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Streszczenie
Głównym celem badań odbiorowych jest ocena jakości odkuwek przeznaczonych na wały
turbin parowych. W przyszłości naleŜy dąŜyć do zapewnienia jak najdoskonalszej technologii
elementów wirujących, poniewaŜ są one sercem turbiny parowej. W artykule przedstawiono
zakres i metody badań pozwalających określić jakość odkuwek stosowanych na wały wirników oraz przykłady dyskwalifikacji elementów wirujących na etapie badań kontrolnych
u zamawiającego odkuwki.
Słowa kluczowe: odkuwka, wał turbinowy, badania
Abstract
The main aim of research acceptance it of forging assign shaft of steam turbine is guarantee
and notice of receipt high-quality. In the future will be tend to the best technology rotator
because they are the heart steam turbine. This paper summarizes scope and method of testing
notice quality forgings. They are used from rotors and example not certification elements
in the level research quality.
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1. Wstęp
Celem artykułu jest omówienie spostrzeŜeń z zakresu badań materiałowych półfabrykatów przeznaczonych na wały turbin parowych. Wieloletnie doświadczenie autora
w dziedzinie projektowania odkuwek i kontroli dokumentów jakościowych było inspiracją
do napisania niniejszego artykułu.
Wszystkie wały turbin parowych podlegają działaniu takich obciąŜeń głównych, jak
cięŜar własny wału łącznie z łopatkami, siły masowe pochodzące od niedoskonałego
wyrównowaŜenia wirnika, obciąŜenia termiczne, skręcane spowodowane momentem obrotowym, siły wzdłuŜne wywołane ciśnieniem pary – zarówno statyczne, jak i dynamiczne
oraz drgań giętych i skrętnych [1].
Wszystkie obciąŜenia, jakie działają na wały, powodują trudne warunki pracy, którym
muszą sprostać materiały stosowane na elementy wirujące i technologia wykonania półfabrykatu. Awaria, jaka moŜe się zdarzyć z powodu pęknięcia wału, będzie miała fatalne
skutki dla energetyki, a co najgorsze, moŜe przyczynić się do utraty Ŝycia ludzkiego.
Dlatego za wszelką cenę naleŜy dbać o bezawaryjną pracę turbin, a w szczególności o elementy wirujące.
By ocenić prawidłowe wykonanie części obrotowej i minimalizację zagroŜenia, niezbędna jest realizacja wielu badań odbiorowych, które potwierdzą spełnienie wymagań oraz
zachowanie reŜimu technologicznego wałów turbin parowych.

2. Warunki pracy wałów turbin parowych
Turbina parowa składa się z trzech części: wysoko-, średnio- i niskopręŜnej. KaŜda
z nich pracuje pod innymi obciąŜeniami termicznymi i ciśnieniowymi. Wirniki w poszczególnych częściach turbin pracują w innych warunkach i obciąŜeniach pochodzących
od drgań, sił wzdłuŜnych wywołanych ciśnieniem statycznym i dynamicznym oraz obciąŜeniach w okresie zmiennych parametrów eksploatacji. Natomiast konstrukcja wirnika
wynika z zasady pracy turbiny. Turbiny akcyjne mają wirniki tarczowe, reakcyjne zaś –
bębnowe [6]. Elementy wirujące w turbinie parowej stanowią najwaŜniejszą część turbozespołu.
Na nowo powstającym bloku w Bełchatowie o mocy 858 MW temperatura pary świeŜej
będzie wynosiła 550/580°C, ciśnienie pary 25,2 MPa, a prędkość obrotowa 3000 obr./min. Te
parametry wymagają nowych technologii wytwarzania wirników oraz doskonalszych metod
kontroli jakości półfabrykatów przeznaczonych na elementy wirujące.
W Europie i na świecie budowane są obecnie turbozespoły, które pracują w parametrach nadkrytycznych.

3. Badania
Badania, jakie wykonuje się na elementach wirujących, na przestrzeni lat ulegały
zmianie. Modyfikacja dotyczy równieŜ metod badań, które stają się coraz doskonalsze i dokładniejsze. Dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo, Ŝe półfabrykaty stosowane
na wały turbin parowych spełniają ciągle rosnące wymagania jakościowe.
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3.1. Zakres i metody badań
Odkuwki wałów turbin są specyficznym półfabrykatem ze względu na swoje wymiary
oraz warunki pracy, dlatego zakres badań stosowany dla odkuwek elementów wirujących
obejmuje szerszy zakres niŜ standardowe elementy dla energetyki.
Zakres badań jest następujący [2]:
a) sprawdzenie powierzchni,
b) sprawdzenie wymiarów,
c) sprawdzenie składu chemicznego,
d) kontrola przebiegu obróbki cieplnej,
e) badania własności mechanicznych (Rm, Re, KV, A5, Z, FAT50),
f) badanie twardości,
g) sprawdzenie napręŜeń własnych,
h) sprawdzenie ugięcia cieplnego wałów,
i) badania defektoskopowe metodą ultradźwiękową i penetracyjną,
j) badania dodatkowe.
Badania od a) do f) oraz i) są wykonywane praktycznie na kaŜdym elemencie w energetyce w celu przygotowania podstawowego atestu oraz udokumentowania jakości. Są to, co
prawda, badania niezwykle waŜne, świadczące o ogólnej kondycji materiału, jednak wykonane zgodnie z normami i z naleŜytą starannością nie stanowią problemu i moŜe przeprowadzić je kaŜde certyfikowane laboratorium. Wały turbin parowych wymagają specjalnych
badań, jakich nie wykonuje się na Ŝadnym innym elemencie, a są to: sprawdzenie ugięcia
cieplnego wału i sprawdzenie napręŜeń własnych. W podrozdziałach 3.1.1 i 3.1.2 przybliŜona zostanie specyfika tych badań.
Badania dodatkowe wykonuje się w wypadku niezgodności wyników przeprowadzonych testów z wymaganiami normy. W razie braku zgodności wyników badań z wymaganiami konieczne jest ich powtórzenie. JeŜeli po przeprowadzeniu ponownego sprawdzianu wyniki nadal są niezadowalające, uznaje się odkuwkę za niezgodną z wymaganiami
normy. Najczęściej dodatkowymi badaniami są: analizy składu chemicznego, rozkład twardości, a w kolejnym etapie − struktura na powierzchni półfabrykatu w miejscach newralgicznych.
Generalnie, przyjęta jest zasada, Ŝe badania wałów wirnikowych wykonuje huta (wykonawca odkuwki), a w celu sprawdzenia poprawności dowodów jakości element wirujący
jest poddawany kontroli wejściowej u zamawiającego (w tym wypadku ALSTOM Power).
3.1.1. Test ugięcia cieplnego wału [4]
Celem próby ugięcia cieplnego jest wykrycie w odkuwkach wałów wirnikowych osiowej niestabilności w czasie nagrzewania, wygrzewania w temperaturze wyŜszej od temperatury pracy wirnika i po ostudzeniu.
Badaniom podlegają półfabrykaty elementów wirujących turbin parowych przeznaczonych do pracy w temperaturze powyŜej 350°C. Próbie naleŜy poddać odkuwkę wału
wirnikowego po przeprowadzeniu ostatecznej obróbki cieplnej i wykonaniu badań na własności mechaniczne. Odkuwka powinna być maksymalnie oskórowana, a jej powierzchnia
wolna od oleju i innych zanieczyszczeń.
Odpowiednio przygotowaną odkuwkę naleŜy umieścić w piecu z regulacją temperatury,
obrotów wału oraz z bezpośrednim pomiarem bicia. Przeprowadzenie próby cieplnej polega
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na nagrzaniu, wygrzaniu i studzeniu obracającego się wału wirnika z równoczesnym
pomiarem bicia promieniowego. Ocena wyników polega na określeniu róŜnicy największego bicia między stanem gorącym ustalonym a biciem w stanie zimnym po próbie,
mierzonym w tej samej płaszczyźnie; jego wartość nie powinna przekraczać 0,05 mm dla
turbin pracujących poniŜej 4000 obr./min i 0,03 mm dla turbin pracujących powyŜej
4000 obr./min.
Normy zagraniczne, według których przeprowadza się test ugięcia cieplnego wałów
turbin patowych, to normy: amerykańska – ASTM A472 – Standard Test Metod for Heat
Stabillity of Steam Turbine Shafts and Rotor Forgings, niemiecka – SEP 1950 –
Warmrundlaufprufung an Turbinewellen.
3.1.2. Badanie napręŜeń wewnętrznych [5]
Badania przeprowadzane są w celu określenia napręŜeń wewnętrznych w obrobionych
cieplnie odkuwkach wałów wirnikowych i tarcz wirnikowych turbin parowych.
Badania realizuje się, mierząc róŜnice wymiarowe przed wycięciem i po wycięciu
pierścienia z odkuwki, które to pojawiły się na skutek wyzwolenia napręŜeń wewnętrznych
w pierścieniu. By określić róŜnice, wycina się z odkuwki wału „pierścień” o przekroju
poprzecznym kwadratowym o minimalnych wymiarach 10 × 10 mm. W czasie obróbki mechanicznej naleŜy zachować odpowiednie parametry skrawania, aby nie wprowadzić niekontrolowanych napręŜeń spowodowanych nadmiernym nagrzaniem się skrawanego pierścienia. Dopuszczalne napręŜenia własne dla odkuwek w stanie dostawy nie powinny przekraczać 50 MPa.
W wypadku uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami odkuwkę naleŜy poddać
stabilizacji cieplnej w temperaturze niŜszej od temperatury odpuszczania o 20°C i powtórzyć badania napręŜeń własnych.
3.1.3. Badania dodatkowe
W trakcie oceny wyników badań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy
u zamawiającego odkuwkę i u wykonawcy istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe uzyskane wyniki nie będą jednakowe. W wypadku badań wytrzymałościowych naleŜy powtórzyć badania na podwójnej ilości próbek. Uzyskanie nieprawidłowych wyników w powtórnych
badaniach na jednej próbce powoduje konieczność powtórnej obróbki cieplnej i ponownych badań. Wyniki tych prób uznaje się za ostateczne. W razie wyniku niezgodnego z wymaganiami odkuwkę dyskwalifikuje się.
W sytuacjach spornych wykonywane są inne dodatkowe badania nieprzewidziane
w normie, np. badania składu chemicznego, struktury lub inne badania pozwalające na
dodatkową kontrolę odkuwek elementów wirujących. JeŜeli w dalszym ciągu napręŜenia
własne nie będą zgodne z wymaganiami, odkuwkę naleŜy zdyskwalifikować.

4. Przykłady
W niniejszym artykule zaprezentowano 2 przykłady nowych odkuwek, które zostały
zdyskwalifikowane po wykonaniu powtórnych badań przez zamawiającego.
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4.1. Wał wysokoobrotowy turbiny typu LANG
Przedmiotem badań była nowa odkuwka wału WP wykonana z materiału St460TS
(21CrMoV5-7) wg NB00100 (EN10269) dla turbiny typu LANG 24.
Celem badań było określenie stanu materiału po kuciu i obróbce cieplnej odkuwki
w miejscach, gdzie po powtórnych badaniach w ALSTOM Power w Elblągu własności
wytrzymałościowe nie były zgodne z wymaganiami normy.
Wykonano dodatkowo badania metalograficzne na próbkach przygotowanych do badań
wytrzymałościowych. Na przekrojach próbek przeprowadzono badania mikroskopowe.

Fot. 1. Struktura wału, pow. 100×, trawiony
odczynnikiem Mi1Fe
Photo 1. Structure shaft of turbine, mag. 100×,
etch. Mi1Fe

Fot. 2. Struktura wału, pow. 500×, trawiony
odczynnikiem Mi1Fe
Photo 2. Structure shaft of turbine, mag. 500×,
etch. Mi1Fe

Stan mikrostruktury zaprezentowano na fot. 1 i 2. Na przekroju badanych próbek
występuje mikrostruktura złoŜona z pasm bainitu i pasm ziaren ferrytu z węglikami
(ok. 20–30%). Struktura jest drobnoziarnista. Niejednorodna budowa jest wynikiem nierównowagowego składu roztworu stałego podczas krzepnięcia. Efektem tego jest zróŜnicowanie składu chemicznego wzdłuŜ wysokości wlewka. Segregacja dendrytyczna przyczyniła się do powstania eutektoidu. Spowodowało to róŜnicę gęstości materiału. Nie jest to
prawidłowa mikrostruktura dla odkuwek o strukturze bainitycznej. Pasmowość oraz duŜa
zawartość ferrytu powodują obniŜenie granicy plastyczności.
Wykonano powtórne badania stabilizacji cieplnej. Półfabrykat przekraczał w temperaturze próby bicie dopuszczane przez normę.
Tak wykonana odkuwka nie moŜe bezpiecznie pracować w turbinie, gdzie obroty wynoszą ok. 15 tys./min. Odkuwka została zdyskwalifikowana.
4.2. Wał wysokoobrotowy typu 103JT
Przedmiotem badań była odkuwka wału WP wykonana z materiału St12TS wg
HCSN600039 dla turbiny typu 103JT.
Celem badań było określenie stanu materiału w momencie dostawy odkuwki w miejscu,
gdzie po powtórnych badaniach w ALSTOM Power w Elblągu własności wytrzymałościowe nie były zgodne z wymaganiami normy.
Badania wytrzymałościowe wykonano zgodnie z wymaganiami w czterech miejscach
wału: dwie próbki pobrano z końców i dwie z brzegów „beczki”. Badania wykazały, Ŝe
w części materiału Re i Rm są za niskie o ok. 13% w stosunku do najniŜszej wartości wymaganej wedle normy. Badania powtórzono dwukrotnie w celu potwierdzenia pierwotnych
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wyników. Dokonano pomiarów twardości na całej długości wału. Badania udowodniły
rozrzut twardości średniej w całej odkuwce od 185HV5 do 306HV5. Taka rozbieŜność jest
niedopuszczalna w półfabrykacie przeznaczonym na wirnik wysokoobrotowej turbiny.

Fot. 3. Struktura wału, pow. 100×, trawiony
odczynnikiem Mi19Fe
Photo 3. Structure shaft of turbine, mag. 100×,
etch. Mi19Fe

Fot. 4. Struktura wału, pow. 1000×, trawiony
odczynnikiem Mi19Fe
Photo 4. Structure shaft of turbine, mag. 1000×,
etch. Mi19Fe

Wykonano badania metalograficzne bezpośrednio na odkuwce wału w obszarze, gdzie
występuje najniŜsza twardość. Na podstawie badań określono wielkość byłego ziarna
austenitu oraz procentowy udział ferrytu w strukturze. Badania metalograficzne wykazały,
Ŝe występuje tam struktura o zawartości od 80 do 90% ferrytu (fot. 3 i 4) oraz wielkości
byłego ziarna austenitu wynoszącej 1,5 wg ASTM E112 E-96 arkusz 1. Introspekcja wykazała, Ŝe struktura w całej objętości wału jest niejednorodna. Świadczy to o nieprawidłowej
obróbce cieplnej i/lub technologii kucia.
Odkuwka tego wału została zdyskwalifikowana i oddana do wykonawcy.
5. Podsumowanie
Elementy wirujące w turbozespołach są sercem turbiny. Są to najwaŜniejsze elementy,
które pracują w warunkach obciąŜeń termicznych i dynamicznych. Prawidłowe wykonanie
półfabrykatu stwarza prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy turbiny. Najczęstszą przyczyną pęknięć i złamań elementów wirujących są wewnętrzne uszkodzenia struktury. Badania jakości wykonania półfabrykatów, zarówno u dostawcy odkuwek, jak i zamawiającego, mają na celu bezawaryjną i bezpieczną pracę turbiny.
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