji zachodzi głównie po-
przez wydzielanie się faz wtórnych i zmiany ich składu 
chemicznego. Skutkuje to zubożeniem osnowy w pier-
wiastki stopowe w wyniku ich dyfuzji do powstających 
wydzieleń. Ponadto zachodzą zmiany w mikrostruk-
turze dyslokacyjnej jako skutek procesu zdrowienia, 
głównie w wyniku długotrwałego oddziaływania tem-
peratury [18, 23, 25–28].

W badaniach zmian zachodzących w mikrostruktu-
rze zwracano głównie uwagę na ocenę wpływu rozwoju 
procesu wydzieleniowego faz wtórnych, dokonując oce-
ny zachodzących zmian w obrazie mikrostruktury na 
podstawie ich cech morfologicznych, miejsca występo-
wania oraz ich składu chemicznego. Cechy te można 
wykorzystać w tworzeniu modelu zmian mikrostruktu-
ry, który może znaleźć zastosowanie praktyczne w oce-
nie stanu i przydatności do dalszej eksploatacji.

Obserwację mikrostruktury rozpoczęto od zdefinio-
wania stanu odniesienia, którym jest stan wyjściowy 
(ozn. SW) materiału wężownicy przegrzewacza pary 
z austenitycznej chromo-niklowej stali z grupy 18-10 
z dodatkiem tytanu w gatunku X8CrNiTi18-10. W tym 
stanie stal ta charakteryzuje się jednorodną mikro-
strukturą austenityczną z bliźniakami wyżarzania oraz 
pierwotnymi wydzieleniami węglikoaztoków typu MX. 
Wydzielenia te obserwowano zarówno po granicach jak 
i wewnątrz ziaren austenitu (Rys. 3a). Ujawniono po-
nadto występowanie wydzieleń pierwotnych typu MX 
o dwóch różnych morfologiach; duże wydzielenia węgli-
ko-azotków Ti(C,N) o charakterystycznych regularnych 
kształtach oraz mniejsze, o kształcie sferycznym – wę-
gliki TiC (Rys. 4, 5). Duże pierwotne wydzielenia Ti-
(C,N) występują zarówno na granicach jak i wewnątrz 

ziaren austenitu. Wydzielenia węglikoazotków tytanu 
ze względu na dość znaczne wymiary nie wpływają 
korzystnie na wzrost umocnienia wydzieleniowego ba-
danej stali [18]. Natomiast drobnodyspersyjne wydzie-
lenia węglików TiC przyczyniają się do zwiększenia 
odporności na pełzanie a jednocześnie podwyższania 
podstawowych właściwości wytrzymałościowych [19]. 
W pierwszym etapie długotrwałego oddziaływania 
temperatury i naprężenia w mikrostrukturze stali 
X8CrNiTi18-10 tworzą się  wydzielenia węglika M23C6, 
których ilość i wielkość zwiększa się w miarę wydłu-
żania czasu eksploatacji. Węgliki te w pierwszej kolej-
ności lokują się na granicach ziaren austenitu. Obser-
wuje się je również, choć w mniejszej ilości, wewnątrz 
ziaren. Równocześnie następuje intensyfikacja proce-
su wydzieleniowego drobnych węglików TiC. Są one 
w miarę równomiernie rozmieszczone wewnątrz ziaren 
austenitu. Ich rozmiary zwiększają się z wydłużaniem 
się czasu eksploatacji. Ten etap zachodzących zmian w 
mikrostrukturze badanej stali ujawniono w materiale 
badanych wycinków wężownic po eksploatacji oznaczo-
nych nr 1 i 2 (Rys. 3b, 6–11).

Wydłużanie czasu eksploatacji lub eksploatacja 
w zbliżonym czasie, ale przy wyższym poziomie tem-
peratury, powoduje dalszy rozwój procesów wydzie-
leniowych. Ich ilustracją są obrazy mikrostruktury 
obserwowanej w materiale wężownic po eksploatacji 
ozn. 3 i 4. Typowe obrazy mikrostruktury tych mate-
riałów uzyskane w mikroskopie świetlnym i w ska-
ningowym elektronowym pokazano na rys. 3c. Stan 
mikrostruktury tych materiałów świadczy o dalszym 
rozwoju procesów wydzieleniowych, co potwierdza ilość 
i wzrost wielkości wydzieleń tworzących łańcuszki na 
granicach ziaren. Na podstawie cech morfologicznych 
można stwierdzić, że wiele spośród nich w porównaniu 
do poprzednio obserwowanych, to inny typ wydzieleń. 

Rys. 4. Rentgenowska analiza fazowa osadu wydzieleń ze stali X8CrNiTi18-10 w stanie wyjściowym
Fig. 4. X-ray phase analysis of precipitation deposit of steel X8CrNiTi18-10 at the initial state
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Rys. 5. Węglik TiC w mikrostrukturze stali X8CrNiTi18-10 w stanie wyjściowym; cienka folia, TEM: a) ciemne pole, b)rozwią-
zany dyfraktogram elektronowy węglika, c) widmo charakterystycznego promieniowania EDS
Fig. 5. TiC carbide in the microstructure of steel X8CrNiTi18-10 at the initial state; thin film, TEM: a) dark field, b) calculated 
electron diffraction pattern of the carbide , c) spectrum of EDS characteristic radiation

Identyfikacja tych wydzieleń w transmisyjnym mikro-
skopie elektronowym wykazała brak występowania 
węglika M23C6 w mikrostrukturze wycinka ozn. nr 3, 
natomiast pojedyncze jego wydzielenia zaobserwowano 
w mikrostrukturze wycinka ozn. nr 4 (Rys. 13, 15a). 
W miejsce węglików typu M23C6, które się rozpuszcza-
ją, pojawia się faza sigma (σ-FeCr) (Rys.14a, 15b), któ-
rej ilość z upływem czasu eksploatacji rośnie, a jej wy-
dzielenia są coraz większe. Rozpuszczające się węgliki 
Cr23C6 wzbogacają lokalnie obszary austenitu w chrom 
i stwarzają dogodne warunki do wydzielania się fazy 
σ w tych obszarach austenitu (Rys.12). Możliwe jest 
również zarodkowanie fazy σ na istniejących węglikach 
Cr23C6. Faza σ występuje głównie po granicach ziaren, 
a miejscami najbardziej uprzywilejowanymi jest styk 
trzech granic ziaren (Rys. 12–15).

Wśród wydzieleń lokujących się na granicach zia-
ren zidentyfikowano również, w materiale wężownicy 
ozn. nr 3 i 4, międzymetaliczną fazę G będącą złożo-
nym krzemkiem Ni16Ti6Si7 (Rys.12, 13, 14b, 15c), która 
powstała prawdopodobnie w wyniku przemiany in-situ 
węglików pierwotnych TiC (rys. 12). Dla badanej stali 
austenitycznej, która jest stabilizowana tytanem, prze-
miana TiC w fazę G zachodzić może w wyniku wzboga-
cenia tych węglików w nikiel i krzem [20–22]. 

Występowanie zidentyfikowanych w transmisyjnym 
mikroskopie elektronowym wydzieleń badanych mate-
riałów wężownic przegrzewacza pary o różnym stopniu 
„wyeksploatowania” potwierdziła rentgenowska anali-
za fazowa (Rys. 4, 7, 10 i 13). Przykłady typowej mor-
fologii substruktury i wydzieleń występujących w ko-

lejnych stadiach degradacji mikrostruktury pokazano 
na rys. 16.

Oprócz rozwoju procesu wydzieleniowego, ilości i ty-
pów występujących wydzieleń, miejsc ich lokowania się 
w mikrostrukturze, istotny jest charakter struktury 
dyslokacyjnej związanej z substrukturą badanej stali 
austenitycznej.

Objawami degradacji mikrostruktury w stalach au-
stenitycznych w wyniku eksploatacji w warunkach 
pełzania są zmiany w ich strukturze dyslokacyjnej. Jej 
charakter można zaobserwować na obrazach uzyskiwa-
nych na cienkich foliach w transmisyjnym mikroskopie 
elektronowym. Obrazy ujawnionej substruktury dyslo-
kacyjnej w badanej stali o różnym stopniu „wyeksplo-
atowania” w wyniku pełzania pokazano na rys. 17.

Materiał w stanie wyjściowym charakteryzuje się 
licznymi bliźniakami wyżarzania, dużą gęstością dość 
równomiernie rozmieszczonych dyslokacji przy ich 
równoczesnym kotwiczeniu na drobnodyspersyjnych 
wydzieleniach i ich spiętrzeniami pomiędzy wydzie-
leniami (Rys. 17a). W czasie eksploatacji zachodzące 
zmiany w strukturze dyslokacyjnej polegają na: two-
rzeniu licznych bliźniaków oraz błędów ułożenia, po-
wstawaniu struktury komórkowej, zachodzeniu zja-
wiska zdrowienia oraz rekrystalizacji wtórnej osnowy. 
Pojawienie się w mikrostrukturze w wyniku eksplo-
atacji w warunkach pełzania licznych błędów ułożenia, 
świadczy o wyraźnych zmianach składu chemicznego 
roztworu stałego – ubożeniu osnowy [23, 24]. Procesy 
zdrowienia i rekrystalizacji wtórnej zachodzące w cza-
sie eksploatacji prowadzą odpowiednio do obniżenia 
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Rys. 6. Mikroanaliza składu chemicznego osnowy w mikrostrukturze stali X8CrNiTi18-10 wycinka wężownicy przegrzewacza 
pary ozn. nr 1
Fig. 6. Microanalysis of chemical composition of matrix in the microstructure of steel X8CrNiTi18-10 of steam superheater 
coil segment des. No. 1

Rys. 7. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna osadu wydzieleń wyizolowanych ze stali X8CrNiTi18-10 ozn. nr 1
Fig. 7. X-ray diffractometry of precipitation deposit isolated from the X8CrNiTi18-10 steel des. No. 1
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Rys. 8. Węgliki w mikrostrukturze stali X8CrNiTi18-10 ozn. nr 1; cienka folia, TEM; a) węglik M23C6, b) węglik TiC; 1. ciemne 
pole, 2. dyfraktogram elektronowy węglika, 3. widmo charakterystycznego promieniowania EDS
Fig. 8. Carbides in the microstructure of steel X8CrNiTi18-10 des. No. 1; thin film, TEM: a) M23C6 carbide, b) TiC carbide; 
1. dark field, 2. electron diffraction pattern of the carbide, 3. spectrum of EDS characteristic radiation
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Rys. 9. Mikroanaliza składu chemicznego osnowy w mikrostrukturze stali X8CrNiTi18-10 wycinka wężownicy przegrzewacza 
pary ozn. nr 2
Fig. 9. Microanalysis of chemical composition of matrix in the microstructure of steel X8CrNiTi18-10 of steam superheater 
coil segment des. No. 2

Rys. 10. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna osadu wydzieleń wyizolowanych z materiału wycinka wężownicy przegrzewacza 
pary ozn. nr 2 wykonanego ze stali X8CrNiTi18-10
Fig. 10. X-ray diffractometry of precipitation deposit isolated from the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment 
des. No. 2
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Rys. 11. Wydzielenia w mikrostrukturze materiału wycinka wężownicy przegrzewacza pary ozn. nr 2 wykonanego ze stali 
X8CrNiTi18-10; cienka folia, TEM: a) węglik M23C6, b) faza σ; 1. ciemne pole, 2. dyfraktogram elektronowy wydzielenia, 3.wid-
mo charakterystycznego promieniowania EDS
Fig. 11. Precipitation in the microstructure of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment des. No. 2; thin film, 
TEM: a) M23C6 carbide, (b) phase σ; 1. dark field, 2. electron diffraction pattern of the precipitation, 3. spectrum of EDS cha-
racteristic radiation
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Rys. 12. Mikroanaliza składu chemicznego osnowy w mikrostrukturze materiału wycinka wężownicy przegrzewacza pary 
ozn. nr 4 wykonanego ze stali X8CrNiTi18-10
Fig. 12. Microanalysis of chemical composition of matrix in the microstructure of X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil 
segment material des. No. 4

Rys. 13. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna osadu wydzieleń wyizolowanych z wycinka wężownicy przegrzewacza pary ozn. 
nr 4 wykonanego ze stali X8CrNiTi18-10
Fig. 13. X-ray diffractometry of precipitation deposit isolated from the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment 
des. No. 4
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Rys. 14. Wydzielenia w mikrostrukturze materiału wycinka wężownicy przegrzewacza pary ozn. nr 3 wykonanego ze stali 
X8CrNiTi18-10; cienka folia, TEM: a) faza σ, b) faza G (Ti6Ni16Si7); 1. ciemne pole, 2w. dyfraktogram elektronowy wydzielenia, 
3. widmo charakterystycznego promieniowania EDS
Fig. 14. Precipitation in the microstructure of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment material des. No. 3; 
thin film, TEM: a) phase σ, (b) phase G (Ti6Ni16Si7); 1. dark field, 2. electron diffraction pattern of the precipitation, 3. spectrum 
of EDS characteristic radiation 
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Rys. 15. Wydzielenia w mikrostrukturze materiału wycinka wężownicy przegrzewacza pary ozn. nr 4 wykonanego ze stali 
X8CrNiTi18-10: a) węglik typu M23C6, b) faza σ, c) faza G (Ti6Ni16Si7); 1. ciemne pole, 2. dyfraktogram elektronowy wydzielenia, 
3. widmo charakterystyczne promieniowania EDS: cienka folia, TEM
Fig. 15. Precipitation in the microstructure of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment material des. No. 4: a) 
M23C6 type carbide, b) phase σ, c) phase G (Ti6Ni16Si7); 1. dark field, 2. electron diffraction pattern of the precipitation, 3. spec-
trum of EDS characteristic radiation: thin film, TEM 
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gęstości dyslokacji oraz selektywnego wzrostu ziaren 
(Rys. 17b, c). Równocześnie liczne, nawet drobne, wy-
dzielenia wewnątrz ziarn stanowią bardzo skuteczne 
przeszkody dla swobodnego przemieszczania dysloka-
cji, kotwiczą i hamują możliwość ich ruchu i pomimo 
niewielkiego ich udziału objętościowego bardzo silnie 
umacniają stal [25–28]. Interesująca jest również ilo-
ściowa ocena gęstości dyslokacji z postępem degradacji. 
Badania takie są realizowane i będą przedmiotem od-
dzielnych publikacji.

Skojarzenie uzyskanych obrazów mikrostruktury 
w badaniach mikroskopowych i wyników rentgenow-
skiej analizy fazowej osadów wyizolowanych wydzieleń 
materiału wężownic o różnym stopniu „wyeksploatowa-
nia” będące skutkiem pełzania, pozwoliło na zapisanie 
sekwencji kolejnych etapów rozwoju procesu wydziele-
niowego w formie: 

 [Ti(C,N) f.gł. + TiCI]sw →  
 [M23C6 f.gł.↑ + TiC↓ + Ti(C,N)]ozn.1 →  
 [TiC f.gł.↓ + Ti(C,N) + M23C6↓ + faza σ↑]ozn.2 →  
 [faza σ f.gł.↑ + M23C6↓ + TiC + Ti(C,N) + Ni16Ti6Si7↑]ozn.3  

 → [faza σ f.gł.↑ + TiC↓ + Ti(C,N) + M23C6↓ +  
 + Ni16Ti6Si7]ozn.4

W badanej stali po długotrwałej eksploatacji należa-
łoby również oczekiwać pojawienia się międzymetalicz-
nej fazy Lavesa typu Fe2Ti i/lub Fe2Mo. Jej powstanie 
może jednak nastąpić w temperaturze eksploatacji 
600ºC i wyższej lub poniżej tej temperatury ale po cza-

sie eksploatacji zbliżonym do ok. 300 tys. godzin. Tym-
czasem badane materiały były eksploatowane w tem-
peraturze niższej niż 600ºC i w czasie do ok. 210 tys. 
godzin. Prawdopodobnie dlatego występowania tej fazy 
nie stwierdzono.

Po uwzględnieniu wyniku tej analizy sekwencję roz-
woju procesu wydzieleniowego w badanej stali można 
zapisać uzupełniając o ten etap:

 [Ti(C,N) f.gł. + TiCI ]sw →  
 [M23C6 f.gł.↑ + TiC↓ + Ti(C,N)]ozn.1 →  
 [TiC f.gł.↓ + Ti(C,N) + M23C6↓ + faza σ↑]ozn.2 →  
 [faza σf.gł.↑ + M23C6↓ + TiC + Ti(C,N) + Ni16Ti6Si7↑]ozn.3  

 → [faza σ f.gł.↑ + TiC↓ + Ti(C,N) + M23C6↓ +  
 + Ni16Ti6Si7]ozn.4→  
 [faza σf.gł.↑ + faza Lavesa (Fe2Ti; Fe2Mo) ↑ + TiC↓ + 
 + Ti(C,N) + M23C6↓ + Ni16Ti6Si7↑]

gdzie: 
 sw – stan wyjściowy, 
 ozn. 1...4 – materiał o różnym stopniu wyeksploato- 
   wania będący przedmiotem badań
 f.gł. – faza główna

3.2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE

W stanie wyjściowym materiał badanej wężownicy 
ze stali X8CrNiTi18-10 charakteryzuje się wysokimi 
właściwościami wytrzymałościowymi: wytrzymałością 

Rys. 15 cd. Wydzielenia w mikrostrukturze materiału wycinka wężownicy przegrzewacza pary ozn. nr 4 wykonanego ze stali 
X8CrNiTi18-10: a) węglik typu M23C6, b) faza σ, c) faza G (Ti6Ni16Si7); 1. ciemne pole, 2. dyfraktogram elektronowy wydzielenia, 
3. widmo charakterystyczne promieniowania EDS: cienka folia, TEM
Fig. 15 cont. Precipitation in the microstructure of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segment material des. No. 
4: a) M23C6 type carbide, b) phase σ, c) phase G (Ti6Ni16Si7); 1. dark field, 2. electron diffraction pattern of the precipitation, 
3. spectrum of EDS characteristic radiation: thin film, TEM 
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na rozciąganie o około 20% wyższą od wymaganego mi-
nimum, natomiast umowną granicą plastyczności wyż-
szą od wymaganego minimum o 30% (Rys. 18a).

Długotrwała eksploatacja w warunkach pełzania 
prowadzi do stopniowej degradacji mikrostruktury. De-
gradacja mikrostruktury w wyniku długotrwałej pracy 
w warunkach pełzania skutkuje zmianami właściwości 
mechanicznych. Uzyskane wyniki badań właściwości 
wytrzymałościowych materiału badanych wężownic ze 
stali X8CrNiTi18-10 po eksploatacji w odniesieniu do 

Rys. 16. Przykłady typowej morfologii substruktury i wydzieleń występujących w kolejnych stadiach degradacji mikrostruk-
tury materiału wężownic przegrzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-10 (cienka folia, TEM): 1. w stanie wyjściowym, b) po eks-
ploatacji ozn. nr1 i 2, c) po eksploatacji ozn. nr 3 i 4
Fig. 16. Examples of typical morphology of substructure and precipitation occurring in the subsequent stages of microstruc-
ture degradation of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil material (thin film, TEM): 1. at the initial state, b) after 
use des. No. 1 and 2, c) after use des. No. 3 and 4

stanu wyjściowego pokazano w postaci graficznej na 
rys. 18a. 

Dla materiału wężownic po eksploatacji w warunkach 
pełzania ozn. nr 1, 2 oraz 3 wytrzymałość na rozciąga-
nie jest niższa o ok. 10% w stosunku do uzyskanej dla 
materiału wężownicy w stanie wyjściowym, ale wyższa 
od wymaganej wartości minimalnej dla rur ze stali 
X8CrNiTi18-10 w stanie dostawy. Natomiast uzyska-
ne wartości umownej granicy plastyczności materiałów 
badanych wycinków wężownic oznaczonych nr 1, 2 oraz 
3 są porównywalne z uzyskaną wartością dla materiału 

Ti(C,N)
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badanej wężownicy w stanie wyjściowym a równocze-
śnie wyższe od wymaganej wartości minimalnej dla rur 
w stanie dostawy z badanej stali austenitycznej. Otrzy-
mane wyniki wskazują iż długotrwała eksploatacja nie 
spowodowała obniżenia podstawowych właściwości wy-
trzymałościowych poniżej wymaganych minimalnych 
wartości dla stanu wyjściowego. Zachowanie wysokich 
właściwości wytrzymałościowych prawdopodobnie wy-
nika z wystąpienia umocnienia wydzieleniowego stali 

Rys. 17. Przykłady charakterystycznej struktury dyslokacyjnej i jej oddziaływanie z wydzieleniami w kolejnych stadiach 
degradacji mikrostruktury materiału wężownic przegrzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-10: a) liczne bliźniaki oraz duża 
gęstość dyslokacji w materiale stanu wyjściowego, b) kotwiczenie dyslokacji na wydzieleniach, obniżanie się gęstości dyslo-
kacji w pierwszym etapie zmian w wyniku pełzania. c) zdrowienie i rekrystalizacja, zanik bliźniaków oraz selektywny wzrost 
ziaren, dalsze obniżanie się gęstości dyslokacji jako skutek ich migracji do granic ziaren i anihilacji, d) dalsze zmniejszanie 
się gęstości dyslokacji, zanikanie spiętrzeń dyslokacji na granicach ziaren jako skutek anihilacji
Fig. 17. Examples of characteristic dislocation structure and its effect with precipitation in the subsequent stages of micro-
structure degradation of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil material: a) numerous twins and high density of 
dislocations in the material at the initial state, b) dislocation anchoring on precipitation, decrease in density of dislocations 
at the first stage of changes due to creeping, c) recovery and recrystallization, disappearance of twins and selective grain 
growth, further decrease in dislocation density as a result of their migration to grain boundaries and annihilation, d) further 
decrease in dislocation density, disappearance of dislocation accumulations at grain boundaries due to annihilation

X8CrNiTi18-10 poprzez pojawiające się węgliki wtórne 
TiC i M23C6, wysokiej stabilności tych wydzieleń w tem-
peraturze pracy oraz dodatkowo w materiale wycinka 
wężownicy ozn. nr 3 drobnych licznych wydzieleń fazy 
σ (rozdział 3.1.). 

Materiał wycinka wężownicy przegrzewacza pary po 
eksploatacji ozn. nr 4 charakteryzuje się wytrzymało-
ścią na rozciąganie i granicą plastyczności w tempe-
raturze pokojowej niższymi, zarówno od uzyskanych 
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dla materiału wężownicy w stanie wyjściowym jak 
i minimalnych wymaganych dla stanu dostawy rur na 
te wężownice. Ich obniżone wartości są skutkiem dłu-
gotrwałego oddziaływania podwyższonej temperatury 
i naprężenia, które zintensyfikowały procesy wydzie-
lania faz wtórnych i spowodowały zmiany morfologii 
wydzieleń. Prawdopodobnie istotną rolę w uzyskaniu 
właściwości wytrzymałościowych poniżej wymaganych 
wartości minimalnych dla stanu wyjściowego odgrywa 
ilość, wielkość i miejsce występowania wydzieleń fazy 
σ (rozdział 3.1). Otrzymane wyniki badań właściwości 
wytrzymałościowych materiału wycinka tej wężownicy 
mogą świadczyć o znacznym wyeksploatowaniu mate-
riału.

Za miarę zdolności do odkształcania można przyjąć 
poziom wydłużenia i przewężenia badanych materia-
łów po eksploatacji. Wyniki takich badań z materiału 
wężownic przegrzewacza pary w stanie wyjściowym 
i po długotrwałej eksploatacji przedstawiono w postaci 
graficznej na rys. 18b. 

Wyniki tych pomiarów w statycznej próbie rozciąga-
nia wskazują, że w miarę wydłużania się czasu eksplo-
atacji uzyskiwane wartości wydłużenia i przewężenia 
są coraz niższe. Niezależnie od badanego materiału po 
eksploatacji ich wydłużenie A5 jest na poziomie mini-
malnej wartości wymaganej dla rur w stanie dostawy 
lub niższe od niej oraz znacznie niższe od uzyskanej 
dla materiału wężownicy w stanie wyjściowym (o oko-
ło 30%). Uzyskane wartości przewężenia Z materiału 
wężownic po eksploatacji są natomiast znacznie niższe 
od uzyskanej dla materiału wężownicy w stanie wyj-
ściowym (o około 45%). Długotrwałe oddziaływanie 
temperatury i naprężenia spowodowało więc obniże-
nie właściwości plastycznych. Dla materiału wycin-
ków wężownic przegrzewacza pary po eksploatacji ozn.  
nr 3 i 4 obniżenie tych właściwości było największe. 
Wynika to prawdopodobnie z bardziej zaawansowa-
nych procesów wydzieleniowych niż w przypadku ma-
teriałów z pozostałych wycinków wężownic, ozn. nr 1 
i 2. Wydzielanie węglików M23C6, które pojawiają się 
w pierwszej kolejności jako wynik równoczesnego od-

działywania podwyższonej temperatury i naprężenia 
w czasie są prawdopodobnie główną przyczyną wzrostu 
kruchości badanej stali X8CrNiTi18-10 w materiale 
wężownic po eksploatacji ozn. nr 1 i 2. Natomiast dal-
szy wzrost kruchości stwierdzony w materiale wężow-
nic po eksploatacji ozn. nr 3 i 4 to skutek występowa-
nia fazy sigma na granicach ziaren austenitu (rozdział 
3.1). Jest to potwierdzeniem opisu tych zjawisk w lite-
raturze [19, 29]. 

Na badanych wycinkach wężownic przegrzewacza 
pary dokonano także pomiaru twardości metodą Vic-
kersa. Wyniki tych pomiarów w postaci graficznej po-
kazano na rys. 19.

Twardość materiału wężownicy przegrzewacza pary 
w stanie wyjściowym wynosząca 138 HV10 jest niższa 
od wartości uzyskanych na materiale wężownic po dłu-
gotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, gdzie 

Rys. 18. Właściwości wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej materiału wężownic przegrzewacza pary po eksploatacji 
w warunkach pełzania w odniesieniu do materiału wężownicy w stanie wyjściowym wykonanych ze stali X8CrNiTi18-10: 
a) wytrzymałość na rozciąganie Rm i granica plastyczności Re, b) wydłużenie A5 i przewężenie Z w próbie rozciągania
Fig. 18. Strength properties at room temperature of the steam superheater coil material after use under creep conditions in 
relation to the X8CrNiTi18-10 steel coil material at the initial state: a) tensile strength Rm and yield strength Re, b) elongation 
A5 and necking Z during tensile test

a) b)

Rys. 19. Twardość materiałów wężownic przegrzewacza 
pary w stanie wyjściowym i po eksploatacji w warunkach 
pełzania wykonanych ze stali X8CrNiTi18-10
Fig. 19. Hardness of X8CrNiTi18-10 steel steam superfeater 
coil materials at the initial state and after use under creep 
conditions
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jej wartość dochodzi do ok. 165 HV10. Wzrastająca 
twardość jest prawdopodobnie skutkiem pojawienia się 
w mikrostrukturze w wyniku eksploatacji, najpierw 
licznych drobnych wydzieleń wtórnych węglika M23C6 
i TiC wewnątrz ziarn austenitu, a następnie twardej 
i kruchej fazy sigma (rozdział 3.1).

3.3. ODPORNOŚć NA PEŁZANIE

Czasowa wytrzymałość na pełzanie dla elementów 
krytycznych, czyli pracujących w podwyższonej tempe-
raturze w najtrudniejszych warunkach temperaturo-
wo-naprężeniowych powyżej temperatury granicznej, 
jest podstawową cechą materiałową wyznaczającą jego 
przydatność do dalszej eksploatacji. Wytrzymałość na 
pełzanie decyduje o zdolności do przenoszenia obcią-
żeń eksploatacyjnych elementów wykonanych z ba-
danych materiałów. Wpływ na obniżanie się wartości 
czasowej wytrzymałości na pełzanie ma długotrwała 
eksploatacja materiału wynikająca ze zmian zachodzą-

cych w mikrostrukturze. Dlatego niezwykle ważna jest 
znajomość, dla różnych stanów eksploatacji, wartości 
czasowej wytrzymałości na pełzanie, rozumianej jako: 
trwałość, trwałość resztkowa lub resztkowa wytrzyma-
łość na pełzanie [2, 11, 13, 17, 30, 31].

W grupie metod oceny trwałości i trwałości resztko-
wej, polegającej na badaniu materiału w stanie wyj-
ściowym i po eksploatacji, szczególną rolę pełnią próby 
pełzania, dające najbardziej wiarygodne wyniki przy 
jej prognozowaniu. Pełzanie jest procesem zachodzą-
cym w długim okresie czasu w materiałach poddanych 
działaniu obciążenia-naprężenia lub odkształcenia 
mniejszego od granicy sprężystości materiału. Jego do-
minujące znaczenie jest gdy temperatura eksploatacji 
jest powyżej granicznej [2, 17].

Standardowa próba pełzania dla różnych stanów ma-
teriału polega na rozciąganiu próbki, poddanej stałemu 
obciążeniu w stałej temperaturze. Próba pełzania jest 
próbą znormalizowaną i prowadzi się ją zgodnie z nor-

Rys. 20. Wyniki skróconych prób pełzania wycinków wężownic przegrzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-10: a) w stanie wyj-
ściowym, b) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania mat. ozn. nr 1, c) po długotrwałej eksploatacji w warunkach 
pełzania mat. ozn. nr 2, d) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania mat. ozn. nr 3, e) po długotrwałej eksploatacji 
w warunkach pełzania mat. ozn. nr 4
Fig. 20. Results of shortened creep tests of X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil segments: a) at the initial state, b) after 
long-term use under creep conditions for mat. des. No. 1, c) after long-term use under creep conditions for mat. des. No. 2, 
d) after long-term use under creep conditions for mat. des. No. 3, e) after long-term use under creep conditions for mat. des. 
No. 4

a) b) c)

d) e)
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mą PN EN 10291-2002 [32]. Próby pełzanie można pro-
wadzić z pomiarem wydłużenia w czasie trwania próby 
lub bez pomiaru wydłużenia podczas trwania próby. 
Wyniki badań, uzyskane na podstawie prób pełzania 
bez pomiaru wydłużenia prowadzonych do zerwania, 
pozwalają wyznaczyć wytrzymałość na pełzanie oraz 
całkowite wydłużenie po zerwaniu. W próbach z pomia-
rem wydłużenia w czasie jej trwania, można wyznaczyć 
czasową granicę pełzania oraz szybkość pełzania w sta-
nie ustalonym, jak i wytrzymałość na pełzanie jeśli 
próba jest prowadzona do zniszczenia. 

Wadą długotrwałych prób pełzania, które aby uzyskać 
wiarygodne wyniki powinny być prowadzone w wa-
runkach temperaturowo-naprężeniowych zbliżonych 
do eksploatacyjnych, jest czas oczekiwania na wyniki, 
który może trwać nawet do kilkunastu lat. W praktyce 
skracanie czasu wykonywania badań i oceny trwałości 
można uzyskać przyspieszając proces pełzania poprzez 
zwiększenie naprężenia i/lub temperatury badania po-
wyżej wartości eksploatacyjnych. Są to tzw. skrócone 
próby pełzania do zerwania materiału [2, 33]. Skróco-
ne próby pełzania o czasie trwania od kilkudziesięciu 
godzin do kilku tysięcy godzin, stwarzają możliwość 
uzyskania wyników badań w ciągu kilkunastu miesię-
cy, dając możliwość szybszego wyznaczenia trwałości 
resztkowej. W praktyce inżynierskiej dla dotychczas 
stosowanych stali na elementy krytyczne części ciśnie-
niowej kotłów stosuje się skrócone próby pełzania pro-
wadzone przy stałym naprężeniu i różnych poziomach 
temperatury [33, 34].

Wyniki skróconych prób pełzania materiału wycinka 
wężownicy przegrzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-
10 w stanie wyjściowym i wycinków po długotrwałej 
eksploatacji w warunkach pełzania o różnym stopniu 
„wyeksploatowania”, prowadzonych przy stałej warto-
ści naprężenia badania σb = 69 MPa, odpowiadającej 
eksploatacyjnej, przy poziomach temperatury badania 
Tb o różnej wartości z zakresu pomiędzy 700 a 780oC, 
czyli w temperaturze znacznie wyższej od przewidywa-
nej temperatury dalszej eksploatacji, pokazano na rys. 
20. Dla wyznaczenia trwałości resztkowej dla poziomu 
temperatury odpowiadającego eksploatacyjnej sporzą-
dzono zależności log tr = f(Tb); przy σb = σe = 69 MPa, dla 
każdego z badanych materiałów. Wyznaczono z nich 
trwałość dla materiału w stanie wyjściowym i trwałość 
resztkową dla materiałów po długotrwałej eksploata-
cji. Trwałością jest wyznaczony czas do zerwania po-
przez ekstrapolację otrzymanych prostych w kierunku 
poziomu temperatury odpowiadającej eksploatacyjnej. 
Wyniki ekstrapolacji, do wartości temperatury odpo-

wiadającej temperaturze dalszej eksploatacji, w posta-
ci wyznaczonej trwałości i trwałości resztkowej zesta-
wiono w tabeli 3.

Na podstawie wyznaczonej trwałości resztkowej, 
znając czas dotychczasowej eksploatacji, oszacowano 
stopień wyczerpania. Wyczerpanie jest definiowane 
jako stosunek czasu eksploatacji te (przebiegu pełzania 
w materiale danego elementu) do czasu do zerwania tr, 
a miarą stopnia wyczerpania jest stosunek tych warto-
ści. Stopień wyczerpania jest wartością względną i prze 
zerwaniu jest równy 1 lub 100% [2, 17]. Wyznaczona 
trwałość resztkowa dla temperaturowo-naprężenio-
wych parametrów eksploatacyjnych badanych mate-
riałów wężownic przegrzewacza pary po eksploatacji, 
odniesiona do trwałości wyznaczonej dla materiału wę-
żownicy w stanie wyjściowym, pozwoliła na wyznacze-
nie ich stopnia wyczerpania. Dla badanych materiałów 
po eksploatacji najwyższy stopień wyczerpania wyzna-
czono dla materiału wycinka ozn. nr 4, natomiast naj-
mniejszym stopniem wyczerpania charakteryzował się 
materiał ozn. nr 1.

Równocześnie prowadzono próby pełzania z pomia-
rem wydłużenia w czasie trwania próby. Z krzywych 
pełzania uzyskanych w tych próbach wyznaczono szyb-
kość pełzania w stanie ustalonym έs tzn. w drugim okre-
sie pełzania, która jest istotnym parametrem świad-
czącym o odporności na pełzanie. Określenie szybkości 
pełzania έs umożliwia wyznaczenie czasu bezpiecznej 
pracy, dla zdefiniowanych parametrów temperaturo-
wo-naprężeniowych eksploatacji/dalszej eksploatacji 
w odniesieniu do możliwej wielkości trwałego odkształ-
cenia gwarantującej bezpieczną pracę. Szybkość pełza-
nia έs jest stosunkiem przyrostu trwałego odkształcenia 
do czasu w stanie ustalonym (drugi okres pełzania), 
w którym ten przyrost nastąpił [2, 30, 31, 33, 35]. Pró-
by takie prowadzi się w stałej temperaturze badania 
i przy stałej wartości naprężenia badania.

Przykładowe wyniki prób w postaci zbiorów krzy-
wych pełzania (ε = f(tb) przy σb = const.) uzyskane 
dla materiału wężownic przegrzewacza pary ze stali 
X8CrNiTi18-10 w stanie wyjściowym i po eksploata-
cji, przeprowadzonych w stałej temperaturze badania  
Tb = 640oC i przy różnych poziomach naprężenia bada-
nia σb = 100, 120 i 135 MPa pokazano w postaci graficz-
nej na rys. 21. 

Na podstawie wyznaczonych szybkości pełzania έs 
zbudowano zależność szybkości pełzania w stanie sta-
cjonarnym materiału wycinków wężownic przegrze-
wacza pary ze stali X8CrNiTi18-10 po długotrwałej 
eksploatacji i wężownicy w stanie wyjściowym a tem-

Tabela 3. Trwałość materiału wężownicy w stanie wyjściowym, trwałość resztkowa materiału wężownic przegrzewacza pary 
po eksploatacji w warunkach pełzania wykonanych ze stali X8CrNiTi18-10 wyznaczona na podstawie skróconych prób pełza-
nia i oszacowany stopień wyczerpania
Table 3. Strength of the coil material at the initial state, residual strength of the X8CrNiTi18-10 steel steam superheater coil 
material after use under creep conditions determined on the basis of shortened creep tests and the calculated exhaustion 
degree

Stan materiału Oznaczenie
Trwałość tr i trwałość resztkowa tre, godziny

w temperaturze Tb = 640oC przy naprężeniu badania  
σb= 69 MPa

Stopień 
wyczerpania

1–tre/tr

1 2 3 4

wyjściowy SW ok. 120 000 0

po eksploatacji

1 ok. 100 000 0,17

2 ok. 90 000 0,25

3 ok. 70 000 0,42

4 ok. 55 000 0,54
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peraturą badania Tb przy stałym poziomie naprężenie 
badania σb = 100 MPa, którą pokazano na rys. 22a. Na-
tomiast na rys. 22b w postaci graficznej przedstawiono 
zależność szybkości pełzania w stanie stacjonarnym 
έs materiału tych wycinków wężownic przegrzewacza 
pary a naprężeniem badania σb przy stałym poziomie 
temperatury badania Tb = 640oC. Szybkość pełzania 
każdorazowo została wyznaczona z krzywej pełzania 
w układzie współrzędnych średnie wydłużenie procen-
towe w wyniku pełzania ε od czasu trwania próby peł-
zania tb {ε = f(tb) przy σb i Tb = const.}.

Wyznaczona szybkość pełzania έs dla materiałów 
po eksploatacji znacznie się różniła od uzyskiwanej 
dla materiału w stanie wyjściowym. W temperaturze 
640oC dla stanu wyjściowego wartość szybkości pełza-

nia, dla tego samego poziomu naprężenia badania, była 
około dwa razy niższa niż uzyskana dla materiału wy-
cinka wężownicy po eksploatacji ozn. nr 1, cztery raz 
niższa niż dla materiału wycinka wężownicy ozn. nr 2 
oraz aż ponad dziesięciokrotnie niższa w porównaniu 
do wartości szybkości pełzania uzyskanej dla materia-
łu wycinka ozn. nr 4. Wraz ze wzrostem temperatury 
badania szybkości pełzania έs także wzrasta. Najwięk-
szą wartość szybkości pełzania wyznaczono dla mate-
riału wycinka wężownicy przegrzewacza pary po eks-
ploatacji w warunkach pełzania ozn. nr 4. Natomiast 
wartości najbardziej zbliżone do materiału wężownicy 
w stanie wyjściowym uzyskano dla materiału wycinka 
wężownicy po eksploatacji ozn. nr 1.

Rys. 21. Przykładowe wyniki prób pełzania z pomiarem 
wydłużenia w stałej temperaturze badania Tb przy różnych 
poziomach naprężenia badania σb materiału wycinków wę-
żownic przegrzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-10: a) w 
stanie wyjściowym, b) po długotrwałej eksploatacji w wa-
runkach pełzania materiału ozn. nr 2, c) po długotrwałej 
eksploatacji w warunkach pełzania materiału ozn. nr 4
Fig. 21. Examples of creep tests results with elongation 
measurement at constant test temperature Tb at various 
test stress levels σb of X8CrNiTi18-10 steel steam super-
heater coil segments: a) at the initial state, b) after long-
term use under creep conditions of material des. No. 2, 
c) after long-term use under creep conditions of material 
des. No. 4

a)

b)

c)

a)

b)

Rys. 22. Porównanie szybkości pełzania w stanie stacjonar-
nym έs materiału wycinków wężownic przegrzewacza pary 
ze stali X8CrNiTi18-10 wężownicy w stanie wyjściowym 
(ozn. SW) i po długotrwałej eksploatacji (ozn. 1, 2, 3, 4);  
a) w funkcji temperatury badania Tb przy stałym poziomie 
naprężenie badania σb = 100 MPa, b) w funkcji naprężenia 
badania σb przy stałym poziomie temperatury badania  
Tb = 640oC
Fig. 22. Comparison of creep rate at stationary state έs of 
X8CrNiTi18-10 steam superheater coil segments at the in-
itial state (des. SW) and after long-term use (des. 1, 2, 3, 
4); a) as a function of test temperature Tb at constant test 
stress level σb =100 MPa, b) as a function of test stress έs at 
constant test temperature level Tb = 640oC
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Podobne różnice w szybkości pełzania dla badanych 
materiałów wężownic przegrzewacza pary po eksplo-
atacji w odniesieniu do materiału wężownicy w stanie 
wyjściowym ujawniono w badaniach szybkości pełzania 
przy stałym poziomie naprężenia σb = 100 MPa i róż-
nym poziomie temperatury badania. Wyznaczona szyb-
kość pełzania w stanie wyjściowym znacznie się różniła 
dla materiałów po eksploatacji. Największe wartości 
szybkości pełzania uzyskano dla materiału wycinków 
wężownic przegrzewaczy pary ozn. nr 3 i 4, natomiast 
wartości najbardziej zbliżone do stanu wyjściowego 
dla materiału wycinka ozn. nr 1. Wyznaczone warto-
ści szybkości pełzania materiału wycinków ze stali 
X8CrNiTi18-10 w stanie wyjściowym i po eksploatacji 
potwierdziły zróżnicowany stopień degradacji materia-
łów stwierdzony w badaniach strukturalnych (rozdział 
3.1). Wyniki szybkości pełzania dla przeprowadzonych 
prób pełzania z pomiarem wydłużenia dla materiału 
wycinków ozn. nr 1 i 2 potwierdzają nieznaczny stopień 
zaawansowania procesów degradacji badanych mate-
riałów. Natomiast wyniki szybkości pełzania materiału 
wycinków wężownic ozn. nr 3 i 4 świadczą o znacznym 
stopniu zaawansowania procesów degradacji.

4. MODEL DEGRADACJI 
MIKROSTRUKTURY W WYNIKU 

EKSPLOATACJI W WARUNKACH 
PEŁZANIA

Uzyskane wyniki badań umożliwiły zbudowanie mo-
delu degradacji mikrostruktury w odniesieniu do stop-
nia wyczerpania oraz klasyfikacji definiującej relacje 
pomiędzy: główną klasą mikrostruktury, klasą stopnia 
rozwoju procesów wydzieleniowych oraz klasą zmian 
w strukturze dyslokacyjnej, a stopniem wyczerpania. 

Opracowane schematy zmian w mikrostrukturze 
zachodzące podczas eksploatacji w warunkach pełza-
nia pokazano na rys. 23. Obejmują one zmiany wyni-
kające z typu, wielkości, ilości i miejsc występowania 
wydzieleń powodujących degradację mikrostruktury. 
Zdefiniowano 5 kolejnych etapów tych zmian. Są one 
konsekwencją zaproponowanej sekwencji kolejnych 

stadiów rozwoju procesu wydzieleniowego, co omówio-
no w rozdziale 2.3. Klasy kolejnych stadiów rozwoju 
procesów wydzieleniowych w wyniku pełzania badanej 
stali w odniesieniu do stopnia wyczerpania zestawiono 
w tabeli 4.

Uzyskane wyniki badań umożliwiły również zbudo-
wanie klasyfikacji definiującej relacje pomiędzy główną 
klasą mikrostruktury, klasą stopnia rozwoju procesów 
wydzieleniowych oraz klasą zmian w strukturze dys-
lokacyjnej a stopniem wyczerpania co pokazano na 
rys. 24.

Ponadto opracowano schemat zmian mikrostruktu-
ry badanej stali po eksploatacji w warunkach pełzania 
obejmujący klasy rozwoju procesów wydzieleniowych 
oraz klasy zmian w strukturze dyslokacyjnej w odnie-
sieniu do stopnia wyczerpania i głównej klasy struktury 
na tle krzywej pełzania dla badanej stali austenitycz-
nej, co pokazano na rys. 25. Zmianom mikrostruktury 
przypisano stopień wyczerpania, a stopniowi wyczer-
pania główną klasę struktury, ujmującą klasy proce-
sów składowych jej zmian. 

Tabela 4. Sekwencja kolejnych stadiów rozwoju procesu wydzieleniowego w stali X8CrNiTi18-10 (T321H) eksploatowanej 
w warunkach pełzania w zależności od stopnia wyczerpania te/tr

Table 4. Sequence of subsequent precipitation process development stages in the X8CrNiTi18-10 (T321H) steel used under 
creep conditions depending on exhaustion degree te/tr

Stadium 
rozwoju procesu 
wydzieleniowego

klasa/ te/tr

Główne fazy 
stadium procesu 
wydzieleniowego

Pozostałe fazy 
stadium procesu 
wydzieleniowego

Sekwencja wydzieleń

↑ wzrost udziału typu wydzieleń

↓ obniżanie się udziału typu wydzieleń

1 2 3 4

a/0 TiN; Ti(C,N) TiCI, Ti(C,N) TiN f.gł. + TiCI + Ti(C,N)

b/0,2-0,3 Cr23C6 TiCI, TiCII TiN, Ti(C,N) Cr23C6 f.gł.↑ + TiCI↓ + TiCII↑ + TiN + Ti(C,N)

c/0,3-0,4 TiCII TiN, Ti(C,N), Cr23C6, 
faza σ

TiCII f.gł.↓ + Cr23C6↓ + 
faza σ↑ + TiN + Ti(C,N)

d/1/0,4-0,5 faza σ (FeCr) Cr23C6, TiCII, TiN, 
Ti(C,N), Ni16,7Ti6Si7

faza σ f.gł.↑ + Cr23C6↓ + TiCII + TiN + Ti(C,N) + 
Ni16,7Ti6Si7

d/2/0,5-0,6 faza σ(FeCr) Ni16,7Ti6Si7, Cr23C6, TiCII, 
TiN, Ti(C,N), 

faza σ f.gł.↑ + Ni16,7Ti6Si7↑ + TiCII↓ + TiN + Ti(C,N) 
+ Cr23C6↓

e/˃0,6 faza σ(FeCr), faza Lavesa 
(Fe2Ti; Fe2Mo)

TiCII, TiN, Ti(C,N), 
Ni16,7Ti6Si7,

Cr23C6, 

faza σ f.gł.↑ + faza Lavesa (Fe2Ti; Fe2Mo) ↑ + 
Ni16,7Ti6Si7↑ +TiC↓ + TiN + Ti(C,N) + Cr23C6↓

Uwagi: TiCI – węgliki pierwotne, TiCII – węgliki wtórne, f.gł. – faza główna

Rys. 23. Model degradacji mikrostruktury w wyniku peł-
zania austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 w odniesieniu do 
stopnia wyczerpania te/tr

Fig. 23. Microstructure degradation model as a result of 
austenitic X8CrNiTi18-10 steel creeping in relation to ex-
haustion degree te/tr
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Rys. 24. Klasy struktury w zależności od stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych i struktury dyslokacyjnej w powiązaniu 
ze stopniem wyczerpania i względnym odkształceniem po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania stali austenitycz-
nej X8CrNiTi18-10
Fig. 24. Structure classes depending on the precipitation process development stage and dislocation structure in connection 
with exhaustion degree and relative deformation after long-term use under creep conditions of the X8CrNiTi18-10 austenitic 
steel



34 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 11–38

5. METODOLOGIA OCENY 
AUSTENITYCZNEJ STALI X8CRNITI18-
10 PO EKSPLOATACJI W WARUNKACH 

PEŁZANIA NA PODSTAWIE OCENY 
STANU MIKROSTRUKTURY

Metodologię oceny stanu badanej stali austenitycznej 
pracującej w warunkach pełzania na podstawie oceny 
zmian w strukturze procesów składowych odniesionych 
do stopnia wyczerpania pokazano w postaci graficznej 
na rys. 26. Znając stan rozwoju procesów wydzielenio-
wych oraz stan struktury dyslokacyjnej można wyzna-
czyć klasy składowe i główną klasę mikrostruktury, 
a na ich podstawie oszacować stopień wyczerpania 
będący miarą przydatności badanego eksploatowanego 
materiału do dalszej pracy. 

6. STAN MIKROSTRUKTURY I POZIOM 
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PO 
EKSPLOATACJI W WARUNKACH 

PEŁZANIA A STOPIEŃ WYCZERPANIA

W prognozowaniu trwałości eksploatacyjnej materia-
łów i elementów części ciśnieniowej kotłów energetycz-
nych pracujących w warunkach pełzania niezbędnym 
jest posiadanie charakterystyk właściwości na pełzanie 
oraz zmian w strukturze zachodzących w materiale w 
wyniku równoczesnego oddziaływania temperatury i 
naprężenia w czasie. Problemem do rozwiązania naj-
częściej nie jest określenie charakteru zachodzących 
zmian, co liczbowego ich wymiaru rzutującego na przy-
datność do dalszej eksploatacji.

Klasyfikacja zmian struktury w wyniku pełzania 
umożliwiła zbudowanie elementów charakterystyk 
materiałowych będących zależnością właściwości me-
chanicznych od klasy struktury i stopnia wyczerpania. 
Charakterystyki te pozwalają na ocenę stanu bada-

nych materiałów po eksploatacji w warunkach pełza-
nia, oprócz oszacowanej trwałości resztkowej i reszt-
kowej trwałości rozporządzalnej, pozwalają wzbogacić 
o szacowany poziom innych właściwości użytkowych, 
mających wpływ na zachowanie się materiału w czasie 
dalszej eksploatacji.

Zbudowano zależność podstawowych właściwości 
mechanicznych materiału wężownic przegrzewacza 
pary ze stali X8CrNiTi18-10, w tym: wytrzymałości na 
rozciąganie, granicy plastyczności i wydłużenia w tem-
peraturze pokojowej oraz twardości, od klasy struktury 
i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania. Uzyskane 
wartości dla materiału po eksploatacji odniesiono do 
wymaganych wartości dla rur z tej stali w stanie wyj-
ściowym. Przykłady takich charakterystyk pokazano 
na rys. 27.

Zasadnicze znaczenie mają charakterystyki odporno-
ści na pełzanie. Dla stworzenia takich charakterystyk 
przeprowadzono szereg prób pełzania z pomiarem i bez 
pomiaru wydłużenia w czasie trwania próby. Przykła-
dy zależności pomiędzy rodzajem właściwości określa-
jących poziom odporności na pełzanie a stanem mikro-
struktury i odpowiadającym jej stopniem wyczerpania 
pokazano na rys. 28-30. 

Na rys. 28 pokazano zależność pomiędzy wytrzyma-
łością na pełzanie i resztkową wytrzymałością na pełza-
nie stali X8CrNiTi18-10, w zależności od klasy mikro-
struktury i stopnia wyczerpania w wyniku pełzania. Na 
rys. 29 pokazano krzywe pełzania tej stali w zależności 
od klasy mikrostruktury i stopnia wyczerpania w wy-
niku eksploatacji w warunkach pełzania. Natomiast na 
rys. 30 pokazano zależność szybkości pełzania w stanie 
ustalonym έs przy stałej wartości naprężenia badania 
σb od poziomu temperatury dla stali X8CrNiTi18-10 
o różnym stopniu degradacji mikrostruktury definio-
wanej klasą mikrostruktury a na rys. 31 klasą stopnia 
rozwoju procesów wydzieleniowych oraz odpowiadają-
cemu im stopniowi wyczerpania w wyniku pełzania.

Rys. 25. Sposób klasyfikacji stanu materiału na podstawie zmian w strukturze w oparciu o składowe procesy w odniesieniu 
do stopnia wyczerpania dla austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 pracującej w warunkach pełzania
Fig. 25. Classification of the state of material based on changes in structure pertaining to constituent processes in relation to 
exhaustion degree for the X8CrNiTi18-10 austenitic steel under creep conditions
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Rys. 26. Metodologia oceny stanu austenitycznej stali X8CrNiTi18-10 pracującej w warunkach pełzania na podstawie oceny 
zmian w strukturze procesów składowych odniesionych do stopnia wyczerpania. (0/A) możliwość występowania uszkodzeń 
wewnętrznych w postaci pustek zależne od parametrów temperaturowo-naprężeniowych eksploatacji
Fig. 26. State evaluation methodology for the X8CrNiTi18-10 austenitic steel under creep conditions based on the assessment 
of changes in the structure of constituent processes related to exhaustion degree
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Rys. 27. Przykłady zależności właściwości mechanicznych 
materiału wycinków przegrzewaczy pary ze stali X8CrNi-
Ti18-10 po eksploatacji w warunkach pełzania od klasy 
struktury i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania: a) 
granica plastyczności w temperaturze pokojowej, b) wy-
dłużenie w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej
Fig. 27. Examples of interrelations between mechanical 
properties of X8CrNiTi18-10 steel steam superheater seg-
ment material after use under creep conditions and  struc-
ture class and its corresponding exhaustion degree: a) 
yield strength at room temperature, b) elongation in tensi-
le test at room temperature

a)

b)

Rys. 28. Zależność wytrzymałości na pełzanie i resztkowej 
wytrzymałości na pełzanie stali X8CrNiTi18-10 od klasy 
mikrostruktury i stopnia wyczerpania w wyniku pełzania
Fig. 28. Interrelation between creep resistance and resid-
ual creep resistance of the X8CrNiTi18-10 steel and micro-
structure class and exhaustion degree due to creeping

Rys. 29. Krzywe pełzania stali X8Cr-
NiTi18-10 w zależności od klasy mi-
krostruktury i stopnia wyczerpania w 
wyniku eksploatacji w warunkach peł-
zania
Fig. 29. Creep curves for the X8CrNi-
Ti18-10 steel depending on microstruc-
ture class and exhaustion degree due to 
use under creep conditions



37Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 11–38

7. WNIOSKI

Uzyskane wyniki badań, ich analiza oraz analiza 
przedmiotowej literatury pozwoliły sformułować nastę-
pujące wnioski:

Długotrwała eksploatacja materiału wężownic prze-1. 
grzewacza pary ze stali X8CrNiTi18-10 (T321H) spo-
wodowała zmiany w mikrostrukturze, w odniesieniu 
do stanu dostawy, polegające głównie na rozwoju pro-
cesów wydzieleniowych wtórnych faz węglikowych 
i międzymetalicznych oraz zmianach ich morfologii. 
Ponadto stwierdzono względny spadek gęstości dys-
lokacji austenitu.
Dokonano jakościowej i ilościowej identyfikacji faz 2. 
i opisu ewolucji procesów wydzieleniowych. Dominu-
jące fazy to: TiC, Ti(C,N), M23C6, faza σ, a także faza 
G, występujące po czasie eksploatacji znacznie prze-
kraczającym obliczeniowy.
Opracowano fizyczny model zmian mikrostruktury 3. 
badanej stali w wyniku pełzania w warunkach eks-
ploatacji oraz po laboratoryjnych próbach pełzania. 
Stanowi on podstawę oceny stanu materiału i stop-
nia jego wyczerpania umożliwiając szacowanie przy-
datności eksploatowanego materiału o osnowie au-
stenitycznej do przedłużonej bezpiecznej pracy.
Długotrwała eksploatacja materiału w warunkach 4. 
pełzania wskutek zmian mikrostruktury powoduje 
obniżenie właściwości użytkowych materiału, w tym 

Rys. 30. Zależność szybkości pełzania w stanie ustalonym 
έs przy stałej wartości naprężenia badania σb od poziomu 
temperatury dla stali X8CrNiTi18-10 o różnym stopniu de-
gradacji mikrostruktury definiowanej główną klasą mikro-
struktury i odpowiadającemu im stopniowi wyczerpania w 
wyniku pełzania
Fig. 30a. Interrelation between creep rate at steady state έs 
at constant test stress value σb and the level of temperature 
for the X8CrNiTi18-10 steel with various degrees of micro-
structure degradation defined by the main microstructure 
class and their corresponding exhaustion degree due to 
creeping

Rys. 31. Zależność szybkości pełzania w stanie ustalonym 
έs przy stałej wartości naprężenia badania σb od poziomu 
temperatury dla stali X8CrNiTi18-10 o różnym stopniu de-
gradacji mikrostruktury definiowanej stopniem rozwoju 
procesów wydzieleniowych i odpowiadającemu im stop-
niowi wyczerpania w wyniku pełzania
Fig. 30b. Interrelation between creep rate at steady state 
έs at constant test stress value σb and the level of tempera-
ture for the X8CrNiTi18-10 steel with various degrees of 
microstructure degradation by the degree of precipitation 
processes development and their corresponding exhaus-
tion degree due to creeping

głównie wytrzymałości na pełzanie. Określono pod-
stawowe właściwości mechaniczne w temperaturze 
pokojowej badanej stali oraz trwałość resztkową 
w skróconych i szybkość pełzania w próbach długo-
trwałych.
Dokonano interakcji wyników badań ustalając związ-5. 
ki pomiędzy mikrostrukturą i mechanicznymi właści-
wościami użytkowymi ze szczególnym uwzględnie-
niem właściwości pełzaniowych. Badanym stanom 
materiału po eksploatacji przyporządkowano klasy 
mikrostruktury i stopnia wyczerpania w odniesieniu 
do wyznaczonych właściwości wytrzymałościowych 
(doraźnych i pełzaniowych) co umożliwia szacowanie 
trwałości resztkowej i resztkowej trwałości rozporzą-
dzalnej.
Opracowany model ewolucji mikrostruktury oraz pro-6. 
cedura oceny stanu materiału i trwałości resztkowej 
dla badanej stali są wykorzystywane w działaniach 
diagnostycznych związanych z problematyką trwało-
ści innych żarowytrzymałych stali austenitycznych 
w istniejących urządzeniach ciśnieniowych pracu-
jących w warunkach pełzania oraz zastosowanych 
w nowych już eksploatowanych oraz w budowanych 
blokach nadkrytycznych w kraju. 

Badania sfinansowano ze środków Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych 
Instytutowi Metalurgii Żelaza na realizację dzia-
łalności statutowej oraz ze środków własnych In-
stytutu
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