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POVZETEK
Predmet te doktorske disertacije je analiza pogojev obratovanja pri presoji integritete in
preostale življenjske dobe tlačnih posod za delo pri povišanih temperaturah. Analiza
konkretno obravnava osnovni material, tj. jeklo kakovosti A 204-A.F.B.Q, komponente
zvarnega spoja tlačne posode, in jeklo 16Mo3 kot novi osnovni material. Tlačna posoda sicer
obratuje v pogojih povišane temperature do 550 ºC in visokega tlaka do 60 bar.
Ker nekatere komponente procesne opreme tlačne posode obratujejo v pogojih povišane
temperature, zaradi visokih delovnih parametrov predstavljajo kritična mesta v sistemu.
Problem je še kompleksnejši zaradi prisotnosti varjenih komponent, kjer ni mogoče izključiti
možnosti obstoja razpok. Pozabiti ne smemo niti na dejstvo, da so komponente procesne
opreme med obratovanjem izpostavljene vplivom spremenljivih obremenitev, ki v
kombinaciji s povišanimi temperaturami predstavljajo realno nevarnost nastanka poškodb.
Pri materialih, namenjenih uporabi pri povišanih temperaturah, še posebej pa pri njihovih
zvarnih spojih, so ob prisotnosti razpok neizogibne plastične deformacije, zato je za analizo
njihovega obnašanja nujno poznavanje parametrov nizkocikličnega in termičnega
nizkocikličnega utrujanja, kakor tudi uporaba metod elastoplastične mehanike loma, kot sta Jintegral in odprtje vrha razpoke. Pojava utrujenostnih razpok na konstrukcijsko gladkih in
homogenih oblikah še vedno ni mogoče opisati s kakšnimi preprostimi odvisnostmi med
obremenitvami, napetostmi, lastnostmi materiala in velikostjo prečnega prereza, zato se
uporablja splošno priznana trajna nihajna trdnost ali t. i. princip "safe life", po katerem se
življenjska doba komponent brez razpok določa z uporabo Wöhlerjevih krivulj. Pojav
utrujenostne razpoke zahteva nadaljnjo obravnavo obnašanja materiala v okolici vrha razpoke
na ravni mikromehanike in ne več na globalni ravni, oziroma po načelih konstruiranja za
varnost proti lomu (t. i. načelo "fail-safe"), kjer je življenjska doba opredeljena kot obdobje
rasti razpoke od določene začetne velikosti do velikosti, ki je kritična za krhki zlom.
Na podlagi rezultatov preiskave je bil preučen in analiziran vpliv pogojev obratovanja na
obnašanje osnovnega materiala, komponent zvarnega spoja in same tlačne posode, namenjene
obratovanju pri povišanih temperaturah, s končnim ciljem ocenitve integritete in preostale
življenjske dobe konstrukcije ter obnovitve in podaljšanja življenjske dobe procesne opreme,
izdelane iz jekel, obstojnih pri visokih temperaturah.
Osnovni cilj raziskave je bil, da se na podlagi opravljenih mehansko eksploatacijskih preiskav
pri sobni in delovni temperaturi naredi izbira kriterijev sprejemljivosti napak v osnovnem
materialu in komponentah zvarnega spoja, ki predstavljajo osnovni pogoj za zanesljivo oceno
integritete in preostale življenjske dobe procesne opreme med eksploatacijo.

ABSTRACT

The subject of this PhD thesis is the analysis of service conditions on the assessment of the
integrity on the remaining useful life of the vessel pressure intended to operate at increased
temperatures. This analysis specifically refers to the base materials, steel of quality A 204
A.F.B.Q. and weld components of vessels under pressure, new basic steel 16 Mo3. The vessel
under pressure normally works in conditions of increased temperature up to 550 degrees C
and high pressure up to 60 bar.
As individual components of the process equipment of presure vessels are working in
conditions of increased temperature, so they are representing the critical places due to high
working parameters. The problem is complicated by the presence of the weld components,
where not to exclude the possibility of faults existence such as cracks.
It should be noted that the components of the process equipment in exploatation is exposed to
variable loads which combined with increased teperatures present a real danger of damage
appearance.
In materials foreseen for the use at increased temperatures, especially in welds in the
presence of cracks, there are inevitable occurence of plastic deformations, and for the
analysis of their behaviour it is necessary to know the parameters of low cycle and thermal
low cycle fatigue as well as the application method of elastoplastic mechanics of fracture
such as J integral and the opening of the crack tip.
The appearance of the fatigue cracks on constructional smooth and homogeneous forms still
can not be described by simple relations between loads, voltage, material characteristics and
the size of the cross-section, so there are used commonly accepted fatigue strenght or so
called „self-life“ principle under which the application of Weller curve determines the life of
components without cracks.
The appearance of fatigue cracks causes that the further behaviour of the material around the
crack tip is considered on the basis of micromechanical aspect instead of the global view, and
the principle of constructing with the security of so-called „fail-safe“ principle, in which life
is determined as the period of crack growth from an initial size to the size of the crack which
is critical with resspect to the brittle fracture.
Based on the tests results, the effects of service conditions to the behaviour of the base
materials, weld components and pressure vessels themselves designed for the operations at
increased temperatures were explored and analysed and all in order to assess the integrity
and life of the construction, rehabilitation and prolonged service life of process equipment
made of steel for operations at increased temperatures.
The main objective of the research was on the basis of mechanical exploitation tests at the
room and operating temperatures make the selection of criteria for the acceptance of errors
of the base materials and weld components, which is a basic condition for a reliable
assessment of the integrity and remaining life of process equipment during exploitation.

1. U v o d

1.

UVOD

Spremembe konstrukcijskih materialov in njihovih zvarnih spojev v obratovalnih pogojih se v
praksi spremljajo čez celotno življenjsko dobo – tako pri načrtovanih in izrednih remontih, kakor
tudi za potrebe rekonstrukcije in obnove procesne opreme v primeru havarije. Spremljanje in
kontrola lastnosti konstrukcijskih materialov in zvarnih spojev pri delih, ki so izpostavljeni
visokim temperaturam in visokim tlakom v korozivnem okolju, je osnovno orodje za
ugotavljanje zanesljivosti njihovega delovanja.
Znano je, da so prav komponente procesne opreme, ki obratujejo v pogojih povišane
temperature, zaradi visokih delovnih parametrov kritična mesta v sistemu, še posebej ob
upoštevanju dejstva, da se nekatere tlačne posode uporabljajo tudi še po izteku projektirane
življenjske dobe. Morebitna odpoved takšnih posod ne predstavlja nevarnosti le za obratovanje
postrojenja, temveč tudi za okolje, ki ga obkroža.
V primeru obstoječih poškodb je treba natančno ovrednotiti integriteto komponente in sprejeti
odločitev, ali nadaljevati z njeno uporabo. Zato se je povečal pomen podaljšanja življenjske dobe
in obnove kot načina, da starejša postrojenja ostanejo v pogonu. Preliminarne študije, ki so bile
opravljene v organizacijah Electric Power Research Institute (EPRI), Centro Elettrotecnico
Sperimentale Italiano (CESI) in European Creep Collaborative Committee (ECCC), so pokazale,
da lahko cena obnovitve komponent termoenergetskih in petrokemičnih postrojenj predstavlja
tudi 20–30 % cene postavitve novih postrojenj. Obnovitev v tem kontekstu pomeni zagotavljanje
polne izkoriščenosti življenjske dobe s selektivno menjavo komponent z novimi, sodobnejšimi.
Osnovni pristop pri obnovitvi je ocena preostale življenjske dobe.
Problem je še kompleksnejši pri prisotnosti varjenih komponent, kjer ni mogoče izključiti
možnosti obstoja razpok. Pozabiti ne smemo niti na dejstvo, da so komponente procesne opreme
med obratovanjem izpostavljene vplivom spremenljivih obremenitev, ki v kombinaciji s
povišanimi temperaturami predstavljajo realno nevarnost nastanka poškodb. Pri zvarnih spojih
komponent, ki so izpostavljene visokim tlakom in temperaturam, se težave med obratovanjem
praviloma pojavljajo v značilnih področjih zvarnih spojev. Analizo problema otežujeta
heterogenost strukturnih in mehanskih lastnosti posameznih področij zvarnih spojev in njihovo
obnašanje med obratovanjem.
Mehanika loma je znanstvena disciplina, ki se ukvarja s problemi razpok in njihovega vpliva na
obnašanje materialov in konstrukcij. Praktična uporaba mehanike loma vse od začetka obravnava
parametre te discipline iz dveh različnih zornih kotov: po eni strani se ukvarja z obremenitvami
in geometrijo konstrukcij, vključno z geometrijo razpok, po drugi strani pa se posveča lastnostim
materiala oziroma obstojnosti materialov proti rasti razpok. Z drugimi besedami – namesto, da bi
se ukvarjala samo z analizo zlomov, je mehanika loma postala pomembno orodje v rokah
inženirjev, katerih naloga je preprečitev porušitve.
Očitno je torej, da je glavna sprememba, ki jo je mehanika loma prinesla v inženirsko prakso,
soočenje z neizogibnostjo razpok in podobnih napak ter z nujnostjo analize njihovega vpliva na
integriteto konstrukcij. To še posebej velja za zvarne spoje.
Integriteta konstrukcij je razmeroma nova znanstvena in inženirska disciplina, ki v širšem
pomenu pokriva analizo stanja ter diagnostično obravnavo obnašanja in popuščanja, ocenjevanje
življenjske dobe in obnovitev konstrukcij. To pomeni, da disciplina poleg običajnih situacij, ko
je treba oceniti integriteto konstrukcije po razkritju napake z neporušitvenimi preiskavami,
vključuje tudi analizo napetostnega stanja konstrukcije brez razpok, najpogosteje po metodi
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končnih elementov (MKE). Z njo se pridobi točna in podrobna porazdelitev pomikov, deformacij
in napetosti, na podlagi katere se razkrijejo "šibka" mesta v konstrukciji, celo pred nastankom
razpoke. Tak pristop je še posebej pomemben pri konstrukcijah, izpostavljenih delovnim
pogojem, ki jih značilno povezujemo z nastankom razpok, npr. povišanim temperaturam in
tlakom, utrujanju, koroziji ipd.
Ker so pri materialih, namenjenih uporabi pri povišanih temperaturah, še posebej pa pri njihovih
zvarnih spojih, ob prisotnosti razpok neizogibne plastične deformacije, bodisi lokalne bodisi po
celotnem prerezu, je za analizo njihovega obnašanja nujna uporaba metod elastoplastične
mehanike loma (EPLM), kot sta J-integral in odprtje vrha razpoke (CTOD).
Za obratovalno varnost varjenih konstrukcij ter za ocenjevanje integritete in preostale življenjske
dobe so najpomembnejše lastnosti, ki opisujejo nastanek in rast razpok pod vplivom
spremenljivih obremenitev. Pojava utrujenostnih razpok na konstrukcijsko gladkih in homogenih
oblikah zaradi lokalne koncentracije napetosti na neizogibnih konstrukcijskih prehodih in
spremembah prečnega prereza še vedno ni mogoče opisati s kakšnimi preprostimi odvisnostmi
med obremenitvami, napetostmi, lastnostmi materiala in velikostjo prečnega prereza, zato se
uporabljajo empirične odvisnosti, ki pa praviloma zahtevajo obsežne eksperimentalne in
laboratorijske preiskave.
Splošno sprejeta lastnost v tem primeru je trajna nihajna trdnost ali t. i. princip "safe-life", po
katerem se življenjska doba komponent brez razpok določa z uporabo Wöhlerjevih krivulj.
Projektiranje delov varjenih konstrukcij na podlagi možnega utrujanja materiala skladno s tem
poteka z uporabo trajne nihajne trdnosti in izkustvenih priporočil, ki izhajajo iz analize odpovedi
delov med obratovanjem in iz obsežnih preiskav. Pojav utrujenostne razpoke zahteva nadaljnjo
obravnavo obnašanja materiala v okolici vrha razpoke na ravni mikromehanike in ne več na
globalni ravni, oziroma po načelih konstruiranja za varnost proti lomu (t. i. načelo "fail-safe"),
kjer je življenjska doba opredeljena kot obdobje rasti razpoke od določene začetne velikosti do
velikosti, ki je kritična za krhki zlom.
Z drugimi besedami, pridobljena spoznanja o rasti utrujenostnih razpok so omogočila, da se z
zadostno zanesljivostjo določi preostala življenjska doba komponente z razpoko in tako oceni, ali
komponenta lahko obratuje še do naslednjega pregleda. Skladno s tem se tudi najbolj kritične
komponente zamenjajo šele po tem, ko se pri rednem pregledu ugotovijo razpoke ali podobne
napake.
Za izpolnitev zastavljene naloge identifikacije kakovosti in zanesljivosti osnovnega materiala in
zvarnega spoja, izpostavljenega kombiniranemu vplivu povišane temperature, povišanega tlaka
in spremenljivih obremenitev v procesnih postrojenjih, je bila opravljena preiskava novega
osnovnega materiala, t.j. jekla vrste 16Mo3, in že eksploatiranega osnovnega materiala, t. j. jekla
vrste A 204-A.F.B.Q, kakor tudi komponent zvarnega spoja (TVP in var) in celega zvarnega
spoja.
Na podlagi rezultatov preiskave je bil analiziran vpliv pogojev obratovanja na obnašanje
osnovnega materiala, komponent zvarnega spoja in same tlačne posode, namenjene obratovanju
pri povišanih temperaturah, s končnim ciljem ocenitve integritete in preostale življenjske dobe
konstrukcije, ter obnovitve in podaljšanja življenjske dobe procesne opreme, izdelane iz jekel,
obstojnih pri visokih temperaturah. Opredeljeni so osnovni parametri in merila sprejemljivosti, ki
bodo omogočili varno obratovanje komponent procesne opreme, predvsem pa zadevne tlačne
posode, namenjene obratovanju pri povišanih temperaturah, visokem tlaku in spremenljivih
obremenitvah.
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2.

TLAČNE POSODE

2.1

Namen in konstrukcija

Naziv 'posode' zajema konstrukcijske oblike z določeno prostornino, ki so namenjene hranjenju
kapljevin, plinov ali nekaterih oblik trdne snovi [1].

Slika 2.1 Različne konstrukcijske oblike posod [1]
a) Podzemni rezervoar
f) Sferičen rezervoar za stisnjen plin
b) Nadzemni rezervoar
g) Parni kotel
c) Stolp
h) Posoda za kuhanje
d) Bunker
i) Reaktor (avtoklav)
e) Silos
j) Rektifikacijska kolona
Nameni hrambe so lahko različni. Posode, namenjene hranjenju zaloge fluidov, se imenujejo
rezervoarji (Sl. 2.1a, b). Stolpi (Sl. 2.1c) se uporabljajo, ko mora imeti kapljevina na mestu
uporabe določen tlak in priteka pod vplivom težnosti. Zrnate in praškaste snovi shranjujemo v
bunkerjih (Sl. 2.1d) in v silosih (Sl. 2.1e). Med rezervoarje štejemo tudi cisterne, ki so
nameščene na cestnem ali železniškem vozilu in se uporabljajo za transport fluidov.
Posode se lahko uporabljajo tudi v različnih procesih. V tem primeru hranijo snovi, ki se rabijo v
procesu, njihova konstrukcija pa mora biti prilagojena procesu. Sem štejejo kotli za segrevanje in
izparevanje kapljevin (Sl. 2.1g), kotli za kuhanje, na primer v papirniški in tekstilni industriji (Sl.
2.1h), reaktorji, v katerih v nadzorovanih pogojih poteka reakcija določenega procesa (Sl. 2.1i),
rektifikacijske kolone (Sl. 2.1j), kot tudi izmenjevalniki toplote, čistilniki plinov, centrifuge in
mnoge druge posode za posebne namene.
Posode za transport in hrambo kapljevin in sipkih materialov so v večini primerov izpostavljene
nizkemu notranjemu tlaku, ki je posledica teže snovi in je običajno manjši od 10 N/cm2,
uporabljajo pa se pri temperaturah blizu normalne. Tlak v plinskih rezervoarjih je velik zato, da
lahko hranijo več plina. V posodah, kjer potekajo procesi in reakcije, se lahko pojavljajo visoki
tlaki in temperature.
Nizkotlačne posode, kjer se debelina sten določa glede na tehnološko funkcijo in obratovalne
pogoje, ne pa glede na zunanje obremenitve, imajo lahko ukrivljene ali ravne stene. Posode tako
dobijo najustreznejšo obliko z ozirom na konstrukcijo, izdelavo in posluževanje: cilindrično,
sferično, prizmatično, konično, obliko piramide ali kombinacijo teh teles. Izdelujejo se iz
cenenih materialov (beton, armiran beton, običajna konstrukcijska in druga poceni jekla, steklo,
plastične mase, les).
Visokotlačne posode, kjer se debelina sten določi s preračunom napetosti in togosti oblike, imajo
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ukrivljene stene (cilindrične, sferične ali parabolične). Najpogosteje se zvarijo iz jekla. Za
agresivne snovi je potrebna protikorozijska zaščita, ki se doseže z uporabo nerjavnega jekla, z
oblogami iz plastičnih mas ali gume, oz. z uporabo posebnih materialov. Vse bolj razširjene so
posode s plaščem iz jekla in notranjim delom iz plastike, ki so primerne za tlake do 60 N/cm2 in
temperature do 60 C.
Najpogosteje se torej uporabljajo cilindrične in sferične posode [1]. Posode cilindrične oblike se
odlikujejo z enostavno izvedbo in racionalno rabo materiala. Njihova uporaba je zato
priporočljiva takrat, ko ni specifičnih zahtev glede oblike. Te posode so horizontalne ali
vertikalne izvedbe. Prednost vertikalnih posod, še posebej debelostenskih, je odprava dodatnih
upogibnih napetosti zaradi opiranja posode na nosilce.
Premer cilindričnega plašča je standardiziran, neodvisno od tehnologije izvedbe. Odvisno od
tehnoloških zahtev so priporočena naslednja razmerja [2]:
 za vertikalne posode H/d  30, in
 za horizontalne posode L/d  10,
kjer je: H – celotna višina vertikalne posode,
L – celotna dolžina horizontalne posode in
d – notranji premer posode.
Pri projektiranju cilindričnih plaščev je priporočljiva uporaba naslednjih pravil [3]:
 Celotna dolžina zvarnih spojev mora biti čim manjša.
 Racionalna raba pločevine se zagotovi z izbiro polizdelkov ustreznih dimenzij.
 Upogibanje pločevine mora biti izvedeno tako, da je zagotovljena minimalna dolžina
vzdolžnih zvarnih spojev.
 Uporaba soležnih zvarnih spojev.
 Razporeditev zvarnih spojev mora omogočati dostop za kontrolo in morebitna popravila.
 Izogibati se je treba odprtinam vzdolž zvarnih spojev.
Posebno vlogo pri tlačnih posodah imajo spoji, od katerih se ne zahteva le trdnost, temveč tudi
neprodušnost. Večina spojev je izvedenih z varjenjem, kjer se tehnologija hitro razvija ter vse
bolj izpolnjuje specifične in pogosto zelo stroge zahteve. Mehanske lastnosti zvarnega spoja
morajo biti praviloma enake lastnostim osnovnega materiala, s čimer se zmanjša tveganje
odpovedi posode zaradi napak v zvarnih spojih. S tem namenom in skladno s funkcijo tlačne
posode se izvajajo stroge kontrole kakovosti posameznih zvarnih spojev, tako po dokončanju
izdelave posode, kakor tudi občasno med obratovanjem. Vzporedno s tehnologijo so se razvile
tudi ustrezne neporušitvene preiskave za izboljšanje varnosti zvarnih spojev [4].
2.2

Razvrstitev tlačnih posod

Tlačne posode se delijo po [5]:
 namenu,
 izvedbi,
 izbiri materiala,
 tehnologiji izdelave,
 fizikalno-geometrijskih lastnostih in
 lastnostih delovnih snovi.
Tlačne posode se po namenu delijo na posode za:
 skladiščenje (posode, jeklenke),
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transport (posode, jeklenke, cisterne),
energetska postrojenja (jedrski reaktorji, generatorji pare, parni kotli, posode za
izenačevanje tlaka, izmenjevalniki toplote),
tehnološko-procesna postrojenja (reaktorji, izmenjevalniki toplote, kolone, filtri),
oskrbo z delovnimi in zaščitnimi snovmi (posode, jeklenke),
različne namene – gospodinjstvo, medicino, šport.

Razvrstitev tlačnih posod po izvedbi podaja shematski prikaz na Sl. 2.2.

Slika 2.2 Razvrstitev tlačnih posod po izvedbi
Glede na material, iz katerega so izdelane, se tlačne posode delijo na posode iz:
 ogljikovih in malolegiranih jekel,
 mikrolegiranih jekel,
 visokolegiranih jekel,
 jeklene litine,
 barvnih kovin in
 nekovin (plastike, kompoziti ipd.).
Po tehnologiji izdelave in spajanja se delijo na tlačne posode, izdelane s:
 preoblikovanjem v vročem ali v hladnem,
 litjem,
 varjenjem,
 kovičenjem in
 lepljenjem.
Tlačne posode se po fizikalno-geometrijskih lastnostih delijo glede na:
 prostornino posode,
 debelino stene posode,
 maso posode in
 obliko posode.
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Po prostornini se delijo na posode:
 male prostornine (do 1,5 m3),
 srednje prostornine (1,5–15 m3),
 velike prostornine (15–150 m3), in
 zelo velike prostornine (nad 150 m3).
Po debelini stene se delijo na:
 tanke (do 6 mm),
 srednje (6–30 mm),
 debele (30–100 mm) in
 zelo debele (nad 100 mm).
Za delitev cilindričnih posod na tankostenske in debelostenske se pogosto uporablja razmerje
med debelino stene in premerom posode. Za tankostensko posodo velja s p < 0,05 d, za
debelostensko pa s p  0,05 d, kjer je s p debelina stene posode.
Glede na maso posode uporabljamo naslednjo razvrstitev:
 mala masa (do 0,5 t),
 srednja masa (0,5–5 t),
 velika masa (5–50 t) in
 zelo velika masa (nad 50 t).
Tlačne posode se po obliki delijo na:
 cilindrične,
 sferične,
 toroidne,
 konične,
 sodčkaste,
 prizmatične,
 piramidalne.
Tlačne posode se po lastnostih delovne snovi delijo glede na:
 delovni tlak,
 delovno temperaturo,
 akumulirano energijo in
 delovni fluid.
Tlačne posode se po delovnem tlaku delijo na:
 nizkotlačne (do 4 bar),
 srednjetlačne (4–25 bar),
 visokotlačne (25–200 bar) in
 ultravisokotlačne (nad 200 bar).
Tlačne posode po delovni temperaturi delimo na:
 posode za nizke delovne temperature, (do 0 C),
 posode za zmerne delovne temperature (0–120 C),
 posode za povišane delovne temperature (120–550 C) in
 posode za visoke delovne temperature (nad 550 C).
Tlačne posode delimo po akumulirani energiji (pVg) na:
 posode z majhno akumulirano energijo (do 4),
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posode s srednjo akumulirano energijo (4–80),
posode z veliko akumulirano energijo (80–31500),
posode z ultraveliko akumulirano energijo (nad 31500).

Glede na delovni fluid se tlačne posode delijo na:
 posode za tekočo fazo,
 posode za plinasto fazo,
 večfazne tlačne posode.

2.3

Razredi tlačnih posod

Razred tlačne posode določa več elementov: od preračuna, izbire in preizkusa materiala,
preverjanja tehnoloških postopkov, vrste in obsega kontrole do sprejemljivosti ugotovljenih
napak. Razred posode po standardu EN 13445-3 [6] opredeljuje raven zanesljivosti delovanja
posode v predvidenih pogojih obratovanja in življenjski dobi. Višji razred pomeni večjo
verjetnost zanesljivega delovanja oziroma manjše tveganje kritične odpovedi posode.
Standard opredeljuje tri vrste razredov posod:
 projektni razred – zahtevana raven zanesljivosti se določi po preglednici;
 izvedeni razred – raven zanesljivosti, dosežena po izdelavi in montaži, vendar pred
obratovanjem;
 trenutni razred – trenutna raven zanesljivosti v kateremkoli trenutku.
Izvedeni Pi in trenutni razred Pt tlačne posode v kateremkoli trenutku obratovanja ne smeta biti
nižja od projektnega razreda posode P.
Projektni razred posode se določi pri projektiranju posode na podlagi tveganja za ljudi, lastnino in
življenjsko okolje v primeru kritične odpovedi posode. Pri projektiranju razreda sta merodajni dve
skupini dejavnikov: splošni in lokacijski.
Splošni dejavniki upoštevajo tveganja zaradi:
 tlaka,
 prostornine,
 akumulirane energije,
 temperature in
 učinkovanja delovne snovi,
lokacijski dejavniki pa so odvisni od lokacije posode ter upoštevajo tveganje:
 za ljudi,
 ekonomsko in
 ekološko tveganje.
Pri presoji lokacijskih dejavnikov opazujemo število ljudi v nevarnem območju, bližino
stanovanjskih naselij, razvoj, gostoto poselitve ter neposredne in posredne stroške zaradi kritične
odpovedi.
Tlačne posode lahko v splošnem razvrstimo v naslednje razrede [6]:
– glavne posode jedrskih postrojenj, posode, v katerih se hranijo močno strupene
Razred I
snovi, večje posode s strupenimi, eksplozivnimi ali vnetljivimi snovmi;
– zelo pomembne in večje posode v procesnih postrojenjih: reaktorji, kolone,
Razred II
izmenjevalniki, veliki in srednji kotli;
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Razred III
Razred IV

2.4

– pomembne posode v procesnih postrojenjih: izmenjevalniki, kolone, manjši parni
kotli;
– manjše posode z nevtralnim medijem.

Materiali za izdelavo tlačnih posod

Osnovni pogoj za dobro konstrukcijo je izbira najprimernejšega materiala, kar je še posebej
pomembno pri posodah. Posode obratujejo v zelo kompleksnih pogojih, zato jih izdelujemo iz
najrazličnejših kovinskih in nekovinskih materialov. Dejavnike, od katerih je odvisna izbira
materiala posode, lahko razdelimo v štiri osnovne skupine [7]:
 značaj in agresivnost delovne snovi v posodi,
 delovna temperatura,
 mehanske obremenitve materiala posode,
 cena posode.
V posodah hranimo trdne, tekoče ali plinske snovi. Trdne snovi so praviloma nevtralne. Tekoče
snovi lahko delujejo kislo, bazično ali nevtralno (npr. voda). Kisline so do nekaterih materialov
zelo agresivne (praktično vse kisline razjedajo ogljikovo konstrukcijsko jeklo), medtem ko na
ostale materiale nimajo takšnega učinka (ne razjedajo stekla, nekaterih plastičnih mas,
nerjavnega jekla). Bazične snovi intenzivno razjedajo aluminij, medtem ko je jeklo (še posebej z
dodatkom bakra do 0,5 %) proti njim obstojno. Alkohol razjeda nekatere vrste plastičnih mas.
Voda, bencin in naftni derivati sčasoma povzročijo delno korozijo jekla. Zelo agresivno delujejo
tudi nekateri plinasti materiali, npr. vodikov fluorid močno uničuje ogljikova jekla [7].
Drug pomemben dejavnik je temperatura. Mnogi procesi v posodah se dogajajo pri
temperaturah, ki so višje ali nižje od sobne. Delovanje povišane temperature se odraža na dva
načina. V večini primerov se poveča agresivnost delovnega okolja in pospeši korozija oziroma
propadanje materiala posode. Po drugi strani se pri povišanih temperaturah poslabšajo mehanske
lastnosti materiala posode in za vsak material obstaja določena najvišja temperatura, do katere se
lahko uporablja. Posode so pogosto izpostavljene tudi temperaturam ozračja pod ničlo. Nizke
temperature so lahko pogojene tudi s samim procesom. Mnogi materiali, predvsem jekla,
postanejo pri nizkih temperaturah krhki, s tem pa so ustvarjeni pogoji za pojav krhkega loma [7].
K določitvi napetostnega stanja v posodi, ki je odvisno od mehanske obremenitve, lahko
pristopimo šele tedaj, ko je na podlagi prvih dveh dejavnikov izbran primeren material za
posodo. Mehanska obremenitev posod je predvsem posledica tlaka (notranjega in zunanjega), ki
mu je posoda izpostavljena, ter lastne teže. Ta ima lahko pomembno vlogo pri velikih posodah,
ki so predmet analize te disertacije. Mehanske lastnosti materiala, iz katerega je izdelana posoda,
morajo biti usklajene z mehanskimi obremenitvami, seveda ob upoštevanju obnašanja materiala
pri povišanih in nizkih temperaturah. Vpliv lastne teže posode na izbiro materiala posode je
podan na Sl. 2.3.
Glede na to, da obremenitev stene posode raste sorazmerno s težo, bi se morala pri uporabi istega
materiala, npr. jekla, sorazmerno od vrha do dna povečevati tudi debelina materiala. V praksi se
konstrukcije izvedejo tako, da je npr. cona II izdelana iz jekla s povišano trdnostjo, cona III iz
jekla visoke trdnosti, samo cona I pa iz običajnega ogljikovega jekla. Na ta način zagotovimo
enako debelino posode po celotni višini, poraba materiala je bistveno manjša, enako pa velja tudi
za ceno izdelave.
Četrti dejavnik je cena. Zaželeno je, da so vse zahteve glede izbire materiala izpolnjene po
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najnižji možni ceni.

p =  ˙g˙ h

zona
I I
CONA
zona
II II
CONA
zona
III III
CONA

a.)

b.)

c.)

Slika 2.3 Vpliv lastne teže posode na debelino stene posode [7]
Glede na prej naštete vplivne dejavnike pri izdelavi posod lahko uporabljamo široko paleto
materialov. To so predvsem lito železo in jeklena litina, potem jeklo (ogljikovo, malolegirano,
visokolegirano), kakor tudi neželezne kovine in nekovine. Največkrat se uporabijo jekla:
nelegirana jekla, malo-, srednje in visokolegirana jekla, nerjavna in ognjeodporna jekla (legirana
s kromom, nikljem, molibdenom) [7].
Od ogljikovih jekel se uporabljajo splošna konstrukcijska jekla, ki se izdelujejo v dveh
kvalitetah: pomirjena in specialno pomirjena (Č.0361, Č.0362, Č.0363, Č.0461, Č.0462, Č.0463,
Č.0561, Č.0562 in Č.0563). Nepomirjena jekla Č.0370, Č.0371 in Č.0471 se lahko po veljavnem
standardu JUS M.E2.231 uporabljajo samo za dele, ki niso predmet preračunov, medtem ko se
po drugih standardih uporabljajo za sp < 12 mm in pr Du  7.000. Pomirjena jekla do Č.0563 se
uporabljajo za posode na temperaturi okolice s temperaturo fluida od –10 C do 200 C in Du pr
 20.000. Sem spada tudi kotlovska nelegirana pločevina (Č.1202, Č.1204, Č.1206), ki se
uporablja za posode, katerih površina je izpostavljena ognju, brez omejitve tlaka in debeline
stene posode, pri temperaturi stene –20  do 450 C. Skupini nelegiranih jekel pripada tudi jeklo
Č.1217, ki je obstojno proti staranju, uporablja pa se za premične tlačne posode za skladiščenje
in transport utekočinjenih plinov. V skupino nelegiranih jekel štejejo tudi drobnozrnata
konstrukcijska jekla: osnovno (ČRO), za povišane temperature (ČRV) in za nizke temperature
(ČRN). Obstojna morajo biti proti staranju ter morajo imeti mehanske lastnosti približno Rp0,2 =
280–450 MPa, oziroma Rm = 360–770 MPa [7].
Za kotlovsko pločevino se najpogosteje uporabljajo malolegirana jekla (vsebnost legirnih
elementov Mn, Mo, Cr do 5 %) z garantiranimi nateznimi lastnostmi Rp0,2 = 280–320 MPa in
Rm= 470–620 MPa, z delovnimi temperaturami do 600 C. V skupino malolegiranih jekel spadajo
tudi mikrolegirana jekla (malolegirana jekla povišane trdnosti) s povišano vrednostjo napetosti
tečenja in natezne trdnosti (Rp0,2 = 470–690 MPa, oziroma Rm = 540–950 MPa).
Pri izdelavi posod so se uveljavila tudi nerjavna in ognjeodporna jekla. Ta jekla se legirajo s Cr
(15 do 30 %), Ni (1 do 30 %), pogosto tudi z manjšim deležem Ti (do 0,7 %), nekaterim vrstam
pa se dodajajo tudi drugi elementi. Področja uporabe nerjavnih jekel se razlikujejo glede na
vsebnost legirnih elementov. Za orientacijo lahko navedemo tlake do 500 bar in temperaturni
razpon od –100 C do 600 C. Pogosto se uporabljajo tudi dvoslojne jeklene pločevine z osnovo
iz ogljikovega jekla in zaščitnim slojem iz nerjavnega jekla, ki se lahko uporabljajo tudi v
agresivnih okoljih [8].
Aluminij in njegove zlitine se uporabljajo za izdelavo posod premera do 2000 mm (debelina
stene je lahko tudi do 40 mm), za tlake do 60 bar in temperature do največ 150 C. Aluminij je
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obstojen proti atmosferskim vplivom, z dodatkom do 10 % Mg pa je obstojen tudi v kislinah.
Silumin (10 do 13 % Si) je zelo obstojen v dušikovi kislini.
Titan in njegove zlitine so zelo primerni za aparature v kemiji, ker so obstojni proti kislinam in
se dobro varijo. Danes so že dostopne zlitine Ti z Al, Cr, Mo, V, ki se uspešno obnesejo tudi v
pogojih, kjer bi nerjavno jeklo korodiralo (zaradi interkristalne korozije in izločanje -ferita).
Plastične mase in v zadnjem času tudi kompozitni materiali se uspešno uporabljajo za izdelavo
posod, saj so v glavnem obstojne proti agresivnim okoljem in njihovim vplivom. Glavni
dejavnik, ki omejuje njihovo širšo uporabo, je ozko uporabno temperaturno področje [8].

2.5

Dimenzioniranje tlačnih posod

Tlačne posode so največkrat cilindrične oblike in osnovni dimenziji, ki ju je treba določiti pri
dimenzioniranju, sta torej premer in višina posode. Izhodiščni podatek je prostornina posode Vc
in osnovna formula za določitev premera D in višine Hc je:

Vc 

  D2
 Hc
4

(2.1)

Če se posoda projektira za konkretno mesto ali namen, izberemo višino Hc ali premer D, Sl. 2.4.
Če mesto in pogoji uporabe niso vnaprej znani, se premer in višina posode določita po formuli
2.1 s pomočjo privzetega razmerja Hc/D, ki je pri večini konstrukcij med 1,1 in 1,5. Tako
določen premer velja za posodo z ravnim dnom. Mnogo pogosteje pa se posode izdelajo z
eliptičnim dnom in v tem primeru je potreben popravek izračunanega premera in višine.

Slika 2.4 Cilindrični tlačni posodi [9]
Eliptični del dna je polovica rotacijskega elipsoida. Prostornina elipsoida je
V

4
a bc
3

(2.2)

kjer so a, b in c polosi.
Pri rotacijskem elipsoidu velja c = a in prostornina je enaka
V

4
 a2  b
3

(2.3)
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Za eliptično dno velja a = D/2 in prostornina eliptičnega dela dna je
 2
D b
3

V

(2.4)

Konstrukcijsko najugodnejšo rešitev dobimo, ko je napetost enaka v vseh delih dna, t. j. če je
trdnost enaka po vsem dnu. Dobimo jo, če je največji polmer krivulje elipsoida

r max 

D2
 Hd
4

(2.5)

enak premeru D cilindričnega dela, Sl. 2.4, to pa ustreza pogoju Hd = b = D/4. Pri teh razmerjih je
prostornina polovice rotacijskega elipsoida, ki ustreza prostornini eliptičnega dela dna Vd, enaka:

 D3
24

Vd 

(2.6)

Skupna višina posode H je vsota višine cilindričnega dela Hc (kamor spada tudi mala višina
cilindričnega dela dna) in višine eliptičnega dela dna Hd. Prostornina posode V je vsota
prostornine cilindričnega dela Vc in eliptičnega dela Vd, znaša pa:

V

  D2

 H c   D3
4
24

(2.7)

Iz tega lahko neposredno izračunamo višino cilindričnega dela Hc:
Hc 

4V D

  D2 6

(2.8)

Celotna višina tlačne posode H je torej:
H  Hc  Hd 

4V D 4V
 
 0.083  D
  D2 6   D2

(2.9)

Razmerje k med celotno višino posode H in premerom D je določeno z izrazom:
k

H 4V

 0.083
D   D3

(2.10)

4V
  k  0.083

(2.11)

torej je:
D3

Za povprečno vrednost k = 1,35 dobimo:

D3 V

(2.12)

S preračunom debeline sten običajno dobimo večjo debelino za plašč kot za dno. Vedno je treba
vzeti enak notranji premer plašča in dna D, razlika v debelini sten pa se uveljavi na zunanjem
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premeru. Najpogosteje se izbere enaka debelina sten plašča in dna. Po izračunu debeline sten in
standardiziranega notranjega premera D se točno izračunata prostornini Vc in Vd, nato pa še
višini Hc in Hd ter celotna višina H.
Dimenzioniranje tlačnih posod v splošnem pomeni primerjanje napetosti, ki delujejo v značilnih
prerezih konstrukcije, in napetosti, s katerimi opisujemo obnašanje izbranega materiala. Napetost
tečenja Rp0,2 je osnovna lastnost izbranega materiala pri projektiranju [9].
Laplaceova enačba
t m
p


rt
rm s p

(2.13)

izraža odvisnost obodne napetosti t in napetosti v smeri osi cilindra m od tlaka p, ki deluje na
notranjo površino rotacijskega plašča. Enačba (2.13) ima dve neznanki, zato moramo poiskati še
eno odvisnost. Dobimo jo iz pogoja ravnotežja dela lupine pod izbrano ravnino (Sl. 2.5) za
vzdolžno os z (os simetrije).
m

z zi

r
p

rt

90 °
p

m

G

sp

s

Slika 2.5 Obremenitev odrezanega dela plašča [9]
Ravnotežno enačbo lahko napišemo v naslednji obliki:

(p  r 2   G) t   m  2  r    s p  0 ,

(2.14)

kjer je: p – tlak,
r = rtsin – projekcija polmera rt v ravnini, pravokotni na rotacijsko os z in
G – teža snovi v spodnjem delu plašča.
Ko vstavimo izraz za polmer v enačbo (2.14), dobimo:

prt sin    G  2m  rt  sin     s p  0
2

(2.15)

Iz enačbe (2.15) lahko izračunamo napetost m za poljuben rotacijski plašč, s pomočjo
Laplaceove enačbe (2.13) pa tudi napetost t.
m 

p  rt sin 
2s p

(2.16)

Za cilindričen plašč je  = 90, rm =  in rt = d/2, iz enačbe (2.16) pa sledi:
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m 

pd
4  sp

(2.17)

s pomočjo Laplaceove enačbe (2.13) dobimo:
m  t 

pd
2  sp

(2.18)

Očitno je, da je napetost v smeri osi cilindra m dvakrat manjša od obodne napetosti t, Sl. 2.6.
m

p

pb2r
P1=

m

sps

1

2

r

P2 =

n
b

1

q

n

p r 2

2

Slika 2.6 Napetosti v cilindrični tlačni posodi [9]
Ti izrazi veljajo v vseh delih stene posode, razen v bližini mest koncentracije napetosti, kot so
polnilne in praznilne odprtine v steni in podpore, pri cilindričnih posodah pa tudi mesta nezveznosti
meridijanov na prehodu iz cilindričnega v sferični del, kjer se pojavlja upogibanje sten.
Sferične tlačne posode se uporabljajo za skladiščenje stisnjenih plinov, raznih fluidov ipd.
(Sl. 2.7a). Če zanemarimo težo plina in posode, zunanje obremenitve in reakcije v podporah,
potem zaradi simetrije posode in obremenitev velja:
rm  rt 

d
2

(2.19)

in napetost je v vseh smereh enaka:
  m  t 

pd
4s p

(2.20)

=

a)

p. r
2s p

b)

Slika 2.7 (a) Sferične (kroglaste) tlačne posode [9]
(b) Element posode pod vplivom glavnih normalnih napetosti
Izraz za napetost napeljuje do sklepa, da so sferični plašči boljši (ugodnejši) zaradi manjših
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obremenitev in večjega prihranka materiala pri izdelavi. Te posode so podvržene enakomernim
nateznim napetostim  v vseh smereh (Sl. 2.7b).
Debelina stene plašča se izračuna na podlagi teorije trdnosti z uporabo hipoteze o maksimalni
tangencialni napetosti:
i  max  min  dop

(2.21)

kjer je: i – primerjalna napetost v plašču za sestavljeno napetostno stanje,
max – maksimalna napetost v plašču,
min – minimalna napetost v plašču in
dop – dopustna napetost materiala plašča.
Maksimalna napetost je v tangencialni smeri t, minimalna napetost pa je v smeri normale oz.
pravokotno na plašč r.
Pri majhni debelini stene lahko zanemarimo napetost r (  0). Na podlagi te predpostavke
lahko zapišemo:
i  t  dop

(2.22)

Iz enačbe (2.18) dobimo za cilindričen plašč izraz:
t 

pd
 dop
2  sp

(2.23)

torej je debelina stene sp:
sp 

pd
2  dop

(2.24)

Cilindrični plašči so najpogosteje narejeni iz pločevine, spojene z varjenjem. Izvedeni zvari
imajo pogosto manjšo trdnost kot osnovni material, zato je treba uvesti koeficient oslabitve , ki
je odvisen od konstrukcije in tehnologije izvedbe zvarnih spojev. Tolerančna odstopanja, vpliv
korozije in drugi vplivi se upoštevajo z dodatkom C, za katerega se poveča računska debelina
plašča [5].
Debelina stene cilindričnega varjenega plašča se določi z obrazcem:
sp 

pd
C
2dop

(2.25)

Izraz za debelino stene cilindričnega plašča lahko izpeljemo tudi s pomočjo energetske teorije trdnosti:
i 





1
1  2 2  2  3 2  3  1 2  dop
2

(2.26)

kjer so: 1, 2, 3 – glavne napetosti. Z zamenjavo glavnih napetosti v izrazu za cilindrični plašč:
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1   t 

pd
,
2  sp

2  m 

pd
,
4  sp

3 = r = 0

dobimo:
pd
 dop
2.3  s p

i 

(2.27)

Z uvedbo koeficienta oslabitve  in dodatka C postane debelina stene cilindričnega plašča sp:
pd
C
2.3    dop

sp 

(2.28)

Na podlagi prejšnjih izvajanj lahko napišemo tudi izraz za debelino sferičnega plašča:
pd
C
4    dop

sp 

2.6

(2.29)

Koncentracija napetosti soležnih zvarnih spojev tlačnih posod

Koncentracija napetosti zvarnih spojev je odvisna predvsem od konstrukcijske oblike ter od
tehnologije varjenja. Najmanjša je pri soležnih spojih, ki so zato primerni za uporabo pri tlačnih
posodah. Koeficient koncentracije napetosti K za spremenljive obremenitve je definiran z
izrazom [8]:
K

D
 D ,k

(2.30)

kjer je: D – dinamična (trajna nihajna) trdnost gladke epruvete in

D,k – dinamična trdnost epruvete s koncentracijo napetosti.
Za statične obremenitve lahko zapišemo izraz:
KS 

M
 M ,k

(2.31)

kjer je: KS – koeficient koncentracije napetosti pri statični obremenitvi,
M – trdnost materiala, določena z gladko epruveto in

M,k – trdnost materiala, določena z epruveto s koncentracijo napetosti.
Določanje koeficienta koncentracije napetosti je zelo zahtevna naloga, povezana z obsežnimi in
dragimi eksperimenti. Uporabnost izpeljanih formul omejujejo številni pogoji, pri rezultatih pa
se včasih pojavljajo tudi večja odstopanja.
Materiali, iz katerih se izdelujejo tlačne posode, imajo določeno stopnjo občutljivosti na
koncentracijo napetosti, ki je opisana z naslednjim izrazom:
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q

m  
 max  

(2.32)

kjer je: q
– stopnja občutljivosti materiala na koncentracijo napetosti,
m – maksimalna dejanska napetost v področju koncentracije napetosti,
max – maksimalna teoretična napetost, določena po formulah teorije elastičnosti in
 – računska povprečna napetost, ki ne upošteva koncentracije napetosti ter se
določi po običajnih postopkih iz odpornosti materiala.
Za izmenično spremenljivo obremenitev lahko uvedemo:


m = D

in

 = D,k

(2.33)

in v tem primeru je stopnja občutljivosti na koncentracijo napetosti:
q

 D   D ,k
K 1

 max  D,k K t  1

kjer je: K t 

max
D, k

(2.34)

– teoretični koeficient koncentracije napetosti, izračunan za elastično
obnašanje materiala.

Za vrednosti Kt  K  1 se občutljivost materiala na koncentracijo napetosti spreminja v
intervalu 0  q  1.
Izraz (2.33) lahko zapišemo tudi kot:
K  1  qK t  1

(2.35)

Stopnja občutljivosti na koncentracijo napetosti se določa eksperimentalno ter je odvisna od
osnovnih lastnosti materiala in od napetostnega stanja. Pri soležnih zvarnih spojih je v veliki
meri odvisna od porazdelitve trdote v toplotno vplivanem področju (TVP) [9].
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3.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ZVARNIH SPOJEV

Izdelava zvarnih spojev s taljenjem je edini način, da trdnost spoja doseže raven trdnosti
osnovnega materiala. Cela vrsta metalurških in toplotnih pojavov ter drugih problemov pa pri
tem pogosto privede do različnih napak. V realnih pogojih ni mogoče izključiti prisotnosti napak
v zvarnem spoju, izdelava spojev brez napak pa niti ne bi bila ekonomsko upravičena. Optimalna
tehnična in ekonomska rešitev je v izdelavi dovolj kakovostnih zvarnih spojev po čim nižji ceni,
pri čemer pojem kakovost pomeni sposobnosti zadovoljiti uporabnikove potrebe [10].
S problemom kakovosti zvarnih spojev se ukvarjajo številni standardi, tako na področju
varjenja, kakor tudi na področju varjenih konstrukcij, kot so tlačne posode, kotli in metalne
konstrukcije. Zahtevana kakovost se z ozirom na odgovornost funkcije zvarnega spoja deli na
ravni B (visoka), C (srednja) in D (nizka), ki se dosegajo z izpolnitvijo ustreznih tehničnih zahtev v
zvezi z vrsto spojev, osnovnim, dodajnim in pomožnim materialom, pripravo delov in varilne
tehnologije, strokovno usposobljenostjo varilcev, delovnimi pogoji in položaji pri izdelavi
spojev, kontrolo kakovosti, kakor tudi obdelavo temena in korena zvara. Tak pristop spada v t. i.
"ustreznost za uporabo" ("fitness-for-purpose") in zahteva dokazila o integriteti konstrukcije
v obratovalnih pogojih. Bistvo tega pristopa je v podrobnem poznavanju napak, ki se pojavljajo
pri varjenju, in v oceni njihovega vpliva na integriteto varjene konstrukcije, s čimer je
omogočena opredelitev mejnih vrednosti velikosti napake v odvisnosti od ravni kakovosti [10].
Poleg tako opredeljenih mejnih velikosti napak, na katere lahko gledamo kot na običajen
inženirski postopek, ki je lahko v določenih primerih tudi preveč konservativen, obstaja tudi
možnost uporabe osnovnih zakonov mehanike loma, ki v tovrstnih primerih natančneje
opredelijo mejne velikosti napak, kot je pojasnjeno v naslednjem poglavju [10].

3.1

Strukturne in fazne premene v jeklu pri varjenju

Mehanske, tehnološke in uporabne lastnosti jekla in zvarnih spojev so opredeljene z osnovno
zgradbo, ki jo običajno določa več mikrostrukturnih sestavin. Varjenje jekla je povezano s
segrevanjem in ohlajanjem kovine, strukturno-faznimi premenami ter spremembami
temperaturnega in napetostnega polja. Za kontroliranje in doseganje želene osnovne zgradbe je
nujno poznavanje zakonitosti njenega oblikovanja.
3.1.1 Vzroki nastanka različnih mikrostruktur pri varjenju
Kovina v področju zvarnega spoja mora teoretično imeti enak nabor lastnosti kot osnovni
material, torej enako raven trdnosti, plastičnosti, žilavosti, odpornosti proti krhkemu lomu, enako
toplotno obstojnost, korozijsko odpornost itd. V resnici pa ni tako, in še več – v zvarnem spoju
kot celoti se lahko pojavljajo velike razlike v naštetih lastnostih. Metode za ocenjevanje naštetih
lastnosti zvarnih spojev so v mnogočem analogne metodam ocenjevanja ustreznih lastnosti
kovinskih materialov. Pri ocenjevanju lastnosti zvarnih spojev je treba upoštevati nekatere
značilnosti, ki so povezane s termodeformacijskim ciklom varjenja ter s spremembo
mikrostrukture in faznega stanja kovine v področju okrog vara.
Za opredelitev ocene lastnosti v posameznih področjih zvarnega spoja moramo poznati način
nastanka teh področij. Znano je, da je vse varilne postopke mogoče razvrstiti v dve osnovni
skupini: postopke talilnega varjenja in postopke varjenja s pritiskom. Bistvena razlika med
obema kategorijama postopkov je v količini toplote, ki se vnaša v območje varjenja in se zato,
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ker so kovinski materiali dobri prevodniki toplote, s prevajanjem prenaša tudi na sosednji
material, ki ni neposredno udeležen v procesu varjenja. S povečevanjem količine vnesene toplote
se povišata tako temperatura kakor tudi širina segrevanja bližnjega materiala, Sl. 3.1.
Ker se mora pri postopkih talilnega varjenja raztaliti osnovni material v zvarnem žlebu, je jasno,
da se bo material v okolici žleba segrel do zelo visokih temperatur, ki pri postopkih varjenja s
pritiskom ne nastopajo. Področje segrevanja osnovnega materiala v okolici žleba je odvisno od
postopka talilnega varjenja oziroma od količine toplote in koncentracije vira toplote. Segreto
področje je najširše pri plamenskem varjenju, saj je za ta postopek značilna zelo majhna
koncentracija oziroma močno razsipanje toplotnega vira [11].

Slika 3.1 Temperaturna porazdelitev pri talilnem varjenju [11]
Med varjenjem se osnovni material, ki je najbližji žlebu, segreje skoraj do tališča, z
oddaljevanjem od žleba pa temperatura pada vse do področja, kjer ni bilo sprememb temperature
materiala. Na ta način se v področju osnovnega materiala okrog vara ustvari temperaturni
gradient od temperature tališča do poljubne temperature osnovnega materiala na določeni
oddaljenosti od žleba. Med ohlajanjem spoja po varjenju se vsako področje hladi iz temperature,
na katero je bilo ogreto med varjenjem, in z različno hitrostjo ohlajanja. Ker se del materiala v
bližini žleba med varjenjem segreva in ohlaja, lahko v tem področju neizogibno pričakujemo
spremembe mikrostrukture in s tem tudi lastnosti, ne glede na varjeni material. Strukturne
premene, ki nastopijo pri segrevanju in ohlajanju kovinskih materialov med varjenjem, so rast in
koalescenca kristalnih zrn, rekristalizacija, alotropske transformacije, evtektoidna reakcija,
raztapljanje in izločanje sekundarnih faz. V področju materiala pod vplivom toplote se poleg
strukturnih premen ter delovanja napetostnega in toplotnega gradienta pojavlja tudi kemična
nehomogenost [11].
Z drugimi besedami: varjenje kovinskih materialov je povezano z zapletenim naborom premen
faznega in strukturnega stanja kovine kot posledicami pogojev vnosa toplote, neenakomernega
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toplotnega polja, lokalnega segrevanja, specifičnih pogojev ohlajanja itd. Hitrost segrevanja in
ohlajanja opredeljuje lastnosti faznih premen, prisotnost temperaturnega in napetostnega
gradienta pa razlike v procesih faznih in strukturnih premen po področjih. Specifični procesi pri
segrevanju in ohlajanju zvarnih spojev določajo nekatere pomembne značilne lastnosti zvarnega
spoja, ki končno opredeljujejo tudi njegove obratovalne lastnosti.
Pri zvarnih spojih, ki se oblikujejo s talilnim varjenjem, lahko opazimo več področij, ki se
razlikujejo po kemični sestavi, makro- in mikrostrukturi ter po drugih lastnostih. V zvarnih
spojih se pojavljajo naslednja področja: var, področje spajanja, toplotno vplivano področje
(TVP) in področje osnovnega materiala, Sl. 3.2.

Slika 3.2 Področja zvarnega spoja [10]
Po dogovoru je toplotno vplivano področje tisti del osnovnega materiala, v katerem je prišlo do
strukturnih premen glede na izhodiščno strukturo materiala.
3.1.2 Makrostruktura zvarnega spoja
Profile prečnega prereza zvarnega spoja lahko razvrstimo v eno od petih kategorij, ki so
prikazane na Sl 3.3. Kovinski spoj v prvih treh kategorijah se oblikuje s stikom tekoče in trdne
faze, v zadnjih dveh kategorijah pa s stikom trdnih faz.

Slika 3.3 Možni profili prečnega prereza zvarnega spoja [10]
Spoj tekoče-trdno (a, b, c). Po jedkanju brušenega in poliranega prečnega prereza zvarnega
spoja lahko vidimo štiri področja različnih barv:
 področje vara, ki se oblikuje s kristalizacijo zvarne kopeli in je v literaturi znano kot cona
taljenja;
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ozko področje spajanja, ki se nahaja neposredno na meji cone taljenja;
toplotno vplivano področje (TVP), kjer se dogajajo strukturne premene v osnovnem
materialu, odvisne od časa zadrževanja na razmeroma visoki temperaturi, varilnega
postopka in režima ohlajanja. TVP pri trdem spajkanju je razmeroma ozko zaradi
segrevanja na nižjo temperaturo;
področje osnovnega materiala, kjer se struktura ne spreminja, čeprav lahko v tej coni
prihaja do zaostalih napetosti ter do zvijanja in veganja zvarnega spoja.

Spoj trdno-trdno (d, e). Takšni spoji se oblikujejo v prehodnem področju z delnim taljenjem oz.
brez taljenja varjenih površin. Cona taljenja je popolnoma odsotna, včasih pa se lahko pojavi
toplotno vplivano področje.
3.1.3 Mikrostruktura spojev, zvarjenih s talilnimi postopki
3.1.3.1 Cona taljenja – var
Cona taljenja oziroma var nastane z izpolnitvijo vnaprej pripravljenega žleba z raztaljenim
dodajnim materialom, ki je odvisno od varilnega postopka ter vrste in debeline varjenega
materiala gola žica (GZ, MIG, MAG, TIG, EPP) ali oplaščena elektroda (REL). Kot je znano,
obstajajo tudi varilni postopki, kjer se žleb ne izpolni z dodajnim materialom, ampak se raztalijo
robovi osnovnega materiala in s strjevanjem ustvarijo zvarni spoj. Za oblikovanje cone taljenja je
treba tako dodajni material, s katerim se izpolni žleb, kakor tudi varjene robove osnovnega
materiala segreti nad temperaturo likvidus za dani material, pri jeklu torej nad temperaturo A5
[12].
Raztaljena kovina kristalizira v smeri največjega temperaturnega gradienta, torej v smeri
največjega odvoda toplote. Strjevanje pri varjenju istovrstnih materialov se vedno začne na
kristalnih zrnih osnovnega materiala, ki niso bila raztaljena, Sl. 3.4, rast pa je epitaksialna v
smeri razprostiranja najgosteje zloženih ravnin [12].

Slika 3.4 Epitaksialna rast kristalnih zrn pri strjevanju [12]
Ker pri vseh zlitinah kovin, ki se lahko varijo s taljenjem, obstaja tudi področje, kjer se material
segreje med temperaturi likvidus in solidus in sta tekoča in trdna faza v ravnotežju, je očitno, da
se primarno strjevanje začne na kristalnih zrnih v tem področju, ki so v trdnem stanju. Ta cona je
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sicer znana kot področje spajanja. Glede na to, da se v tem področju mešata raztaljeni dodajni in
osnovni material, se tukaj pri varjenju raznovrstnih kovin izoblikuje tudi prehodno območje, za
katerega je značilna porazdelitev kemičnih elementov in lastnosti.
Var ima po koncu strjevanja značilno livarsko osnovno zgradbo. V realnih pogojih strjevanja
ima var – še posebej v sloju, ki se strdi zadnji – izrazito dendritno strukturo. Zanjo je značilen
pojav likvacije oz. lokalnih kemičnih nehomogenosti zaradi pomanjkanja časa za difuzijo
atomov legirnih elementov in izenačitev kemične sestave posameznih zrn.
3.1.3.2 Toplotno vplivano področje
Pri varjenju se lahko v toplotno vplivanem področju med segrevanjem in ohlajanjem dogaja cela
vrsta faznih in strukturnih premen. Fazne premene so pretvorbe z izoblikovanjem novih faz, ki se
od prejšnjih razlikujejo po atomsko-kristalni strukturi, lastnostih, pogosto pa tudi po sestavi. Pri
strukturnih premenah se pojavljajo spremembe gostote in prerazporeditve napak v kristalni
rešetki, legirnih elementov in primesi, spremembe strukture obstoječih faz, ki se kažejo v
izoblikovanju novih mej in rasti zrn, kakor tudi koagulacija in sferoidizacija faz. Spremembe
mikrostrukture pri varjenju so najbolj zapletene pri jeklu, za katerega so značilne strukturne in
fazne premene. Diskusija o premenah pri jeklu med segrevanjem in ohlajanjem tekom varjenja
ne upošteva nastanka -ferita v zelo ozkem intervalu pri visokih temperaturah.
Premene v jeklu pri segrevanju – izhodiščna struktura je žarjeno ogljikovo jeklo. Ob
naraščanju temperature pri segrevanju med varjenjem podevtektoidnega ogljikovega jekla se
dogajajo naslednje premene, Sl. 3.5 [12]:
 s segrevanjem do linije A1 še naprej prevladuje feritno-perlitna struktura, toda feritna zrna
postajajo vse večja (področje osnovnega materiala)
 struktura med linijama A1 in A3 je sestavljena iz grobozrnatega ferita in finozrnatega
avstenita (področje nepopolne normalizacije);
 avstenitizacija je nad linijo A3 končana (področje normalizacije);
 področje, ki je najbližje površini raztaljenega žleba, je segreto skoraj do linije solidus (A4),
zato v njem prevladuje grobozrnat avstenit (področje pregretja);
 nad linijo A4 se pojavlja delno taljenje po mejah avstenitnih zrn (področje nepopolnega
taljenja).
Premene v jeklu pri segrevanju – izhodiščna struktura je hladno preoblikovano ogljikovo
jeklo. Pri segrevanju podevtektoidnega jekla v hladno preoblikovanem stanju, ki ima prav tako
feritno-perlitno strukturo, vendar s podaljšanimi, deformiranimi zrni, se pojavljajo naslednje
premene, Sl. 3.6 [12]:
 pri temperaturah nad 0,4TT (temperatura rekristalizacije) se začne rekristalizacija feritne
osnove, oblikujejo se kali za kristalizacijo novih nedeformiranih zrn, ki rastejo, tako da je
za to območje značilna prisotnost poligonalnih ravnoosnih zrn ferita;
 ko je dosežena temperatura A1, se začne perlit preoblikovati v avstenit;
 strukturo med A1 in A3 sestavljajo večja zrna ferita in manjša zrna avstenita;
 struktura nad temperaturo A3 je sestavljena iz drobnih zrn avstenita;
 pod temperaturo A4 se v strukturi zaradi visoke temperature oziroma pregrevanja
pojavljajo zelo velika in groba zrna avstenita;
 pri jeklih, ki so nagnjena k staranju, lahko pride pri segrevanju pod temperaturo
rekristalizacije do t. i. naravnega staranja zaradi izločanja sekundarnih faz.
Premene v jeklu pri ohlajanju. Med ohlajanjem po varjenju se v toplotno vplivanem področju
izoblikuje končna struktura zvarnega spoja. V toplotno vplivanem področju nastanejo tri (Sl.
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3.5c) oziroma štiri področja (Sl. 3.6c) s strukturami, ki se razlikujejo ne le po videzu, temveč tudi
po lastnostih.

Slika 3.5 Strukture v žarjenem jeklu pri segrevanju in ohlajanju med varjenjem [12]

Slika 3.6 Strukture v hladno valjanem jeklu pri segrevanju in ohlajanju med varjenjem [12]
Prvo področje, ki ga imenujemo področje pregretja, se oblikuje z ohlajanjem področja velikih
in grobih avstenitnih zrn. Porazdelitev ogljika v velikih avstenitnih zrnih zaradi hitrosti
segrevanja pri varjenju ni homogena. Znotraj posameznih zrn so predeli z majhno vsebnostjo
ogljika in predeli, bogati z ogljikom. Pri ohlajanju se v delih avstenitnega zrna, ki so siromašni z
ogljikom, ustvarijo pogoji za oblikovanje feritne faze z značilnim videzom velikih iglic.
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Ferit takšnega videza je znan kot widmanstättenska struktura. Deli avstenitnega zrna, ki so bogati
z ogljikom, se v skrajnem primeru pretvorijo v martenzit. Za področje predgretja, ki je
sestavljeno iz velikoigličastega widmanstättenskega ferita in martenzita, sta značilni visoka
trdota in povečana krhkost oz. zmanjšana žilavost, zato je ugodno za nastanek razpok. To
področje neugodno vpliva na lastnosti zvarnega spoja, zato jih je treba po varjenju izboljšati z
ustrezno toplotno obdelavo. Področje predgretja s takšno strukturo lahko izostane pri legiranih
jeklih, odvisno od legirnih elementov [13].
Drugo področje je znano kot področje normalizacije in nastane z ohlajanjem območja
finozrnatega avstenita. Po temperaturi, pri kateri se začne ohlajanje, in po hitrosti ohlajevanja to
področje ustreza pogojem toplotne obdelave z normalizacijo, po kateri je tudi dobilo ime. V tem
območju se z ohlajanjem zvarnega spoja izoblikuje finozrnata feritno-perlitna struktura z zelo
ugodno kombinacijo lastnosti.
Področje nepopolne normalizacije ali delne prekristalizacije se oblikuje z ohlajanjem iz
dvofaznega feritno-avstenitnega področja. Ferit kot struktura, ki je stabilna tudi pri sobni
temperaturi, se ne transformira, zrna pa po velikosti ustrezajo tistim, ki nastanejo pri segrevanju.
Finozrnati avstenit je podvržen perlitni transformaciji, zato je to področje sestavljeno iz večjih
feritnih in manjših perlitnih zrn. Tudi za to področje je značilna ugodna kombinacija lastnosti.
Področje rekristalizacije nastane le, če so bila v izhodiščni strukturi deformirana zrna, ki so
rekristalizirala pri temperaturah pod linijo A1.
Ker se lahko pojavljajo področja zelo različnih struktur, še posebej znotraj toplotno vplivanega
področja, se pri varjenju strogo upoštevajo vrsta varjenega jekla, uporabljeni varilni postopek in
varilni parametri, še posebej z ozirom na hitrost segrevanja in ohlajanja. Zvarni spoji se v izogib
neželenim posledicam v večini primerov toplotno obdelajo, s čimer se izboljšajo lastnosti in
zmanjšajo zaostale napetosti po varjenju [13].
V področju osnovnega materiala je možno staranje, čeprav se struktura pri obeh vrstah jekla
praviloma ne spreminja pod linijo A1. Pojav je posledica aktiviranja prostih intersticijskih
primesi N in C v feritu, po mehanizmu aktiviranja pa razlikujemo toplotno in deformacijsko
staranje. Staranje lahko zmanjša žilavost in poviša temperaturo prehoda v krhki loma, zato je to
področje v zvarnem spoju nezaželeno.
Strukturne premene pri ohlajanju jekla se načeloma analizirajo s pomočjo izotermičnih
diagramov TTT. Zaradi posebnosti procesa varjenja (kontinuirno ohlajanje) se namesto
diagramov TTT uporabljajo diagrami kontinuirnega ohlajanja (CCT–diagrami), prilagojeni za
varjenje (CCTV – kontinuirno ohlajanje pri varjenju), (Sl. 3.7), ki bolje opisujejo realne pogoje
ohlajanja pri varjenju [14].
Prilagojeni diagrami kontinuirnega ohlajanja pri varjenju so zasnovani na bistveno višji
temperaturi avstenitizacije kot diagrami CCT , krivulje ohlajanja pa se pridobijo s simulatorjem
termičnih ciklov varjenja [14].
Ti diagrami so za vsako jeklo drugačni, priprava pa zahteva veliko časa in zahtevne
eksperimente. Njihova uporabnost je zato omejena. Na diagramu na Sl. 3.7 so vrisane tri krivulje
ohlajanja (A, B in C), s katerimi dobimo tri značilne strukture: martenzitna (hitrost ohlajanja je
večja od kritične, neposredna transformacija avstenita v martenzit, krivulja A), feritno-bainitnomartenzitna (hitrost ohlajanja zagotavlja prehod skozi področja transformacije avstenita v ferit,
bainit in martenzit, krivulja B) in feritno-perlitna (majhna hitrost ohlajanja, obstaja samo
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transformacija avstenita v ferit in perlit, krivulja C).

Slika 3.7 Shematski prikaz diagrama CCTV za ogljikovo jeklo [14]
Uporaba diagramov CCTV je še posebej pomembna pri malolegiranih jeklih s povečano
trdnostjo in omogoča opredelitev potrebnega vnosa toplote za zagotavljanje ustrezne strukture
zvarnega spoja [14].

3.2

Napake v zvarnih spojih

Pojem napaka zvarnega spoja pomeni notranjo (razpoka, vključek) ali zunanjo nehomogenost
oziroma geometrijsko odstopanje oblike in dimenzij, ki jo/ga je mogoče odkriti z neporušitveno
preiskavo (najpogosteje z ultrazvokom, radiografsko, s penetranti ali z magnetno defektoskopijo).
Napake v zvarnih spojih lahko razvrstimo po [15]:
 vzroku nastanka,
 vrsti,
 položaju,
 obliki,
 velikosti in
 številčnosti.
Klasifikacija po vzroku nastanka je pomembna, ker nakazuje tudi možnosti za odpravo vzrokov
[15]. Napake v zvarnih spojih se delijo po vzroku nastanka na:
 konstrukcijske napake,
 metalurške napake,
 tehnološke napake.
Konstrukcijske napake so najpogosteje posledica napačne oblike konstrukcije, kot prikazuje Sl.
3.8. Primer dobro izvedenega spoja je označen s št. 1 in je narejen pred namestitvijo plošče 4.
Spoj št. 2 je primer slabo izdelanega spoja zaradi oviranega dostopa za elektrodo [15].
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Slika 3.8 Slaba konstrukcijska rešitev zvarnega spoja [15]
Metalurške napake so posledica taljenja in strjevanja osnovnega in dodajnega materiala,
praviloma pa jih je najtežje odpraviti oz. se jim izogniti. Najpogostejše metalurške napake so
razpoke, plinski in trdni vključki [15].
Tehnološke napake so posledica napačne varilne tehnologije ali neupoštevanja predpisane
tehnologije, kakor tudi neustrezne opreme, slabega dela varilcev, slabe priprave ali nepravilnega
vrstnega reda sestavljanja in spajanja. Tehnološke napake vključujejo zlep, pomanjkljivo
prevaritev, izliv korena pri pretiranem uvaru, napake oblike in kraterje 15].
Napake po vrsti klasificiramo v šest osnovnih skupin [15]:
 razpoke,
 plinski vključki,
 trdni vključki,
 zlep in pomanjkljiva prevaritev,
 napake oblike in
 ostale napake.
Standard ISO 6520 [15] podaja delitev na podskupine, skice ali opise napak.
Plinski mehurčki (poroznost) so votline, napolnjene s plinom, ki se tvorijo med strjevanjem
kopeli oz. med oblikovanjem vara. Najpogostejši vzrok nastanka plinskih mehurčkov so
nečistoče (vlaga, mast, oksidi) v osnovnem, dodajnem in pomožnem materialu, nezadostno
pomirjen osnovni material, nezadostna zaščita talilne kopeli in prehitro ohlajevanje zvarnega
spoja [15].
Trdni vključki so tujki, ki se ujamejo v var med strjevanjem. Najpogostejši so vključki žlindre
(postopek E), praška (postopek EPP), oksidov, nitridov, fosfatov in silikatov, za varjenje po
postopku TIG pa so značilni vključki volframa.
Glavni vzroki vključkov žlindre so nepravilno vodenje električnega obloka (npr. preveliko
nihanje), turbulentno gibanje taline v kopeli zaradi prevelike jakosti toka, prelivanje taline po
žlindri zaradi majhne hitrosti varjenja, nezadostno čiščenje prejšnjih varkov, slaba nastavitev
vara.
Glavni vzroki vključkov praška so nepravilna oblika žleba (npr. premajhna širina) in napačna
izbira varilnih parametrov (npr. premajhna jakost toka, nepravilen kot gorilnika). Vključki
oksidov nastanejo pri vdoru korozijskih produktov v var zaradi slabe zaščite kopeli taline in
pomanjkanja dezoksidantov. Vključki sulfidov, nitridov, fosfatov in silikatov so kemične spojine
v varu zaradi nezadostnega prečiščevanja v fazi kristalizacije. Vključki volframa nastanejo
zaradi prevelikega toka glede na premer elektrode ali zaradi stika med elektrodo in osnovnim
materialom (pri postopku TIG) [15].
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Zlep (napaka spojitve) pomeni nepopolno spojitev med raztaljenim dodajnim in osnovnim
materialom, ali pa med dvema sosednjima varkoma. Zlep nastane, če pride raztaljeni dodajni
material v stik z neraztaljenim ali že strjenim osnovnim materialom. Osnovni vzroki zlepa so
premajhna jakost toka, preveliko nihanje obloka, nečistoče na mestu varjenja, preozek žleb,
nepravilno usmerjanje obloka [15].
Pomanjkljiva prevaritev je napaka delnega taljenja stranic žleba, med katerimi ostane praznina.
Osnovni vzroki pomanjkljive prevaritve so nezadosten linijski vnos energije, neustrezna priprava
žleba (npr. prevelika špranja na korenu), neprimeren premer elektrode ali žice [15].
Napake oblike so odstopanja od predvidene oblike vara. Najpogostejše napake v tej skupini so [15]:
 zajede,
 brazde v korenu,
 prevelika izbočenost,
 prevelika prevaritev,
 pretiran uvar z izlivom korena,
 zamaknjenje in
 povešenje.
Zajede so napake v obliki zarez vzdolž linije spojitve, ki nastanejo zaradi premočnega toka in
premajhne hitrosti varjenja, predolgega električnega obloka ali prevelikega nagiba elektrode.
Zajede so mnogo pogostejše pri prisilnih položajih kot pri vodoravnem položaju varjenja,
pogosto pa so posledica taljenja oksida na površini osnovnega materiala, neposredno ob žlebu
[15].
Brazda v korenu je pomanjkanje vara na stranskih ploskvah korena zaradi krčenja kovine, ki je
tudi vzrok za nastanek vdolbine v korenu [15].
Prevelika izbočenost je višek kovine na temenu vara, do katerega pride zaradi velike jakosti toka ali
majhne hitrosti varjenja, prevelikega števila varkov, prevelike debeline zadnjega varka, nezadostnega
prečnega gibanja in prevelikega premera elektrode [15].
Prevelika prevaritev je napaka pri kotnih zvarih in najpogosteje posledica poskusa, da se v eni
plasti nanese čim večja debelina vara. Ta napaka je pogosta pri prisilnih položajih varjenja kot
posledica delovanja sile teže [15].
Pretiran uvar je višek raztaljene kovine v korenu zvara, lokalni pretiran uvar pa se imenuje izliv
korena. Vzroki teh napak so oblika žleba (npr. velika špranja v korenu) in neustrezni varilni
parametri (prevelik tok, prevelik nagib elektrode) [15].
Zamaknjenje je odstopanje od predvidene lege dveh spajanih delov kot posledica slabe priprave
varjenja. Ta napaka je pogosti vzrok neprevarjenih korenov [15].
Povešenje je posedanje vara zaradi delovanja sile teže in napačne usmeritve električnega obloka,
najpogosteje pa se pojavi v vodoravno-navpičnem položaju pri soležnih in kotnih zvarih, oziroma v
vertikalnem položaju pri kotnih zvarih [15].
Napake se po položaju delijo na [15]:
 notranje,
 površinske (vključno s podpovršinskimi) in
 napake po celotnem prerezu (prehodne).
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Po obliki se napake delijo na tri načine [15]:
 kompaktne (dolžina je manjša od trojne širine) in podaljšane (dolžina je večja od trojne
širine), Sl. 3.9;
 prostorske in ravninske (ena dimenzija je zanemarljiva);
 ostre in zaobljene.

Slika 3.9 Kompaktne in podaljšane napake [15]
Delitev na ostre in zaobljene napake je še posebej važna zaradi vpliva koncentracije napetosti, ki
je pri ostrih napakah veliko večji. Razpoke so po tem merilu najbolj, okrogli mehurčki pa
najmanj nevarni. Napake se po velikosti delijo na male, srednje in velike, Sl. 3.10, po številčnosti
pa na posamezne, Sl. 3.11, pogoste, Sl. 3.12 in napake v gnezdih, Sl. 3.13.

Slika 3.10 Razvrstitev napak po velikosti [15]

Lg1 > Lg2 > Lg3
L > 20Lg1

Slika 3.11 Razvrstitev posameznih napak po številčnosti [15]
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Lg2 > Lg3 > Lg1
20Lg1 > L > 8Lg2

Slika 3.12 Razvrstitev pogostih napak po številčnosti [15]

Lg1 > Lg2
L  8Lg2

Slika 3.13 Razvrstitev napak v gnezdu po številčnosti [15]

3.2.1 Razpoke v zvarnih spojih
Pokljivost je posledica toplotnih in metalurških procesov in predstavlja najnevarnejšo napako v
zvarnih spojih. Pokljivost zvarnih spojev jekla se praviloma deli na [16]:
 toplo (vročo) pokljivost,
 hladno pokljivost,
 lamelarno pokljivost in
 pokljivost zaradi žarjenja.
Obstajajo tudi druge vrste razpok (npr. puščičaste in korozijske razpoke).
3.2.1.1 Vroča pokljivost
Vroča pokljivost se pojavlja pri primarni kristalizaciji varov ali pri ohlajanju, vendar praviloma
nad 0,5Tt, kjer je Tt tališče. Vroče razpoke so interkristalnega tipa, z ozirom na var pa so lahko
prečne ali vzdolžne, razen v kovini vara pa se lahko pojavijo tudi v TVP, Sl. 3.14 [16]. Vzdolžne
razpoke so usmerjene po osi vara in se raztezajo predvsem med stebričastimi kristali.
Mehanizem vroče pokljivosti vključuje delovanje nateznih napetosti, ki nastanejo zaradi
neenakomernega krčenja in širjenja v območju vara ali TVP, kjer je napetost tečenja zaradi
visoke temperature praktično enaka nič. Zato tudi pri razmeroma majhnih nateznih napetosti
nastopijo plastične deformacije in posledično lokalni lom oz. vroča pokljivost, saj ima jeklo v
določenih intervalih povišane temperature zmanjšano sposobnost deformiranja, še posebej med
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linijama solidus in likvidus, kjer obstaja t. i. temperaturni interval krhkosti (TIK), Sl. 3.15 [16].

Slika 3.14 Topografija vročih razpok v zvarnem spoju [16]:
1 – vzdolžne v varu in TVP
2 – prečne v varu in TVP
3 – prečne po debelini osnovnega materiala

Tl

T1

Ts

 T, C

Slika 3.15 Temperaturni interval krhkosti (TIK) [16]
Diagram na Sl. 3.15 prikazuje odvisnost plastičnosti (P) od temperature v intervalu okrog linij
likvidus in solidus (Tl in Ts). Linija A določa mejo, pod katero plastičnost ni zadostna, točka
sečišča s krivuljo P pa določa temperaturni interval, v katerem prihaja do vroče pokljivosti.
Hitrost deformacije opisujeta premici B1 in B2, potegnjeni iz določene temperature v trdnotekočem stanju (med Tl in Ts). V prvem primeru lahko pride do vroče pokljivosti, ker premica B1
seka TIK, v drugem primeru pa ne (premica B2).
Vroča pokljivost se deli v dve skupini: kristalizacijsko in podsolidusno (likvacijsko).
Kristalizacijska vroča pokljivost, Sl. 3.16 [33], se pojavlja v temperaturnem intervalu med
linijama likvidus in solidus, ko sta v materialu prisotni trdna in tekoča faza (področje TIK).
Takšen tip razpok je še posebej znan pri zlitinah z dolgim intervalom strjevanja, medtem ko se
pri zlitinah s kratkim intervalom strjevanja in pri čistih kovinah pojavljajo samo likvacijske
razpoke. Kristalizacijske vroče razpoke nastanejo, ko je natezna obremenitev pravokotno na
meje zrn dovolj velika, da povzroči diskontinuiteto vzdolž meja zrn v območju delne
kristalizacije, Sl. 3.1.6b, ali v področju tekočega filma, Sl. 3.16c.
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Slika 3.16 Mehanizmi nastanka vroče kristalizacijske pokljivosti [16]
Vroče razpoke v varu so običajno razmeroma dolge, ne tako razvejane in precej odprte.
Najpogostejši vzrok njihovega nastanka je povečana koncentracija žvepla in majhna vsebnost
Mn v varu, ko se na mejah rastočih kristalnih zrn izloča spojina FeS namesto MnS. Ena
glavnih razlik med tema dvema sulfidnima spojinama je v tem, da ima MnS razmeroma visoko
temperaturo tališča (strjevanja) – 1610 °C, medtem ko je temperatura tališča FeS nižja od
solidus temperature jekla. Ker tudi po strjevanju kovinske osnove oz. jekla ostane določena
količina FeS na mejah kristalnih zrn, lahko domnevamo, da so ustvarjeni pogoji za nastanek
vroče pokljivosti [17].
Vpliv nateznih napetosti je prikazan na primeru kotnega vara, Sl. 3.17, kjer var, ki je bil
narejen kot prvi (desni), nima razpok, medtem ko se je pri varu, ki je bil narejen za njim (levi),
pojavila vroča razpoka. Takšne razpoke nastanejo predvsem zaradi prisotnosti slabo topnih
izcej na mejah zrn.
Vroča pokljivost v TVP se pojavlja v obliki mreže po mejah zrn, Sl. 3.18, neposredno ob meji
spojitve, vzroki nastanka pa so lahko povezani s tehnologijo in varilnimi parametri, ali pa z
metalurškimi procesi v tekočem in trdnem stanju.
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Slika 3.17 Vroča kristalizacijska razpoka [16]

Slika 3.18 Vroča likvacijska razpoka v TVP [17]
Pri varjenju ogljikovih, malolegiranih in drugih jekel se lahko oblikujejo kristalizacijske razpoke
v TVP, najpogosteje po mejah zrn. Verjetnost oblikovanja razpok je večja pri delu z osnovnim
materialom zmanjšane trdnosti in pri povečanem vnosu energije varjenja. V tem primeru
opazimo tudi rast zrn, ki je ugodna za nastanek razpok te vrste (likvacijskih razpok). Mehanizem
oblikovanja razpok v TVP je drugačen od mehanizma pokljivosti v varu. Razpoke se v tem
primeru oblikujejo po mejah zrn osnovnega materiala, ki je bil za kratek čas segret nad
temperaturo solidus [17].
Največji vpliv na vročo pokljivost imajo kemična sestava jekla (C, S in Mn, v manjšem obsegu
tudi Si), oblika vara in predgretje. Sl. 3.19a prikazuje vpliv vsebnosti C, S in Mn, Sl. 3.19b vpliv
vsebnosti C in koeficienta oblike vara, Sl. 3.19c pa vpliv predgretja v odvisnosti od vsebnosti C [17].
Kot je razvidno iz teh slik, so našteti vpliv odvisni drug od drugega, velja pa splošno pravilo, da
so jekla z večjo vsebnostjo C in S ter z manjšo vsebnostjo Mn bolj nagnjena k vroči pokljivosti.
Enako velja za zvarne spoje z majhnim koeficientom oblike ali z izrazito velikim koeficientom
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oblike (pri jeklih z večjo vsebnostjo C), medtem ko predgretje pomembno zmanjšuje tveganje
nastanka vročih razpok. Vpliv naštetih kemičnih elementov se kaže predvsem v delovanju
evtektika Fe-FeS s tališčem pri 985 C, ki se nalaga na mejah zrn in občutno povečuje nagnjenje
jekla k vroči pokljivosti. Mn, ki ima večjo afiniteto do S kot Fe, se veže v MnS (globularni
vključki), s tem pa preprečuje oblikovanje škodljivega evtektika in zmanjšuje nagnjenje jekla k
vroči pokljivosti. Povečana vsebnost C ni zaželena zaradi zmanjšanja plastičnosti jekla.

Slika 3.19 Različni vplivi na vročo pokljivost jekla [17]
a) sestava jekla b) oblika vara in vsebnost C c) predgretje in vsebnost C
Občutljivost na vročo pokljivost se pogosto preverja z naslednjim izrazom [17]:
Si Ni  3

C  S  P 

 10
25 100 

HCS 
3  Mn  Cr  Mo  V

(3.1)

kjer velja merilo, da so jekla z natezno trdnostjo nad 700 MPa občutljivejša na vročo pokljivost,
če je vrednost HCS (Hot Cracking Sensitivity) večja od 2, oziroma večja od 4 pri jeklih s
trdnostjo, manjšo od 700 MPa.

3.2.1.2 Hladna pokljivost
Hladne razpoke se pojavljajo v varu ali v TVP, najpogosteje ob koncu ohlajanja zvarnega spoja,
pri temperaturah pod 300 C. Glede na njihovo smer glede na os vara se delijo na prečne in
vzdolžne, praviloma pa so interkristalne, čeprav pogosto začnejo rasti na mejah zrn. Shematski
prikaz najpogostejših hladnih razpok v kotnih in soležnih zvarih je podan na Sl. 3.20,
makrografski posnetek hladne razpoke v kotnem varu pa prikazuje Sl. 3.21. Te razpoke najbolj
ogrožajo varnost varjenih konstrukcij, ker jih je težko odkriti [18].
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Slika 3.20 Shematski prikaz hladnih razpok v kotnih in soležnih spojih [18]

Slika 3.21 Makrografski posnetek hladne razpoke v kotnem spoju [18]
Hladna pokljivost pri varjenju malo- in srednjelegiranih jekel je posledica sodelovanja treh
dejavnikov, od katerih sam noben ne more povzročiti razpoke. Ti osnovni dejavniki so:
 mikrostruktura (še posebej prisotnost martenzitne strukture),
 vsebnost difundiranega vodika,
 zaostale napetosti, ki spremljajo proces varjenja.
Ugotovljeno je, da je hladna pokljivost odvisna od pogojev pri varjenju: debeline varjenca, vnosa
energije pri varjenju, temperature varjenca. Jeklo lahko v določenih pogojih postane zakaljivo in
takrat se TVP in var med varjenjem v celoti ali delno pretvorita v martenzit. Kar se tiče vpliva
vodika, je že od nekdaj znano, da lahko dobimo zvarne spoje brez hladnih razpok z bazičnimi
elektrodami z majhno vsebnostjo vodika ali v zaščitni atmosferi inertnih ali suhih in prečiščenih
aktivnih plinov. Stroka je prišla do podobnih ugotovitev glede delovanja napetosti, saj se je v
praksi izkazalo, da so zvarni spoji brez lastnih napetosti bistveno manj občutljivi na hladno
pokljivost. Oglejmo si vplivne dejavnike, ki spremljajo hladno pokljivost v zvarnih spojih. To so
predvsem [18]:
 kemična sestava osnovnega materiala,
 debelina osnovnega materiala,
 vnos toplote pri varjenju,
 okolje,
 dodajni material,
 varilni postopek,
 oblika zvarnega spoja,
 nekovinski vključki.
Kemična sestava osnovnega materiala se kaže v mikrostrukturi, saj se pri malo- in
srednjelegiranih jeklih tik ob spoju oblikuje martenzitna struktura. Ta martenzitna struktura
nastane v neravnotežnih pogojih, torej pri neravnotežnem segrevanju do temperature kaljenja,
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oziroma do temperature transformacije; pri neravnotežnih hitrostih ohlajanja, skoraj vedno pri
temperaturi, ki je znatno večja od temperature pri toplotni obdelavi; s časi, ki spremljajo fazne
premene, vendar so občutno krajši kot pri toplotni obdelavi; torej v nestabilnih pogojih, na katere
še posebej vpliva kemična sestava.
Pri vplivu debeline osnovnega materiala se prepletajo vplivi vseh treh osnovnih dejavnikov.
Pojavljajo se različna struktura zaradi nehomogenega režima segrevanja in ohlajanja oz. zaradi
nepopolne prekaljivosti po prerezu; povečana vsebnost difundiranega vodika, ki se nabira okrog
napak in zaradi manjše hitrosti difuzije skozi povečan prerez; kakor tudi napetosti, ki se
povečujejo z debelino osnovnega materiala.
Vsi trije osnovni dejavniki so odvisni od vnosa toplote pri varjenju. Od količine vnosa toplote je
odvisna največja temperatura, do katere se segreje kovina v varu in TVP, kakor tudi hitrost
segrevanja in ohlajanja. Odvisno od energijskega režima pri varjenju se izoblikujejo različne
strukture oziroma različne trdote. To je najbolje razvidno s primerjavo dveh diagramov
izotermnega razpada za jekli z isto sestavo, toda z različnima temperaturama avstenitizacije.
Različne hitrosti ohlajanja dajo različno strukturo oz. različno trdoto. Količina vnesene toplote
vsekakor vpliva na vsebnost difundiranega vodika v varu. Večja kot je količina vnesene toplote
oziroma počasnejše kot je ohlajanje, difundirani vodik zapušča mesta zbiranja (napake v strukturi)
v neposredni povezavi s pogoji hlajenja. Od količine vnesene toplote je neposredno odvisna
absolutna raven toplotnih napetosti, ki spremljajo lokalno segrevanje [18].
Pri vplivih okolja gre predvsem za relativno vlažnost in temperaturo predgretja, oziroma za
vpliv difundiranega vodika.
Dodajni material je na prvem mestu pri analizi nosilcev, ki bogatijo zvarni spoj z difundiranim
vodikom, izbira dodajnega materiala pa lahko vpliva tudi na napetostno stanje.
Varilni postopek deluje podobno kot dodajni material. Vsebnost vodika pri varjenju s
postopkom E bo pri enaki obliki žleba in enaki količini vnosa toplote bistveno večja kot pri
postopku MIG.
S spremembo parametrov varjenja (jakost toka, napetost, gostota toka, hitrost varjenja) se
spremeni oblika in količina tekoče kovine oziroma oblika zvarnega spoja, s tem pa tudi oblika
in velikost napetostnega polja.
Za občutljivost na hladno pokljivost je končno pomembna tudi čistoča osnovnega materiala, saj
se ob vključkih in drugih nečistočah zbira vodik, obenem pa delujejo tudi kot koncentratorji
napetosti, kjer se praviloma začnejo razpoke.
Z ozirom na čas pojavitve se hladne razpoke pogosto imenujejo tudi zakasnele, saj jih
najpogosteje ni mogoče opaziti že takoj med varjenjem. Poudariti moramo vlogo in pomen
časovnega faktorja, saj do tega pojava prihaja pri sobni temperaturi oz. pri temperaturah blizu
sobni. Obstaja veliko enačb za določanje vrednosti ogljikovega ekvivalenta, vse pa je mogoče
reducirati v obliko [18]:
1
1
1
CE  C  Mn  Si  Cr  .....
a
b
c

(3.2)

kjer je: C, Mn, Si, Cr – vsebnost elementov v jeklu,
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1 1 1
, , – koeficient, ki določa, kolikokrat je vpliv opazovanega elementa manjši od
a b c
vpliva ogljika.

Enačbe, ki so jih predlagali različni raziskovalci, se razlikujejo po koeficientih, ki karakterizirajo
vpliv legirnih elementov. Te razlike so posledica različnih raziskovalnih ciljev, delovnih pogojev
in osnovnih materialov. Domneva se, da na vrednosti koeficientov pomembno vpliva hitrost
ohlajanja v kritičnem temperaturnem intervalu.
Pogosto se uporablja formula Mednarodnega instituta za varilstvo (IIW):
CE  C 

Mn Mo Ni Cr V Cu



 
6
5
15 5 5 15

(3.3)

Pomemben dejavnik za ocenjevanje obstojnosti jekla proti hladni pokljivosti je poleg
ogljikovega ekvivalenta tudi vsebnost difundiranega vodika.
Pri varjenju jekla se del osnovnega materiala v TVP pretvori v avstenit, ki se nato med
ohlajanjem odvisno od hitrosti ohlajanja transformira v eno od strukturnih komponent. Katera
strukturna komponenta bo prevladala, je odvisno od sestave osnovnega materiala in pogojev
varjenja (količina vnosa toplote, debelina varjencev, začetna temperatura, temperatura okolice).
Vse strukturne premene potekajo sukcesivno vzdolž zvarnega spoja in cikel je mogoče prikazati
shematsko. Prerez vara je prikazan na Sl. 3.22.

Slika 3.22 Mehanizem difuzije vodika iz vara v TVP [18]
Ploskvi 1 in 4 predstavljata osnovni material in var, ki sta segreta do avstenitnega področja.
Izotermi TM in TŠ predstavljata temperaturo transformacije kovine v TVP in varu, medtem ko
ploskvi 2 in 5 predstavljata kovino v TVP in varu, ki se je že ali pa se bo kmalu transformirala.
Za podani specifični termični cikel varjenja, Sl. 3.23, (hitro segrevanje do zelo visoke
temperature, kratka avstenitizacija) je nujno poznavanje krivulj transformacije pri kontinuirnem
hlajenju za različne pogoje varjenja. Osnovni parametri cikla segrevanja in ohlajanja kovine v
TVP so:
 maksimalna temperatura segrevanja,
 hitrost segrevanja v temperaturnem območju 700–1000 C,
 hitrost ohlajanja v temperaturnem območju 800-500 C,
 čas segrevanja od Ac3 do maksimalne temperature,
 čas ohlajanja od maksimalne temperature do temperature Ar3.
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Slika 3.23 Shema toplotnega cikla TVP pri elektroobločnem varjenju [18]
Za enostavnejše določanje in uporabo krivulj transformacij se pogosto zatekamo k
poenostavitvam in privzamemo, da je hitrost ohlajanja v temperaturnem področju transformacije
jekla konstantna nad celotnim TVP. Če poznamo hitrosti ohlajanja, ki ustrezajo posameznim
pogojem varjenja, je na ta način mogoče napovedati način transformacije v TVP, še posebej
pomembno pa je to, da je mogoče določiti pogoje varjenja, ki privedejo do delne ali popolne
martenzitne transformacije v TVP.
Vsebnosti legirnih elementov in še posebej ogljika so različne v osnovnem materialu in v varu,
zato je temperaturno območje med TM in TŠ razširjeno in je večja možnost difuzije vodika po
transformaciji vara, Sl. 3.22.
Zanimiva je tudi analiza predgretja v teh primerih. Čeprav predgretje ne blokira martenzitne
transformacije, pa izzove upočasnjeno ohlajanje, ki zagotavlja hitrejšo difuzijo vodika in obenem
zmanjšuje krhkost. Enak ali še večji učinek ima naknadno segretje pod točko M f, če pa
upoštevamo še dodaten učinek popuščanja, pa je uspeh še večji.
Pri varjenju se sočasno z delovanjem transformacij in vodika oblikuje tudi kompleksno
napetostno polje, ki izhaja iz neenakomerne temperaturne porazdelitve, spremljajoče
transformacije, zunanjih otrditev in ostalih sekundarnih povzročiteljev, kot so lastna teža,
elastična zveza med deli, sosednji varki in navari ali spajanje v nerazstavljive celote. Ne glede na
to, kakšen je izvor napetosti v zvarnem spoju, lahko na podlagi meritev sklepamo, da so
približno enake meji plastičnosti osnovnega materiala ali vara.
Hitrost ohlajanja je eden glavnih parametrov, na katere lahko vplivamo, da bi se izognili hladni
pokljivosti. Če je namreč hitrost ohlajanja manjša od kritične, s čimer se izognemo martenzitni
transformaciji, dobimo material, ki je dovolj obstojen proti nastanku in rasti razpok. Drug
resnično pomemben parameter je količina difundiranega vodika: če vodika ni dovolj, ne morejo
nastati hladne razpoke. Kot osnovna ukrepa proti hladni pokljivosti se zato uporabljata predgretje
(ali kateri drug način za zmanjšanje hitrosti ohlajanja) in sušenje elektrod, t. j. odstranjevanje
vlage iz dodajnega materiala. Predgretje vpliva tudi na zmanjšanje zaostalih napetosti, zlasti
maksimalne natezne napetosti, saj zmanjšuje neenakomernost krčenja pri ohlajanju (zaradi
manjše temperaturne razlike med osnovnim materialom in varom). Vpliv predgretja na hitrost
ohlajanja je posredno razviden na Sl. 3.24, ki prikazuje spremembo trdote v TVP, in na Sl. 3.25,
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kjer je vpliv prikazan parametrično s pomočjo krivulj odvisnosti hitrosti ohlajanja od linijskega
vnosa energije (krivulji 1 in 1' opisujeta varjenje brez predgretja, krivulji 2 in 2' pa varjenje s
predgretjem).

Slika 3.24 Sprememba trdote po debelini spoja [18]
1 – brez predgretja, 2 – s predgretjem

Slika 3.25 Vpliv predgretja, linijskega vnosa energije in debeline na hitrost ohlajanja [18]
Na Sl. 3.25 je tudi parametrično prikazan vpliv debeline osnovnega materiala na hitrost ohlajanja
(krivulji 1 in 2 se nanašata na manjšo, krivulji 1' in 2' pa na večjo debelino).
3.2.1.3 Lamelarna pokljivost
Lamelarna pokljivost je posledica delovanja nateznih napetosti v smeri debeline zvarnega spoja,
ki nastanejo med termičnim ciklusom varjenja in so praviloma vzporedne s površino osnovnega
materiala. Lamelarne razpoke se najpogosteje pojavljajo pri kotnih zvarih, T-zvarih in X-zvarih
večje debeline v bližini področja spajanja, Sl. 3.26. Te razpoke nastanejo pri razmeroma nizkih
temperaturah, na njihov nastanek pa pomembno vplivajo vključki MnS, silikatov in druge
nečistoče, ki zmanjšujejo plastičnost materiala v smeri debeline, kakor tudi slabe konstrukcijske
rešitve zvarnega spoja, Sl. 3.26 [19].
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Slika 3.26 Lamelarne razpoke zaradi slabih konstrukcijskih rešitev [19]
Lamelarni pokljivosti se je potemtakem mogoče izogniti z dobro konstrukcijsko rešitvijo zvara,
Sl 3.27, ter z uporabo osnovnega materiala, ki vsebuje malo nečistoč in ima veliko plastičnost v
smeri debeline (npr. jekla z manj kot 0,007 % S in odstotnim raztezkom A5 vsaj 25 %), koristi pa
lahko tudi predgretje.

Slika 3.27 Preprečevanje lamelarnih razpok z dobrimi konstrukcijskimi rešitvami [19]
Čeprav so lamelarne razpoke značilne za spoje, ki so sami po sebi bolj togi od drugih (kotni, Tzvari in X-zvari), pa se vseeno pojavljajo tudi pri soležnih spojih velike debeline, npr. pri C-Mnjeklih, zvarjenih po postopku EPP, predvsem zaradi trakaste strukture debelih valjanih pločevin z
veliko koncentracijo vključkov MnS v posameznih ravninah.
3.2.1.4 Pokljivost zaradi pogretja (žarjenja)
Razpoke zaradi pogretja nastanejo v TVP ali v varu med toplotno obdelavo po varjenju, in sicer
praviloma pri legiranih jeklih. Čeprav so, tako kot pri ostalih vrstah pokljivosti, osnovni vzrok za
razpoke neravnotežne termične napetosti, pa se te razpoke za razliko pojavijo pri segrevanju. Za
njihov nastanek je poleg nateznih termičnih napetosti zelo pomembna tudi razlika v trdnosti mej
in notranjosti kristalnih zrn (značilna za legirana jekla, ojačena z mehanizmom disperzijskega
utrjanja), zaradi katere so deformacije pri delovanju termičnih napetosti koncentrirane na mejah
zrn. Meje zrn predstavljajo mesto zmanjšane trdnosti, zato se vzdolž njih zlahka pojavljajo
lokalni zlom oziroma razpoke interkristalne narave, Sl. 3.28 in 3.29 [19].
Na pokljivost zaradi pogretja pa končno vplivajo tudi zaostale napetosti, ki se naložijo na
termične napetosti pri segrevanju in lahko na določenih mestih privedejo do nateznih napetosti
na ravni napetosti tečenja.
Priporočila za preprečevanje pokljivosti zaradi žarjenja so [19]:
 izogibanje jeklom, legiranim z vanadijem, ob upoštevanju neugodnega vpliva Nb, Ti, Mo,
Cr in Cu,
 zmanjšanje togosti varjene konstrukcije ali toplotna obdelava določenih zvarnih spojev
pred izdelavo ostalih spojev,
 kontroliranje hitrosti segrevanja pri žarjenju in/ali začetek segrevanja še pred koncem
hlajenja zvarnega spoja, s t. i. prehodne (interpass) temperature.
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Slika 3.28 Razpoka zaradi pogretja – malolegirano
jeklo CrMoV z grobozrnatim TVP [19]

3.3

Slika 3.29 Razpoka zaradi pogretja –
visokolegirano jeklo CrNi [19]

Standardi zagotavljanja kakovosti zvarnih spojev

S sprejemom vrste standardov ISO 9000 [20] so bile opredeljene splošne zahteve za sisteme
kakovosti na področju proizvodnje in storitev, specifične zahteve za varilsko področje pa so bile
določene posebej. S tem se je močno spremenil pristop k izobraževanju in certificiranju osebja,
periodičnemu preverjanju varilcev in kvalifikaciji varilnih tehnologij, spremenjen pa je bil tudi
osnovni standard, ki določa ravni kakovost zvarnih spojev in merila za spremljivost.
Na podlagi stališča (ISO 9000), da je varjenje specialen proces, katerega kakovosti ni mogoče v
celoti dokazati s preiskavami končnega izdelka, je bila razvita vrsta standardov za zagotavljanje
kakovosti zvarnih spojev, kot so ISO EN 15614-1 [21], EN ISO 3834 [22], EN ISO 5817 [23] in
EN ISO 10042 [24]. Ker so ti standardi pomembni za zagotavljanje kakovosti zvarnih spojev, so
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.
Vrsta standardov EN ISO 3834 [22] v splošnem delu obravnava "Zahteve za kakovost pri
talilnem varjenju kovinskih materialov" in je sestavljena iz štirih standardov:
 EN ISO 3834-1. Merila za izbiro in uporabo.
 EN ISO 3834-2. Splošne zahteve za kakovost.
 EN ISO 3834-3. Standardne zahteve za kakovost.
 EN ISO 3834-4. Osnovne zahteve za kakovost.
Zahteve za kakovost se izbirajo skladno s Tab. 3.1, v Tab. 3.2 pa so zbrani podatki o izbiri in
vsebini standardov, t. j. primerjava kakovostnih zahtev z ozirom na raven zahtev.
Tabela 3.1 Izbira kakovostnih zahtev
Dogovorjene zahteve pri varjenju
Splošne zahteve za kakovost
Standardne zahteve za kakovost
Osnovne zahteve za kakovost

Kakovostne zahteve
zahtevana uporaba
ni zahtevana uporaba
ISO 9001 ali ISO 9002
ISO 9001 ali ISO 9002
EN ISO 3834-2
EN ISO 3834-2
EN ISO 3834-3
EN ISO 3834-3
EN ISO 3834-4
EN ISO 3834-4
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Tabela 3.2 Primerjava kakovostnih zahtev po EN ISO 3834-2, 3834-3 i 3834-4

Analiza konstrukcije
Poddobavitelj
Varilni operaterji

ISO 3834-2
ISO 3834-3
Splošne zahteve
Standardne zahteve
Analiza kompletne
Manj podrobna analiza
dokumentacije
Potrjena varilna tehnologija
Velja enako kot za glavnega proizvajalca
Preverjeni po ISO 9606

Koordinacija varilskih
del

Vodilne ali druge osebe z
ustreznim znanjem

Elementi
Analiza pogodbe

Osebje za kontrolo
Proizvodna oprema
Vzdrževanje naprav
Načrt proizvodnje
Delovna navodila

Na razpolago mora biti dovolj
kompetentnega osebja
Potrebna za pripravo, rezanje in varjenje, z
varnostno opremo in zaščitnimi oblačili
Obstajati mora
Zahteve niso določene,
načrt vzdrževanja
mora biti ustrezno
Potreben je orientacijski
Obvezen
načrt
Obstajati mora navodilo za varjenje (WPS) ali
ustrezno delovno navodilo
Obvezna
Ni določena

Dokumentacija
Navodilo za varjenje
Varilec mora dobiti navodila
WPS
Kvalifikacija varilne
Potrditev uporabe standarda ali pogodbenih zahtev
tehnologije
skladno s standardom
Preiskave potrošnega
Samo, če so določene
Niso določene
materiala
Skladiščenje in rokovanje
Vsaj po priporočilih dobavitelja
s potrošnim materialom
Skladiščenje osnovnega Zaščita odvisno od vplivov okolice,
materiala
mora biti določeno
Toplotna obdelava po
Obvezna specifikacija s Obvezna potrditev
varjenju
celovito evidenco
specifikacije
Kontrola pred, med in po
Če je zahtevana za določeno operacijo
varjenju
Neskladnosti
Obstajati mora postopek
Umerjanje
DA
Ni določeno
Identifikacija
Potrebna, če je izvedljiva Potrebna, če je nujna
Sledljivost
Potrebna, če je izvedljiva Potrebna, če je nujna
Mora obstajati zaradi ugotavljanja
Evidenca kakovosti
odgovornosti za proizvodnjo
Hramba najmanj pet let

ISO 3834-4
Osnovne zahteve
Ugotoviti sposobnost in
informacije
Izpolniti vse zahteve
Ni zahtevana,
proizvajalec razpolaga z
osebjem
Zadosten in kompetenten
prikaz
Zahteve niso določene
Brez zahtev
Brez zahtev
Brez zahtev
Brez zahtev
Brez zahtev
Zahteve niso določene
Brez zahtev

Brez zahtev
Brez zahtev
Obvezno, če tako določa
pogodba
Ni določeno
Ni določeno
Če jo zahteva pogodba

Primerjava elementov zahtev na vseh treh ravneh pokaže, da so si elementi zahtev na vseh treh
ravneh enaki samo v štirih primerih:
 Preverjanje varilcev: Vsi varilci morajo imeti veljaven atest o sposobnosti opravljanja
varilskih del.
 Čas hrambe zahtev za kakovost: Evidence o kakovosti se hranijo vsaj pet let, če ni
zahtevano drugače.
 Skladiščenje in rokovanje s potrošnim materialom: Način skladiščenja mora odvračati
škodljive vplive na material. Postopki morajo biti skladni s priporočili dobavitelja
materiala.
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Obstoj postopkov za primer neskladnosti izdelkov: Za kontrolirane elemente morajo
biti predvideni popravljalni ukrepi za primer, da elementi ne ustrezajo specificiranim
zahtevam, s ciljem preprečitve njihove nepravilne uporabe. Po popravilu ali izboljšanju
sledita vnovična kontrola in preiskava.

3.3.1 Specifikacija in kvalifikacija varilne tehnologije
Standard EN ISO 15614-1 določa splošna pravila za specifikacijo in kvalifikacijo tehnologij
varjenja kovinskih materialov. Privzeto je, da navodila za varjenje v proizvodnji predpišejo
varilce z atestom skladno z ustreznim standardom EN 287. Atest je garancija, da je varilec
dokazal vsaj potrebno raven veščin in znanja, skladno s stanjem tehnike in ne glede na področje
uporabe. Rok veljavnosti atesta o sposobnosti opravljanja varilskih del je dve leti, pod pogojem,
da ga vsakih šest mesecev podpiše njegov delodajalec. Standard EN ISO 15614-1 predpostavlja
proizvodnjo s konvencionalno varilsko opremo pod neposrednim nadzorom varilca, uporabi pa se
takrat, ko pogodba, standardi, pravila ali zakonodaja zahtevajo kvalifikacijo tehnologije varjenja.
Standard ne zadostuje za popolnoma avtomatizirano ali robotizirano varjenje brez človeškega
nadzora. Navodilo za varjenje oz. WPS je dokument, ki podrobno opisuje zahtevane
spremenljivke za določeno aplikacijo s ciljem zagotavljanja ponovljivosti. Vse operacije varjenja
morajo biti na ustrezen način načrtovane še pred proizvodnjo, načrti pa morajo vključevati WPS
za vse zvarne spoje.
Predhodno navodilo za varjenje oz. pWPS je preizkusna specifikacija tehnologije varjenja, ki jo
je proizvajalec potrdil kot ustrezno, vendar ni bila preverjena za kvalifikacijo. Varjenje
preizkusnih vzorcev, ki je nujno za kvalifikacijo tehnologije varjenja, mora biti opravljeno na
podlagi predhodnega navodila za varjenje pWPS. Navodilo za varjenje ostane označeno kot
pWPS, dokler ne prejme kvalifikacije skladno s pravili tega standarda. Navodilo za varjenje
WPS mora vsebovati vse potrebne podatke, ki se nanašajo na pogoje izvajanja operacije
varjenja:
Podatki o proizvajalcu:
 identifikacija proizvajalca,
 identifikacija navodila za varjenje (WPS),
 sklic na certifikat o ustreznosti postopka varjenja (WPAR) ali na druge zahtevane
dokumente.
Podatki o osnovnem materialu:
 vrsta osnovnega materiala,
 mere materiala.
Skupni podatki za vse tehnologije:
 varilni postopek,
 priprava spoja,
 lege varjenja,
 priprava žleba ali robov,
 tehnika varjenja,
 žlebljenje korena,
 podlaga,
 dodajni material (označevanje),
 dodajni material (mere),
 dodajni materiali in prašek (rokovanje),
 električni parametri,
 mehanizirano varjenje,
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temperatura predgretja,
medslojna temperatura,
toplotna obdelava po varjenju.

Posebni podatki za posamezne skupine varilnih postopkov:
 postopki skupine 11 (elektroobločno varjenje s taljivo elektrodo brez zaščitnega plina),
 postopki skupine 12 (elektroobločno varjenje s taljivo elektrodo pod praškom),
 postopki skupine 13 (elektroobločno varjenje s taljivo elektrodo v zaščitnem plinu),
 postopki skupine 14 (varjenje z netaljivo elektrodo v zaščitnem plinu),
 postopki skupine 15 (plazemsko varjenje).
Certifikat o ustreznosti postopka varjenja (WPAR) vsebuje vse pomembne podatke o
varjenju preizkusnega vzorca, ki je obvezen za kvalifikacijo tehnologije varjenja, kakor tudi vse
rezultate preizkusnega varjenja. Obstaja več metod kvalifikacije tehnologije varjenja, vsaka od
njih pa ima določene omejitve pri uporabi z ozirom na varilni postopek, osnovni material in
potrošni material. Vsako navodilo WPS mora biti kvalificirano samo z eno metodo. Uporabo
določene metode kvalifikacije varilne tehnologije pogosto predpisuje uporabljeni standard. Če
takšnih zahtev ni, morajo pogodbene stranke opredeliti metode kvalifikacije v fazi pogajanj ali
naročanja. Ustreznost se potrjuje z eno od naslednjih vrst dokumentacije:
Kvalifikacija na podlagi predhodnih izkušenj z varjenjem
Proizvajalec lahko dobi kvalifikacijo WPS s sklicevanjem na predhodne izkušnje, in sicer pod
pogojem, da lahko z ustrezno verodostojno in neodvisno dokumentacijo potrdi, da je že uspešno
varil zadevne vrste spojev in materiale. Dovoljeni obseg navodila za varjenje s sklicevanjem na
predhodne izkušnje je omejen na standardne materiale, varilne postopke, potrošni material in
področja osnovnih spremenljivk, za katera je mogoče dokumentirati ustrezne izkušnje.
Kvalifikacija na podlagi preverjenega potrošnega materiala
Nekateri materiali ne poslabšajo v večji meri lastnosti materiala v TVP – pod pogojem, da ostane
vnos toplote v okviru predpisanih omejitev. Za takšne materiale šteje, da je navodilo WPS
kvalificirano, če je potrošni material za varjenje preverjen in so vse osnovne spremenljivke
znotraj območja, za katerega velja kvalifikacija. Kvalifikacija na podlagi preverjenega
potrošnega materiala je omejena na postopke elektroobločnega varjenja z dodajnim materialom.
Kvalifikacija na podlagi preizkusa varilne tehnologije
Preizkusi varilne tehnologije morajo biti opravljeni skladno s standardom.
Kvalifikacija na podlagi standardne varilne tehnologije
Proizvajalčevo navodilo za varjenje je kvalificirano, če so območja vseh spremenljivk znotraj
območij, ki jih dovoljuje standardna varilna tehnologija. Še posebej je treba paziti na pravilno
specifikacijo osnovnih spremenljivk pri varjenju, da je kvalificirano navodilo WPS neodvisno od
vseh varilnih aparatov ali kakšnih posebnih pogojev.
Kvalifikacija na podlagi preizkusa varjenja pred začetkom proizvodnje
Kvalifikacija na podlagi preizkusa varjenja pred začetkom proizvodnje se lahko uporabi takrat,
ko oblike in dimenzije zahtevanih preizkusnih vzorcev ne predstavljajo dovolj dobro spoja, ki ga
je treba zvariti. V takšnih primerih je treba narediti enega ali več posebnih preizkusnih vzorcev,
ki simulirajo spoj v proizvodnji z vsemi njegovimi glavnimi značilnostmi. Preizkus je treba opraviti
pred proizvodnjo in v pogojih, ki bodo veljali med proizvodnjo.
Standard EN ISO 15614-1 opredeljuje postopek kvalifikacije varilne tehnologije s preiskavami.
Standard ne razveljavlja predhodnih kvalifikacij varilne tehnologije, ki so že bile opravljene po
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specifikacijah ali po nacionalnih standardih. Kadar so potrebne dodatne preiskave, pa se opravijo
skladno s standardom. Standard opredeljuje pogoje izvedbe preiskav in meje območja
veljavnosti kvalificirane varilne tehnologije. Če specifična uporaba, material ali pogoji v
proizvodnji zahtevajo širši program preiskav od programa, ki ga zahteva standard, je mogoče
opraviti dodatne preiskave:
 natezni preizkus vara v vzdolžni smeri,
 upogibni preizkus vara,
 udarni preizkus po Charpyju na epruveti z V-zarezo,
 določitev napetosti tečenja ali meje 0,2 %,
 določitev raztezka,
 kemična analiza in določitev mikrostrukture,
 določitev vsebnosti ferita v nerjavnih avstenitnih jeklih.
Zvarni spoj, za katerega bo uporabljena varilna tehnologija v proizvodnji, predstavlja eden ali
več standardiziranih preizkusnih vzorcev. Preizkušanec mora biti izdelan skladno s predpisi in
priporočili tega standarda, ki se nanašajo na obliko in mere preizkušancev, glede na to, ali gre za
soležni spoj pločevin ali soležni spoj cevi, soležni T-spoj, spoj odcepa ali kotni spoj.
Kontrole in preiskave vključujejo neporušitvene (NDT) in porušitvene preiskave, skladno z
ustreznimi zahtevami. Položaje epruvet opredeljuje standard, epruvete pa se odvzamejo le če so
rezultati neporušitvene kontrole zadovoljivi. Vsi preizkušanci se po vsaki toplotni obdelavi po
varjenju in pred odvzemom epruvet vizualno kontrolirajo in preizkusijo brez porušitve. Če za
preizkušance toplotna obdelava ni predvidena, je treba upoštevati nagnjenje materiala k
pokljivosti zaradi vodika, zato je neporušitvena kontrola lahko drugačna.
Varilna tehnologija je uspešno kvalificirana, če so napake na preizkušancu, razkrite v preiskavah,
znotraj mej ravni kakovosti B po standardu EN ISO 5817, z izjemo napak, kot so: previsoko
teme vara, pretirano izbočenje temena in korena ali pretiran uvar, za katere se uporablja raven
kakovosti C. Porušitvene preiskave vključujejo naslednje metode, ki so podrobno opisane in
definirane v standardu EN ISO 15614-1:
 prečni natezni preizkus,
 upogibni preizkus,
 pregled makrostrukture,
 udarni preizkus,
 trdnostni preizkus.
Če preizkušanec pade na kateri neporušitveni kontroli, se vzame nov preizkušanec in se z njim
ponovijo vse kontrole. Če tudi dodatni preizkušanec ne izpolni zahtev, sledi sklep, da
nespremenjeno navodilo WPS ne omogoča zagotavljanja skladnosti z zahtevami tega standarda.
Ugotovljena ustreznost varilne tehnologije za jeklo iz določene skupine velja za vsa jekla iz iste
skupine, tudi če imajo manj legirnih elementov ali nižjo napetost tečenja, pri čemer so dodajni
materiali, ki so bili uporabljeni pri kvalifikaciji, primerni tudi za ostala jekla iz skupine.
3.3.2 Ravni kakovosti in napake v zvarnih spojih
S prihodom mednarodnih standardov o ravneh kakovosti EN ISO 5817 [23] je kakovost zvarnih
spojev opredeljena na treh ravneh: nizki (oznaka D), srednji (C) in visoki (B), v posebnih
primerih pa je mogoče definirati tudi zelo visoko raven (A) in zelo nizko raven (E). Raven
kakovosti je treba določiti pred začetkom proizvodnje, po možnosti v fazi dogovarjanj.
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Merila za sprejemljivost napak v zvarnih spojih so opredeljena v standardih EN ISO 5817 za jeklo
debeline 3–63 mm, območje uporabnosti pa se lahko po dogovoru zainteresiranih strank tudi razširi.
Napake se navajajo v vrstnem redu dejanske velikosti, za njihovo odkrivanje in identifikacijo pa je
treba uporabiti eno ali več neporušitvenih preiskav. Odkrivanje in vrednotenje napak je odvisno od
preizkusne metode in od obsega preiskav, ki jih določa standard oziroma pogodba. Standardi
določajo tudi mejne vrednosti atributov napak za vsako raven kakovosti.
V opisu mejnih vrednosti so uporabljeni naslednji atributi:
 Dolga napaka – ena ali več napak s skupno dolžino, ki je večja od 25 mm na vsakih 100
mm dolžine vara, toda ne manjša od 25 % skupne dolžine vara, če je dolžina vara manjša
od 10 mm.
 Kratka napaka – ena ali več napak s skupno dolžino, ki je manjša od 25 mm na vsakih 100
mm dolžine vara, toda ne večja od 25 % skupne dolžine vara, če je dolžina vara manjša od
100 mm.
 Velikost določene dimenzije napake glede na debelino soležnega ali kotnega zvara.
 Velikost določene dimenzije napake glede na debelino osnovnega materiala.
 Velikost določene dimenzije napake glede na širino izbočenosti temena ali korena vara.
 Velikost določene dimenzije napake (višina ali širina), izražena v mm.
 Dolžina napake, izražena v mm.
 Projicirana površina napake glede na projicirano površino vara (preiskovana dolžina in
največja dolžina vara).
Če obstaja možnost superpozicije posameznih napak, potem mora biti vsota vseh dovoljenih
vrednosti napak omejena z ugotovljeno velikostjo napake za različne ravni kakovosti.

3.4

Primerjava varilnih postopkov – priporočila za izbiro

Ena izmed prvin zagotavljanja kakovosti zvarnih spojev je tudi izbira pravega varilnega
postopka. Zato je na tem mestu podan pregled prednosti, slabosti in uporabe postopkov varjenja
v trdnem stanju (Tab. 3.3) in postopkov talilnega varjenja (Tab. 3.4).
Tabela 3.3 Prednosti, pomanjkljivosti in uporaba postopkov varjenja v trdnem stanju [26]
Varilni
Prednosti
Pomanjkljivosti
Uporaba
postopek
Var nima lite strukture. Majhna
sprememba lastnosti osnovnega
materiala.
Izjemno dobre lastnosti spoja.
Primerno za spajanje različnih kovin.
K delu ni treba pritegniti večjega
števila specializiranih varilcev.

Omejena izbira oblik
spoja. Oprema je velika,
neprenosljiva in draga.
Omejena izbira oblik
spojev. Velika nevarnost
zaradi uporabe
eksploziva.

Varjenje s
trenjem

Izjemno dobre lastnosti spoja.
Primerno za spajanje različnih kovin.
Majhna poraba energije.

Omejeno na soležne spoje
manjših površin. Obvezna
naknadna mehanska
obdelava. Draga oprema.

Varjenje z
ultrazvokom

Velika produktivnost. Majhna
poraba energije.

Varjenje z
difuzijo

Brez metalurških sprememb.

Varjenje v
trdnem stanju
Eksplozijsko
varjenje

Nezadostna moč
generatorja. Draga
oprema.
Zelo draga oprema.
Dolgotrajen proces.

-44-

Platiranje. Spajanje
cevi s ploščami.
Varjenje cevi na
gradbiščih.
Spajanje vijakov,
spajanje okroglih
palic s cevmi.
Varjenje cevi na
gradbiščih.
Varjenje plastike in
tankih kovinskih
delov.
Spajanje delov iz
dragih zlitin.
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Tabela 3.4 Prednosti in pomanjkljivosti postopkov talilnega varjenja [26]
Varilni
postopek
Talilno varjenje

Elektrouporovno
varjenje

Prednosti

Pomanjkljivosti

Raznovrstnost postopkov in oblik
spojev. Majhni stroški večine
postopkov. Dobre lastnosti spojev
jekla in drugih zlitin.
Izvajajo ga izurjeni ali priučeni
delavci. Preprosta priprava in
minimalna naknadna obdelava
zvara.

Uporaba

Metalurške spremembe v
varu in TVP.
Omejena izbira oblik spojev.
Omejena prenosljivost
opreme.
Majhen izkoristek. Pogosto
veganje spojev. Spoj ima
pogosto slabe lastnosti.
Zahteva izurjene varilce.
Pogosto menjavanje
elektrod. Pri delu z več
prehodi je treba odstranjevati
žlindro.
Omejeni položaji pri
varjenju ter uporaba pri
nelegiranih in malolegiranih
jeklih.

Za izdelke iz tanke
pločevine.
Za popravila
(reparature) in
vzdrževanje.
Pogosto uporabljen
postopek pri izdelavi
nove opreme,
popravilih in
vzdrževanju.

Plamensko
varjenje

Majhen strošek opreme.

Elektroobločno
varjenje z
oplaščeno
elektrodo (E)

Raznovrstne oblike spojev.
Varjenje v vseh položajih. Poceni
priprava in oprema. Dobre
lastnosti zvarnih spojev jekla in
drugih zlitin.

Elektroobločno
varjenje pod
praškom (EPP)

Avtomatski postopek. Velika
hitrost varjenja in produktivnost.

Varjenje z
netaljivo
elektrodo v zaščiti
inertnega plina
(TIG)

Razni tipi spojev. Varjenje v
različnih položajih. Ročno,
mehanizirano ali avtomatsko.
Visoka kakovost zvarnega spoja.

Drag zaščitni plin. Potrebni
so dobro izurjeni varilci.
Varjenje v več prehodih pri
večji debelini.

Razširjena uporaba pri
neželeznih kovinah.
Varjenje korenskega
vara, če ni mogoče
izvesti letve pod
korenom.

Varjenje s taljivo
elektrodno žico v
zaščiti inertnega
plina (MIG)

Visoka kakovost zvarnega spoja
pri mnogih zlitinah. Velika
prostornina raztaljene kovine.
Polavtomatski in avtomatski
proces.

Drag inertni plin. Izvajalec
mora biti dobro izurjen.

Najpogostejša uporaba
pri avstenitnih jeklih in
drugih zlitinah.

Globoka prevaritev. Nizka cena
zaščitnega plina.

Varjenje v horizontalnem in
horizontalno-vertikalnem
položaju. Nelegirana in
malolegirana jekla debeline
nad 6 mm.

Uveljavljeno v
proizvodnji, še posebej
v primeru manjših
kakovostnih zahtev.

Dobra kakovost zvarnega spoja.
Polavtomatsko in avtomatsko
varjenje. Za debeline 1–4 mm, z
veliko špranjo in zamaknjenimi
robovi.

Omejeno na nelegirana in
malolegirana jekla. Obstaja
tveganje nespojenih mest.

Varjenje korena pri
debelejši pločevini.

Varjenje v vseh položajih, velik
razpon debelin in številni
materiali.

Zmerni stroški. Zahtevnejša
oprema.

Primerno za nerjavna
jekla in druge zlitine.

Varjenje s taljivo
elektrodno žico v
zaščiti aktivnega
plina (MAG),
prehod v kapljicah
Varjenje s taljivo
elektrodno žico v
zaščiti aktivnega
plina (MAG),
kratkostični
prehod
Impulzno
MIG/MAGvarjenje
Plazemsko
varjenje

Velika hitrost varjenja. Debeline
od 0,1 do 8 mm.

Varjenje pod
praškom (EPT)

Avtomatski visokohitrostni
postopek z velikim deležem
raztaljenega materiala. Primerno
za debele dele iz nelegiranega in
malolegiranega jekla.

Draga oprema. Oteženo
varjenje lahkih kovin. Samo
v vodoravnem položaju.
Varjenje samo v vertikalnem
položaju ob skrbno
postavljeni opremi. Groba
struktura. Potrebna je
toplotna obdelava.
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Soležni in kotni spoji
večjih debelin in
dolžin.

Varjenje tankega
materiala.
Varjenje v proizvodnih
obratih in na
gradbiščih.

3. Zgotavljanje kakovosti zvarnih spojev

Varjenje z
elektronskim
snopom
Varjenje z
laserskim žarkom

Globoka prevaritev in velika
produktivnost. Visoka kakovost
zvarnih spojev. Minimalne
deformacije. Možnost varjenja že
končno obdelanih sestavov.
Omogoča uporabo zelo
koncentriranih toplotnih virov v
vsaki atmosferi.

Draga oprema in varjenje.
Dimenzije delov so omejene
z dimenzijami vakuumske
komore.

Omejena uporabnost,
za proizvodnjo
posebnih delov.

Visoki stroški. Delov z
odbojno površino ni mogoče
variti.

Postopek je v fazi
razvoja.
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4.

MEHANIKA LOMA ZVARNIH SPOJEV

Napake v zvarnih spojih, ki so privedle do katastrofalnih posledic (npr. ladje "Liberty", naftna
ploščad "Alexander L. Kielland", trajekt "MS Estonia"), so spodbudile razvoj in uporabo
mehanike loma kot znanstvene discipline, ki preučuje obnašanje materialov v prisotnosti razpok.
Zvarni spoji imajo v teh raziskavah poseben pomen, saj prav toplotni in metalurški procesi pri
varjenju spodbujajo nastanek razpok.
Glavno vprašanje pri teh raziskavah je, ali bo razpoka v pogojih, ki so značilni za določeno
konstrukcijo, mirovala in bo konstrukcija torej varna, ali pa bo rasla in morda sčasoma
povzročila zlom konstrukcije. Širjenje razpoke v drugem primeru je lahko počasno in stabilno, če
ga spremljajo plastične deformacije pred vrhom razpoke, ali pa hitro in nestabilno, če plastičnih
deformacij praktično ni. Nestabilno širjenje razpok povzroči krhki zlom in se preučuje v okviru
linearno-elastične mehanike loma, medtem ko stabilno širjenje razpok, ki privede do ţilavega
zloma, preučuje elasto-plastična mehanika loma. V vsakem primeru se uporabijo ustrezni
kriteriji loma, ki izhajajo iz energijskega ravnovesja obremenjenega telesa z razpoko, s
primerjavo parametrov mehanike loma in ustreznih lastnosti materiala. Pri linearnoelastični
obravnavi mehanike loma se tako primerja faktor intenzivnosti napetosti z lomno ţilavostjo, v
elastoplastični mehaniki loma pa se primerja odprtje vrha razpoke ali integral J s kritičnimi
vrednostmi [27].
Med najbolj znanimi porušitvami varjenih konstrukcij so gotovo zlomi ladij "Liberty", ki so jih
izdelovali med drugo svetovno vojno z elektroobločnim varjenjem pod praškom – takrat prvič v
masovni proizvodnji. Prelomi ladij "Liberty" so bili krhki in z minimalnimi plastičnimi
deformacijami, glavni vzroki pa so bili nekakovosten material (visoka temperatura prehoda v
krhki lom), nezmoţnost deformiranja v smeri debeline (ravninsko deformacijsko stanje) in
delovanje zaostalih napetosti. Od 4694 izdelanih ladij se jih je kar 233 prelomilo na dva dela.
Primer takšne ladje, zasidrane v pristanišču, je prikazan na Sl. 4.1. Ladja ni bila izpostavljena
praktično nikakršnim zunanjim obremenitvam, ampak samo notranjim (zaostalim) napetostim [27].

Slika 4.1 Videz preloma ladje "Liberty" [27]
Če je zlome ladij "Liberty" še mogoče pripisati nezadostnemu poznavanju varilne tehnologije in
slabemu materialu, pa je treba vzroke za havarijo naftne ploščadi "Alexander L. Kielland" in
trajekta "MS Estonija" iskati v napačni oceni pomena in slabi izdelavi nekaterih zvarnih spojev.
Havarija naftne ploščadi, ki je leta 1980 vzela 123 ţivljenj, je bila posledica utrujenostnega
zloma na obodu prečnega nosilca ploščadi (cev D-6, Sl. 4.2). Ta utrujenostni zlom, Sl. 4.2, se je
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začel z razpokami v soleţnem zvarnem spoju prirobnice (izdelane z upogibanjem plošče in
vzdolţnim soleţnim varjenjem), Sl. 4.3, ter z razpokami v kotnih zvarnih spojih cevi D-6 in
prirobnice za sonar, ki jim niso pripisovali skrajnega pomena in jim zato pri izdelavi tudi niso
posvetili nujne pozornosti.

Slika 4.2 Nosilci naftne ploščadi [28]

Slika 4.3 Razvit plašč na mestu zloma [28]
Poleg tega je bila pomembna tudi velika koncentracija napetosti, ki jo je povzročila vstavitev
prirobnice za sonar brez prehodne zaokroţitve ali drugega sredstva za zmanjšanje koncentracije
napetosti, Sl. 4.4. Ironija usode je hotela, da sonar nikoli ni bil vgrajen v prirobnico.

Slika 4.4 Soležni zvarni spoj prirobnice za sonar z razpokami [28]
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Glavni vzrok potopitve trajekta "MS Estonia" leta 1994, ko je ţivljenje izgubilo 910 potnikov, je
bila preobremenitev ročice za zapiranje vrat na premcu, ki niso bila dobro zaprta. Zvarni spoj, ki
je povezoval ročico z ladijsko konstrukcijo, se je zato zlomil, vrata so se odprla, hiter vdor vode
pa je prevrnil in potopil trajekt. Spoju tudi v tem primeru niso pripisovali zadostnega pomena in
zato ni bil izdelan s potrebno skrbnostjo.

4.1

Pomen mehanike loma

Mehanika loma je inţenirska disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem razvoja razpok v krhkih in
kvazikrhkih telesih. Termin mehanika loma ima dvojni pomen. V oţjem smislu se nanaša na
preučevanje pogojev za razvoj razpok. V širšem smislu pa vključuje tudi del odpornosti
materiala, ki se nanaša na končno fazo procesa deformiranja pod vplivom obremenitev. Tako
zastavljena mehanika loma je disciplina, ki teoretične analize po eni strani neizogibno povezuje z
eksperimentalnimi rezultati, po drugi strani pa s pojavom zloma in havarije pri obratovanju
konstrukcij. Za čim uspešnejšo uporabo mehanike loma so potrebna tudi predznanja na področju
disciplin, kot sta mehanika deformabilnih teles in znanost o gradivih, ki sta njen sestavni del, kot
je shematsko prikazano na Sl. 4.5 [29].

Slika 4.5 Področja uporabe mehanike loma [29]
Eden glavnih ciljev pri projektiranju konstrukcij, kot so tlačne posode, mostovi, ladje, zračna
plovila in vozila, je optimizacija zahtevanih zmogljivosti z ozirom na skupno ceno materiala,
konstruiranje, izdelavo, obratovanje in vzdrţevanje. Projektant pri izpolnjevanju teh ciljev izhaja
iz predpostavljenih delovnih obremenitev in obratovalnih pogojev, izračuna napetosti v različnih
elementih konstrukcije ter jih primerja s kritičnimi napetostmi za ustrezne oblike napak, ki se
lahko pojavijo. Elementi se nato dimenzionirajo ustrezno izbranemu materialu za preprečitev
odpovedi v kakršnikoli obliki. Moţni vzroki za odpoved so:
 čezmerna elastična deformacija,
 čezmerna plastična deformacija in
 zlom.
Inţenirji se v praksi najpogosteje osredotočajo na prvi dve obliki poškodb, izhajajoč iz
predpostavke, da bodo zlom preprečili s pravilno izbiro materiala in dimenzioniranjem
elementov, t. j. z omejevanjem napetosti v elementih. Takšno razmišljanje pa ni vedno pravilno,
kar se je v praksi izkazalo z odpovedjo in zlomom velikega števila konstrukcij ţe pri napetostih,
ki so bile niţje od napetosti tečenja. Komponente konstrukcij lahko namreč vsebujejo vrsto
šibkih mest, ki nastanejo pri tehnološkem postopku pridobivanja in predelave surovin, izdelavi
komponent, montaţi, toplotni obdelavi, med varjenjem in med obratovanjem. Preiskave so
potrdile, da so v konstrukcijskih materialih praktično vedno prisotne določene oblike
nezveznosti. V materialu so lahko mikronske nezveznosti, včasih pa tudi večcentimetrske
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razpoke. Sodobne neporušitvene preiskave (NDT) za ugotavljanje napak v materialu, kot so
ultrazvočne in radiografske metode, so sicer ţe močno izpopolnjene, kljub temu pa ne morejo
vedno odkriti zelo majhnih napak v materialu, kot so razpoke, lunkerji ali poroznost.
Z drugimi besedami – kontrola kakovosti lahko pripomore k zmanjšanju ali odpravi določenih
napak v materialu, v splošnem pa se jim ni mogoče popolnoma izogniti. Tako pridemo do sklepa,
da je pri pravilnem projektiranju konstrukcij za varnost treba upoštevati vse moţne pojavne oblike
odpovedi. Mehanika loma se ukvarja s problemom stabilnega ali nestabilnega širjenja
razpok, obstoječih ali nastalih med obratovanjem, kakor tudi z analizo poškodb in zlomov
zaradi širjenja razpok [30].
Ena osnovnih zahtev pri projektiranju in dimenzioniranju katerekoli inţenirske konstrukcije je,
da v času predvidenega obratovanja ne smejo nastopiti poškodbe v kakršnikoli obliki, zaradi
katerih bi konstrukcija izgubila svoja funkcionalnost. Konstrukcijska celota se lahko torej izgubi
na različne načine, najbolj kompleksen in najnevarnejši pa je tisti, ki ga opisujemo kot "krhki
zlom". Uporabo kovin z visoko trdnostjo in razmeroma visoko vrednostjo napetosti tečenja v
inţenirski praksi lahko spremljajo nepričakovani pojavi.
Varnost konstrukcij z ozirom na naštete oblike odpovedi se je do sedaj zagotavljala z
dimenzioniranjem delov na dopustne napetosti dop.. Ta tradicionalni pristop h konstruiranju na
podlagi stopnje varnosti pa ni dovolj zanesljiv, saj se odpovedi in havarije zgodijo tudi takrat, ko
so izpolnjene stroge zahteve glede varnosti pred plastičnim tečenjem. To dokazujejo številni
primeri zlomov raznovrstnih konstrukcij: jeklenih mostov, rešetkastih nosilnih konstrukcij, ladij,
letal, tlačnih posod in cevovodov ter strojnih elementov [31]. Vzrok nekaterih zlomov so slabe
konstrukcijske in tehnološke rešitve, vzrok mnogih nesreč pa so tudi skrite napake v materialu,
ki so med obratovanjem prerasle v makrorazpoke.
Za razumevanje vzrokov nastanka tega problema moramo podrobno analizirati diagram na Sl.
4.6, ki prikazuje primerjavo "zarezne občutljivosti" za dve vrsti jekla. Jeklo A ima visoko
trdnost, medtem ko je drugo jeklo B slabše kakovosti ter ima manjšo natezno trdnost, vendar tudi
večjo lomno ţilavost KIc(B) > KIc(A) [31].
Diagram na Sl. 4.6 prikazuje občutljivost materiala na obstoječe napake. Točka P označuje
primer napake, ki opozarja na to, da je v določenih primerih zares nevarno uporabiti jeklo visoke
trdnosti. Predpostavimo, da je nazivna delovna napetost nom bistveno manjša od natezne trdnosti
obeh obravnavanih jekel. Predpostavimo tudi, da je v materialu, iz katerega je izdelan del,
majhna začetna napaka, ki se lahko v obratovalnih pogojih stabilno razvija zaradi utrujanja
materiala ali zaradi vpliva napetostne korozije. Izhodiščno velikost začetne napake označimo z a*.
Na Sl. 4.6 je razvidno, da točka P, ki ustreza a*, določa dejansko napetost, pri kateri bo prišlo do
porušitve konstrukcije, kar se lahko zgodi tudi pri nazivni napetosti nom, ki je bistveno manjša
od natezne trdnosti obeh obravnavanih materialov. Sledi jasen sklep, da lahko pri obratovanju
konstrukcije nastanejo razmere, ki so označene s točko P, in da bi v tem primeru prišlo do zloma
konstrukcije iz jekla A, medtem ko bi konstrukcija iz jekla B ostala nepoškodovana.
Lahko zatrdimo, da projektiranje na podlagi klasičnih varnostnih kriterijev, kamor spadajo
koncept dopustnih napetosti in različne stopnje varnosti, ni dovolj zanesljivo za obvarovanje
konstrukcijske celote delov. Ta pomanjkljivost je lahko odločilna, če se med obratovanjem
pojavi kateri od naštetih vplivov (ali več):
 uporaba varjene konstrukcije z zaostalimi napetostmi neznane velikosti;

-50-

4. Mehanika loma zvarnih spojev





nizka delovna temperatura ali velika hitrost delovanja obremenitev (npr. udarne
obremenitve);
velike dimenzije delov;
spremenljive (utrujenostne) obremenitve ali agresivno okolje.

Slika 4.6 Izbira materiala na podlagi lomne žilavosti [31]
Projektant, ki ţeli zasnovati zanesljivo konstrukcijo, mora uporabljati sredstva mehanike loma
pri:
 oceni ţivljenjske dobe konstrukcije pred spuščanjem v obratovanje in med obratovanjem,
 določanju zaostalih napetosti,
 izbiri materiala,
 optimizaciji konstrukcije.
Glavni vzrok zloma mnogih konstrukcij je nastanek in širjenje razpoke kot posledice napake ali
druge nepopolnosti v materialu. Razvoj teh razpok povzroči delovanje statičnih in dinamičnih
obremenitev, pogosto pa ga pospešujejo tudi atmosferski vplivi (temperatura, vlaţnost,
korozivno okolje).
Izkušnje iz preiskav letalskih konstrukcij so pokazale, da je čas, ki je potreben za nastanek
razpoke, v primerjavi s časom širjenja razpoke do zloma razmeroma kratek. Preostala ţivljenjska
doba konstrukcije se zato ocenjuje na podlagi časa, ki je potreben za širjenje razpoke in znaša
pribliţno 95 % ţivljenjske dobe [31]. Celoten proces akumulacije napak se zato običajno
obravnava kot proces širjenja razpoke, medtem ko se za nastanek razpok ne zapravlja časa.
Preiskave so pokazale, da je tak pristop dovolj konservativen za sprejemljivost. Pri projektiranju
konstrukcij je treba upoštevati trdnost in trajnost delov, v katerih so skrite posebne vrste napak,
ki so najbolj nevarne – razpoke. Trajnost delov konstrukcije je odvisna od hitrosti širjenja
razpoke oziroma od hitrosti zmanjševanja nosilnosti kot posledice razvoja razpoke do kritične
velikosti. Shematski prikaz razvoja napake v odvisnosti od časa in zmanjšanja preostale trdnosti je
podan na Sl. 4.7.
Napaka doseţe kritično velikost "acr" po določenem kritičnem časovnem obdobju. Nosilnost dela
tedaj postane manjša od projektirane obremenitve, zaradi česar pride do nepričakovane in
predčasne odpovedi konstrukcije oziroma do katastrofalnega zloma. Projektiranje za varnost
konstrukcije mora izpolnjevati specifične zahteve glede napak, tako da v nobenem primeru ni
dovoljen razvoj začetne napake do kritične velikosti (dolţine), saj bi projektirana mejna
obremenitev v tem primeru padla pod predpisano raven (Fmin) ţe med ţivljenjsko dobo
konstrukcije. Na ţivljenjsko dobo konstrukcije vpliva cela vrsta različnih dejavnikov, kot so:
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maksimalna in delovna napetost, pogostost obremenitev, zaostale napetosti, trdnost materiala,
velikost razpoke, oblika razpoke, hitrost širjenja razpoke, vpliv delovnega okolja itd.

Slika 4.7 Shematski prikaz razvoja razpoke pri povečanju
poškodb in zmanjšanje preostale trdnosti [31]
Pri napovedovanju preostale ţivljenjske dobe konstrukcije izhajamo iz predpostavke, da razpoka
obstaja ţe od vsega začetka, ali da je nastala v začetnem obdobju obratovanja konstrukcije.
Postopek napovedovanja prikazuje Sl. 4.8 in vključuje naslednje faze:
 Geometrija: Vhodni podatek za analizo napetosti je določitev geometrije preučevane
(projektirane) konstrukcije.
 Ugotavljanje napak: Z neporušitvenimi preiskavami se ugotavlja prisotnost, velikost in
oblika napak v različnih fazah razvoja, kakor tudi kritičen poloţaj v opazovanem delu.
Opomba: Odkriti je mogoče samo tiste napake, ki so večje od praga občutljivosti metode.
 Obremenitev: Določiti je treba točno vrednost delovnih obremenitev in tudi vse
spremembe delovnih obremenitev. Opomba: Delovnih obremenitev ni mogoče meriti, zato
se izračunavajo iz drugih parametrov (npr. deformacij).
 Delovno okolje: Opredelitev vpliva delovnega okolja na konstrukcijo (temperatura,
vlaţnost, korozivni vplivi).
 Lastnosti materiala: Določanje lomne ţilavosti in razvoja razpok v pogojih delovnega
okolja in delovnih obremenitev.
 Napovedovanje življenjske dobe konstrukcije: Ţivljenjska doba se lahko napoveduje na
podlagi analize napetosti in zakonov širjenja razpok, rezultat pa so ţivljenjska doba pod
vplivom utrujanja in intervali inšpekcijskih pregledov v preostali ţivljenjski dobi.
Preostala trdnost konstrukcije z razpoko je odvisna od različnih dejavnikov, kot so: metalurške
lastnosti, predpostavke pri analizi, pogoji obremenitve. Za točno določitev trdnosti je treba
skrbno opredeliti vpliv različnih dejavnikov in njihov vpliv na preostalo trdnost. Eden
najpomembnejših dejavnikov pri določanju preostale trdnosti je izbira primernega kriterija za
pojav zloma. Različni avtorji (raziskovalci) so predlagali več kriterijev za pojav zloma [46].
Najpogostejši kriteriji za pojav zloma so zasnovani na določanju lomne ţilavosti pri ravninskem
napetostnem stanju "Kc", odprtja vrha razpoke "" oz. COD (crack opening displacement),
gostote deformacijske energije S in analizi integrala J [32].
Irwin [33] je predlagal upoštevanje vpliva plastične cone z uvedbo efektivne velikosti razpoke,
ki je enaka fizični velikosti razpoke, povečani za polovico velikosti plastične cone.
Wells [34] je uvedel kriterij za pojav zloma, ki upošteva končno odprtje "" vrha razpoke.
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Začetek loma po predpostavki nastopi, ko odprtje razpoke doseţe kritično vrednost "c", ne glede
na dolţino razpoke.
Kraft in sodelavci [35] so prvi predlagali kriterije na podlagi koncepta odpornosti proti razvoju
razpoke "KR". Izhajajo iz tega, da je razvoj razpoke stabilen, dokler je povečanje odpornosti ob
širjenju razpoke večje od povečanja intenzivnosti napetosti.

Slika 4.8 Napovedovanje življenjske dobe konstrukcije in preostale trdnosti [31]
Z mehaniko loma lahko dobimo kvantitativen odgovor na specifične probleme varnosti
konstrukcij z razpoko. Ne glede na to, kako se pojavijo, lahko te razpoke med obratovanjem
rastejo, hitrost širjenja pa je odvisna od raznih dejavnikov, kot so velikost in vrsta obremenitve,
kombinacija materiala in okolja, velikost in oblika telesa z razpoko. Z rastjo razpoke se povečuje
tudi intenzivnost napetosti na njenem vrhu, kar še dodatno pospešuje širjenje razpoke.
Preostala trdnost konstrukcije c, ki je ponazorjena z odvisnostjo lomne napetosti od dolţine
razpoke, progresivno pada s širjenjem razpoke (Sl. 4.7).
Preostala trdnost je po določenem času tako majhna, da lahko komponente med obratovanjem
odpovejo ţe pri običajnih delovnih obremenitvah. Poraja se sklep, da imajo vse konstrukcije
omejeno dobo uporabnosti, konstruktor pa mora na podlagi tega dejstva ponuditi rešitve, ki bodo
tveganje zloma zmanjšale na sprejemljivo nizko raven.
V tem smislu je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:
 Kakšna je preostala nosilnost konstrukcije kot funkcija dolţine razpoke?
 Kakšno velikost razpoke lahko toleriramo pri pričakovanih delovnih pogojih, t. j. kakšna je
največja dovoljena dolţina razpoke ad?
 Kakšna je ţivljenjska doba konstrukcije, če predpostavimo, da v njej ţe obstaja napaka?
 Kako dolgo traja širjenje razpoke od začetne velikosti – npr. od najmanjše velikosti, ki jo
je še mogoče odkriti – do največje dovoljene velikosti razpoke?
 Kako pogosti morajo biti inšpekcijski pregledi in ugotavljanje velikosti razpok, da je
mogoče še pravočasno opraviti zamenjavo, popravilo ali pa prenehati z obratovanjem?
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Mehanika loma trenutno razpolaga z metodami, ki lahko dajo kvantitativne in dovolj točne
odgovore na zastavljena vprašanja. To v praksi pomeni, da je mehanika loma omogočila uvajanje
novih pristopov pri projektiranju, proizvodnji, razvoju in uporabi novih materialov, kot so
kompozitni, sintrani in keramični materiali, še posebej pa pri zvarnih spojih. Zaradi moţnosti
ocenjevanja nevarnosti napak v obliki razpok določene velikosti in poloţaja, ki jih je prinesla
mehanika loma, lahko zdaj – z določenimi omejitvami – dovolimo tudi obratovanje konstrukcij z
napakami.
4.2

Osnovne definicije mehanike loma

4.2.1 Osnovne vrste izoblikovanja površine preloma
Razpoka je običajno definirana kot votlina v telesu, ki se izoblikuje brez odstranjevanja
materiala in je omejena z dvema nasproti leţečima površinama (ploskvama), katerih razmik je
neznaten v primerjavi s površino [36]. Skupna konturna linija površine razpoke se pogosto
imenuje čelo (fronta) razpoke. Resnične razpoke so najpogosteje nepravilnih oblik in Sl. 4.9
prikazuje najznačilnejše oblike ravninskih razpok z idealiziranim čelom, ki se uporabljajo pri
teoretičnih izvajanjih. Čelo središčne skoznje razpoke (Sl. 4.9a) je idealizirano kot daljica,
površinske razpoke kot polelipsa (Sl. 4.9b), skrite (notranje) razpoke pa kot elipsa (Sl. 4.9c).
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Slika 4.9 Osnovne pojavne oblike ravninskih razpok [36]
a) skoznja, b) poleliptična, c) eliptična
Ločene ploskve razpoke predstavljajo neobremenjene meje natezno obremenjenega telesa in
porazdelitev napetosti v bliţini vrha razpoke je zato odvisna od načina izoblikovanja površine
preloma. Irwin je pokazal, da obstajajo trije osnovni načini zamikanja ene ploskve razpoke proti
drugi, s katerimi je mogoče opisati obnašanje razpok v vseh napetostnih stanjih. Sl. 4.10
prikazuje osnovne načine odpiranja vrha razpoke [36]. Načine odpiranja vrha razpoke, ki leţi v
ravnini X–Z, lahko opišemo takole:
 I način - razvoj razpoke s cepitvijo (Sl. 4.10a) je določen s simetričnim odpiranjem
ploskev razpoke glede na začetno ravnino razpoke.
 II način - drsni razvoj razpoke (Sl. 4.10b) opisuje lokalno deformacijo, pri kateri ploskvi
drsita ena po drugi v isti ravnini, vendar v nasprotnih smereh.
 III način - striţni razvoj razpoke (Sl. 4.10c) predstavlja primer lokalne deformacije, kjer
ploskvi drsita ena po drugi vzdolţ čela razpoke tako, da so točke materiala, ki so bile pred
razvojem razpoke v isti vertikalni ravnini, po razvoju razpoke v različnih vertikalnih
ravninah (t. i. neraven razvoj razpoke).
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a) Tip I – cepitev

b) Tip II – drsenje

c) Tip III – strig

Slika 4.10 Osnovni načini razvoja razpoke in izoblikovanja površine preloma [36]
Najbolj nevarni zlomi nastanejo pri razvoju razpoke s cepitvijo (tip I). Ta vrsta loma je zato tudi
najbolje preučena in zanjo je opredeljeno določanje faktorja intenzivnosti napetosti.

4.2.2 Faktor intenzivnosti napetosti
Faktor intenzivnosti napetosti določa velikost komponent napetosti pri neenakomerni napetostni
porazdelitvi [37]. Poudariti moramo, da lahko vse načine razvoja razpoke (I, II, III) uvrstimo
med probleme teorije elastičnosti, saj spadajo med ravninska deformacijska stanja ali med
posplošena ravninska napetostna stanja. Oba problema rešujemo po enakem matematičnem
postopku. Sl. 4.11 prikazuje komponente napetosti v bliţini vrha razpoke v pravokotnem
prostorskem koordinatnem sistemu [37]. Odvisnost komponent napetosti x, y, z in xy se
lahko izrazi kot:
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Izraze, ki opisujejo komponente napetostnega polja pred čelom razpoke za r << a v izotropnem
linearno-elastičnem materialu, lahko zapišemo v tenzorski obliki:

ij 

KI
f ij     
2r

(4.2)

kjer je: K I      a - faktor intenzivnosti napetosti
fij() - funkcija kota.
To je znani Vestergaardov model (pristop) [38], ki omogoča povezovanje lokalnega
napetostnega polja okrog čela (vrha) razpoke z globalnimi mejnimi pogoji.
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Slika 4.11 Komponente napetosti pred čelom razpoke v
pravokotnem prostorskem koordinatnem sistemu [37]
Iz enačbe (4.2) sledi, da se napetosti ob vrhu razpoke povečujejo proti neskončnosti, ko gre r 
1
0, in da so produkt geometrijskega člena
f  in faktorja K I      a , ki je enostavna
2r
funkcija oddaljene napetosti  in dolţine razpoke a. Faktor K I      a določa velikost
singularnosti elastičnih napetosti v polju okrog čela (vrha) razpoke. Ta faktor, ki se imenuje tudi
faktor intenzivnosti napetosti za tip I oz. odprtje razpoke, ima obliko:

KI  C   a

(4.3)

in je izraţen v MN m-3/2 ali v MPa m1/2. Konstanta C (geometrijski faktor) za dvoosni natezni
primer je C = 1/2. Poudariti moramo, da je rezultat v obliki enačbe prvi dobil Griffith [37].
Izpeljal pa ga je na popolnoma drugačen način, in sicer z opazovanjem energije elastične
deformacije, ki jo vsebuje neomejena okolica eliptične napake z zanemarljivo krajšo osjo.
Podobno velja tudi za tipa II in III.

4.3

Uporaba parametrov mehanike loma za
primernost zvarnih spojev za uporabo

Mehanika loma s teoretičnimi in eksperimentalnimi analizami obnašanja teles z razpoko je
prinesla nove moţnosti zagotavljanja varnosti konstrukcij. Razvoj standardov za določanje
lomne ţilavosti pri ravninski deformaciji KIc je omogočil uporabo linearno-elastične mehanike
loma za realne konstrukcije, izdelane iz materialov visoke trdnosti. Pogoj za veljavnost tega
pristopa je, da se okrog vrha razpoka razvije samo majhno področje plastične deformacije,
preden pride do razvoja razpoke in zloma.
Po Griffithovem energijskem kriteriju je širjenje razpoke v določenem telesu nestabilno, če je
sila širjenja razpoke (hitrost sproščanja energije) večja od odpornosti materiala proti širjenju
razpoke. Sila širjenja razpoke je v okviru linearno-elastične mehanike loma opredeljena s
faktorjem intenzivnosti napetosti:

K  Y a

(4.4)

kjer je: Y – brezdimenzijski geometrijski faktor,
 – oddaljena napetost,
a – dolţina razpoke.
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Odpornost materiala proti nestabilnemu širjenju razpoke je v okviru linearno-elastične mehanike
loma predstavljena s kritično vrednostjo faktorja intenzivnosti napetosti v pogojih ravninskega
deformacijskega stanja, KIc, oziroma z lastnostjo materiala, ki jo imenujemo lomna žilavost.
Postopek določanja lomne ţilavosti za homogene materiale v pogojih ravninskega
deformacijskega stanja je podrobno in natančno opredeljen v standardu ASTM E399 [39].
Če poznamo vrednost lomne ţilavosti in faktorja intenzivnosti napetosti, lahko opredelimo pogoj
za nestabilno širjenje razpoke:
K  KIc

(4.5)

na podlagi katerega se določi kritična dolţina razpoke ac, če poznamo lomno ţilavost, oddaljeno
napetost  in faktor geometrije Y, ali pa se določi potrebna lomna ţilavost (izbira materiala), če
poznamo dolţino razpoke a, oddaljeno napetost  in faktor geometrije Y. Pogoj za nestabilno
širjenje razpoke – enačba (4.4) – se lahko uporabi tudi kot kriterij za določanje dovoljene
obremenitve (ki je predstavljena z napetostjo ), če poznamo dolţino razpoke a, lomno ţilavost
in faktor geometrije Y.
Neposredno določanje lomne ţilavosti KIc in njegova uporaba sta omejena na materiale z visoko
trdnostjo, saj se pri večini konstrukcijskih materialov okrog vrha razpoke oblikuje veliko
področje plastične deformacije. Analiza plastičnega obnašanja materiala z razpoko, s katero se
ukvarja elasto-plastična mehanika loma, uvaja še naslednja parametra:
 odprtje vrha razpoke CTOD () in
 konturni integral J, ki je neodvisen od poti integracije.
Ko so izpolnjeni pogoji ravninskega deformacijskega stanja v linearno-elastičnem območju, ta
dva parametra predstavljata kritični veličini (Ic in JIc) in sta neposredno povezana z veličino KIc.
Parametra  in J sta prikladna, saj ju je mogoče analizirati tudi po razvoju večjih plastičnih
deformacij, pa tudi zaradi v standardih predpisanih načinih eksperimentalnega določanja.
Prve predloge standardov za določanje lomne ţilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju sta
objavila Ameriška druţba za testiranje in materiale (American Society for Testing and Materials –
ASTM) – ASTM E399-70T in Britanski inštitut za standardizacijo (British Standard Institution –
BSI) – DD 3. Sprejeti so bili predlogi pod naslovom:
 ASTM E399 - Standard Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic
Materials (preizkušanje lomne ţilavosti pri ravninskih deformacijah kovinskih materialov)
[39], in
 BS 5762 - Standard Test Method for Crack Opening Displacement (standardni postopek za
določanje odprtja razpoke) [40].
Po sprejemu teh standardov je bilo sprejetih še več standardov ASTM za preizkušanje epruvet z
razpoko. Med njimi se najpogosteje uporabljajo naslednji standardi:
 ASTM E813 - Standard Test Method for JIc, A Measure of Fracture Toughness
(Standardna preizkusna metoda za JIc, merilo lomne ţilavosti) [41]
 ASTM E1152 - Standard Test Method for Determining J-R Curve (Standardna preizkusna
metoda za določitev krivulje J-R) [42]
 ASTM E1290 - Standard Test Method for Crack – Tip Opening Displacement (CTOD)
Fracture Toughness Measurement (Standardna preizkusna metoda za določitev lomne
ţilavosti z merjenjem odprtja konice razpoke – CTOD) [43]
 ASTM E1737 - Standard Test Method for J Integral Characterization of Fracture Toughness
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(Standardna preizkusna metoda za karakterizacijo lomne ţilavosti s pomočjo integrala J)
[44]. Ta standard zdruţuje dva standarda (E 813 in E 1152), ki se v večjem delu prekrivata.
Praktične izkušnje so bile vgrajene v razširjeno področje uporabe integrala J za
karakterizacijo materialov.
ASTME 1820 - Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness
(Standardna preizkusna metoda za merjenje lomne ţilavosti) [45]. Ta standard je zdruţil
standarde E399, E1290 in E1737.

Podoben pristop je bil sprejet tudi za britanske standarde in v standardu BS 7448 - Fracture
mechanics toughness tests [46] je tako opredeljeno preizkušanje lomne ţilavosti. V prvem delu
Methods for determination of KIc, critical CTOD and critical J values of metallic materials so
zbrani postopki za določanje KIc, kritične vrednosti CTOD in kritične vrednosti J za kovinske
materiale. Drugi del BS 7448 - Methods for determination of KIc, critical CTOD and critical J
values of welds in metallic materials [47] predpisuje postopek preizkušanja parametrov
mehanike loma pri zvarnih spojih. Trend zdruţevanja standardov z istimi oblikami epruvet in
podobnimi postopki preizkušanja se kaţe tudi v pristopu, ki ga je sprejela Evropa.
Kar je še posebej pomembno za zvarne spoje, je splošno sprejeto stališče, da je prisotnost razpok
in drugih napak moţna in celo neizbeţna. Od tod izhaja tudi velik interes, da se parametri
mehanike loma uporabijo pri zvarnih spojih in konstrukcijah. Pri uporabi parametrov mehanike
loma za analizo obnašanja zvarnih spojev pa se pojavljata dve pomembni teţavi [48]:
 Omejena moţnost odkrivanja velikosti in poloţaja napak.
 Heterogenost mikrostrukture, Sl. 4.12, in mehanskih lastnosti zvarnega spoja.

Slika 4.12 Makro posnetek zvarnega spoja [49]
1 – VAR, 2 – TVP, 3 – OM
Ocena varnosti zvarnih spojev zato ni dovolj zanesljiva, saj nimamo dovolj podatkov o napakah,
prav tako pa ni gotovo, kako bo razpoka rasla skozi različne strukture zvarnega spoja. Pri
preiskavah preizkušancev z razpoko v zvarnem spoju je zato problematična določitev mesta vrha
razpoke [49, 50].
Kar se tiče različnih mehanskih lastnosti, je jasno, da bodo pogoji za širjenje razpok s konicami v
različnih predelih zvarnega spoja različni. Te teţave ne predstavljajo ovire za eksperimentalno
določanje lomne ţilavosti v kritičnih conah zvarnega spoja ali zvarnega spoja kot celote, teţavna
je interpretacija izmerjenih vrednosti [50].
Za čim popolnejšo sliko o uporabi preizkusnih metod mehanike loma pri zvarnih spojih je treba
opisati epruvete ter omeniti moţne napake in odstopanja. Epruvete se v mehaniki loma
preizkušajo predvsem na nateg ali na upogib. Med številnimi oblikami, ki so bile uporabljene v
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različnih raziskavah, so se najbolj uveljavile epruvete za tritočkovni upogibni preizkus, Sl. 4.13,
in kompaktne epruvete za natezni preizkus, Sl. 4.14 [39, 46]. Epruveta za tritočkovni upogibni
preizkus (upogibanje s silo) se je izkazala kot zelo praktična, zato se uporablja pri preizkušanju
vseh treh naštetih parametrov mehanike loma (KIc, , J). Kompaktna epruveta za natezni
preizkus v primerjavi z drugimi oblikami epruvet omogoča pomemben prihranek materiala,
kakor tudi sorazmerno majhno preizkusno silo.

Slika 4.13 Epruveta za tritočkovno upogibanje [39, 46]

Slika 4.14 Kompaktna epruveta za natezni preizkus [39, 46]
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Preizkušanje epruvet z razpoko pokaţe lokalno obnašanje materiala okrog vrha razpoke v epruveti iz
dovolj homogenega materiala, tako da lahko rezultate lokalnega obnašanja posplošimo na globalno
raven, oziroma jih neposredno prenesemo na ustrezno konstrukcijo. Takšen preizkusni postopek ni
dovolj zanesljiv ob upoštevanju heterogene strukture na Sl. 4.12, saj lahko konica razpoke med
razvojem prehaja skozi področja različnih struktur in mehanskih lastnosti zvarnega spoja. Zato je
potrebna analiza zvarnega spoja z uporabo metod mehanike loma.
Kompleksnost mikrostrukture in geometrije pri določanju lomne ţilavosti in ostalih mehanskih
lastnosti v TVP je vidna na Sl. 4.15, ki prikazuje malolegirano, termomehansko obdelano jeklo s
povečano trdnostjo v večvarkovnem varu. Pri spojih teh jekel se v TVP pod vplivom
ponavljajočih se toplotnih ciklov in plastičnih deformacij v ozkem pasu TVP ob liniji spojitve
praviloma pojavljajo mesta zmanjšane lomne ţilavosti (mesti A in E na Sl. 4.15) [51].

Slika 4.15 Prerez TVP vara malolegiranega jekla povišane trdnosti [51]
V primeru ravnanja po priporočilu, da se za neposredno določanje lomne ţilavosti v kritičnem
področju spoja vzame najniţja izmerjena vrednost, je takšno določanje povezano s celo vrsto
teţav, kakor je prikazano na Sl. 4.15. Če je kritično področje, v katerem se najpogosteje
pojavljajo razpoke, kakor pri jeklu TVP, njegova velikost 2–3 mm v osnovnem materialu ob
liniji spojitve prinaša eksperimentalne teţave pri postavljanju začetka utrujenostne razpoke na
kritično mesto. Praktične izkušnje raziskovalcev kaţejo, da je tudi pri najbolj skrbnem delu treba
obdelati več deset preizkušancev, preden se uspešno locira vrh razpoke v milimetrskem
kritičnem področju in zanesljivo določi dejanske minimalne vrednosti lomne ţilavosti v TVP,
izkoristek preizkušenih vzorcev pa je tako največ 10–20 % [51].
Naslednjo teţavo pri določanju lomne ţilavosti predstavlja sledenje širjenju utrujenostne razpoke
z vrhom v TVP (področje na Sl. 4.15), saj razpoka prodira v dele TVP z različnimi
mikrostrukturnimi in mehanskimi lastnostmi. Zaradi spreminjajočih se lastnosti v ravnini širjenja
razpoke se pred vrhom razpoke izoblikuje asimetrična plastična cona. Če upoštevamo tudi to, da
dejanskih vrednosti nekaterih lastnosti, npr. napetosti tečenja, ni mogoče določiti neposredno za
ozki krhki področji A in E v TVP, je jasno, da niso zagotovljeni pogoji za določanje parametrov
mehanike loma po postopkih za homogene materiale.
Vse metode mehanike loma zaradi opisanih omejitev niso enako uporabne za določanje
najmanjše vrednosti lomne ţilavosti v zvarnem spoju. Glede na to, da je vsem metodam skupen
problem postavljanja vrha utrujenostne razpoke na kritično mesto v TVP, bi lahko bil kriterij za
oceno uporabnosti posameznih metod njihova sposobnost meriti lomno ţilavost tik pred vrhom
razpoke, neodvisno od vpliva materiala na večjih oddaljenostih od t. i. procesne cone ob vrhu
razpoke. V tem pogledu ima prednost KIc kot linearno-elastični kazalec lomne ţilavosti, saj so
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pogoji omejene plastične cone pri njegovem določanju stroţji kot pri elasto-plastičnih kazalcih.
V realnih situacijah je pri preiskavah zvarov le redko mogoče izpolniti te stroge pogoje, ker
imamo najpogosteje opravka z jekli z razmeroma visoko lomno ţilavostjo. Kontrola velikosti
plastične cone s povečanjem dimenzij preizkušanca je teţko izvedljiva, prvič zato, ker bi bila
debelina preizkušanca pri mehkejših jeklih nekajkrat večja od debeline konstrukcijskih
elementov, drugič pa zato, ker se pri vzorcih, ki so izrezani iz zvarov, dodatno komplicira
postavljanje vrha razpoke v kritično področje.
Kot je bilo ţe omenjeno, je problem kompleksnejši zaradi heterogenosti strukture in mehanskih
lastnosti zvarnih spojev, predvsem v odvisnosti od poloţaja vrha utrujenostne razpoke in
lastnosti področij, skozi katera se razvija razpoka. Toda če se zvarni spoj obravnava kot
konstrukcijska celota, potem je pri lokalni preiskavi, kot je določanje parametrov mehanike
loma, smiselno določiti podatke za najšibkejše mesto. Jasno je tudi to, da je pri določanju
nateznih lastnosti in še posebej natezne trdnosti, podatek za zvarni spoj kot celoto merodajnejši
za varjeno konstrukcijo od posameznega rezultata za var ali osnovni material.
Veliko število različnih preizkusov varivosti priča o tem, da se problemu razpok v zvarnih spojih
vedno posveča posebna pozornost. Neporušitvene preiskave lahko odkrijejo različne napake,
pogosto pa se sprejme odločitev, da bodo odkrite napake ostale v konstrukciji. To pomeni, da so
lahko v zvarnem spoju takšne napake in razpoke, ki sploh niso bile odkrite, in takšne, ki so sicer
bile odkrite, vendar niso bile odpravljene. Sledi enostaven zaključek, da je v tem primeru ocena
lokalnega obnašanja zvarnega spoja v bliţini napake vsaj tako pomembna kot ocena globalnega
obnašanja spoja. Čeprav daje udarni preizkus epruvet z V-zarezo po Charpyju dragocene podatke
o lokalnem obnašanju v coni vrha zareze, pa ti podatki ne morejo popolnoma pojasniti pogojev
nastanka ali širjenja razpok.
Velik interes za uporabo preizkusnih metod mehanike loma pri zvarnih spojih je ţe na samem
začetku naletel na omejitve pri ceni preizkusov in številu epruvet, ki jih je treba preizkusiti. Prvič
je treba po zgornji analizi preizkusiti vsaj 10 epruvet za določitev posameznega parametra
mehanike loma zvarnega spoja. Tako drage preiskave so marsikdaj ekonomsko upravičljive, če
prispevajo k varnosti konstrukcije ali k podaljšanju ţivljenjske dobe – ob upoštevanju dejstva, da
se več kot polovica vsega jekla, proizvedenega na svetu, vgradi v varjene konstrukcije [52].
Upoštevati moramo, da preučevanja mehanike loma zahtevajo tudi poznavanje mehanskih
lastnosti. Kadar gre za zvarne spoje, nam pogosto manjkajo zanesljivi podatki o napetosti
tečenja, ki je po standardih za preizkušanje parametrov mehanike loma ena osnovnih
primerjalnih mehanskih lastnosti.
Kljub vsem teţavam in pomislekom pa se mehanika loma vse bolj uveljavlja pri preizkušanju
zvarnih spojev. Razlog je predvsem v boljšem in popolnejšem razumevanju obnašanja zvarnega
spoja z razpoko na podlagi analize podatkov, pridobljenih v teh preizkusih. Standard BS 7448
[46, 47] predvideva uporabo vseh treh parametrov (KIc, CTOD, integral J) za karakterizacijo
odpornosti zvarnega spoja proti nastanku in širjenju razpok, ter opredeljuje primere, v katerih je
merodajen vsak od njih.
Standard gre glede poloţaja zareze in utrujenostne razpoke korak naprej ter opredeljuje različne
variante za soleţni X- in K-zvar, kakor tudi za enovarkovni zvar. Zahteve za poloţaj razpoke so:
 Zareza mora biti postavljena tako, da je ravnina utrujenostne razpoke vzporedna z
vzdolţno osjo zvarnega spoja.
 Večji del vrha razpoke mora biti v preizkušanem območju, da ne bi prišlo do lokalnih
poškodb v majhni prostornini materiala.
 Zareza se postavi v var, linijo spojitve ali TVP.
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Primernost izbire dodajnega materiala se potrjuje s preiskavo vara. Način odvzema epruvet z
zarezo in utrujenostno razpoko v varu je prikazan na Sl. 4.16.

Slika 4.16 Način odvzema epruvet in položaj razpoke pri preizkušanju vara [47]
Epruvete za določanje parametrov mehanike loma se izdelajo iz pridruţenih preizkušancev, ki so
narejeni na enak način kot sam izdelek. Za plošče, tanjše od 50 mm, se uporabljajo epruvete
polne debeline. Odpornost proti razvoju razpok v varu in TVP se preiskuje na epruvetah z
zarezo in utrujenostno razpoko, kot je shematsko prikazano na Sl. 4.17 in Sl. 4.18 [47].
Za oceno skupnega vpliva vseh področij zvarnega spoja (var, linija spojitve in TVP) ter
tehnoloških pogojev varjenja se zareza postavi tako, da vključuje ozek pas vseh treh področij, pri
čemer je poševnina konica na globini 1,5–2,5 mm.
Shema položaja zareze

Smer

Geometrija
epruvete

NP

BxB
ali B x 2B

NQ

BxB

NP

BxB
ali B x 2B

TVP – zareza v liniji spojitve
na polovici debeline

NP

BxB
ali B x 2B

TVP – zareza v liniji spojitve
na četrtini debeline

PQ

BxB

Prečno v varu

PN

BxB

Prečno v varu vzdolţ
središčnice

Mesto zareze
Var – vzdolţ središčnice
Var – iz korena vzdolţ
središčnice

Slika 4.17 Položaj zarez v epruvetah mehanike loma
za preizkušanje zvarnega spoja [47]
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Shema položaja zareze

Smer

Geometrija
epruvete

NQ

BxB

Pravokotno na var vzdolţ
središčnice

NQ

BxB

V prvem korenskem varku

NQ

BxB

Grobozrnata struktura TVP ob
varu

NP

BxB
ali B x 2B

Skozi največjo prostornino
vara vzdolţ spoja

NP

BxB
ali B x 2B

Pravokotno na največjo
prostornino vara

NP

NP

Mesto zareze

B x B ali B x 2B –
Najmanj 15 % čela razpoke v
za preizkušance,
grobozrnati strukturi TVP
debelejše od 50 mm
BxB
ali B x 2B

TVP – 5 mm od linije spojitve

Slika 4.18 Primeri položajev zarez v specifičnih strukturah zvarnega spoja [47]

4.4

Analiza utrujanja s stališča mehanike loma

Širjenje razpoke pod vplivom spremenljivih obremenitev, ki so manjše od obremenitve
kvazistatičnega zloma, se imenuje utrujanje materiala. Največ poškodb in izpadov delov in
konstrukcij med obratovanjem se zgodi prav kot posledica utrujanja. Poškodbe se lahko v
mnogih primerih pripišejo stanju materiala, številne poškodbe pa so tudi posledica slabih
konstrukcijskih rešitev in, najpogosteje, slabih zvarnih spojev [54]. To pomeni, da nagnjenje
strojnega elementa, konstrukcije ali zvarnega spoja k utrujanju ni odvisno le od vzdrţljivosti
proti utrujanju materiala, iz katerega je izdelan, temveč tudi od njegove geometrije. Kadar smo
pred nalogo izboljšanja obstojnosti stroja ali konstrukcije proti utrujanju, samo izbira
vzdrţljivejšega materiala delov ne zadošča oziroma je pogosto neučinkovita. Boljša alternativa
so nove konstrukcijske rešitve.
Napakam v kovini in raznovrstnim koncentratorjem napetosti (zareze, utori, odprtine, zvarni in
mehanski spoji) v elementih se ni mogoče izogniti. Čas do iniciacije utrujenostne razpoke N i je
zato zanemarljiv v primerjavi s skupno dobo utrujanja do zloma Nf. Ker na hitrost širjenja
makroskopske razpoke ni mogoče vplivati s spremembo strukture, ostane moţnost, da se za dani
material epruvete ali elementa določi hitrost širjenja razpoke v laboratorijskih pogojih in se,
potem ko se v rednih inšpekcijskih pregledih določi velikost razpoke, oceni preostala ţivljenjska
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doba strojnega dela ali konstrukcije. Takšno oceno omogočajo sredstva linearno-elastične
mehanike loma (LEML).
4.4.1 Koncept linearno-elastične mehanike loma (LEML)
Koncept LEML je uporaben tudi za določanje utrujenostnega širjenja razpok [55]. Teoretična
potrditev sloni na konceptu podobnosti, ko so pogoji ob vrhu razpoke enoznačno definirani samo
z enim parametrom obremenitve, kot je faktor intenzitete napetosti K. V primeru stacionarne
razpoke to pomeni, da bo do zloma dveh različnih konfiguracij iz istega materiala prišlo pri isti
kritični vrednosti faktorja K – Kc. Faktor K se lahko v določenih pogojih uporabi tudi za opis
širjenja razpoke zaradi utrujanja. Za primer bo obravnavano širjenje razpoke pri konstantnem
razponu vrednosti faktorja K, K, kot kaţe Sl. 4.19a.

Slika 4.19 Teoretično linearno širjenje razpoke a – N, t pri konstantnem razponu
K= konst. in pogojih omejenega tečenja rpc << Rk [56]
Ta vrsta obremenitve je zgolj teoretičnega pomena, saj se v realnih obratovalnih pogojih ne
pojavlja. Zanimiva pa je za eksperimentalne preiskave in jo je mogoče ustvariti z računalniško
vodenimi pulzatorji. Omeniti moramo, da nespremenljivost razpona K med širjenjem razpoke
ne pomeni tudi nespremenljivosti obremenitve F (P) ali pomika Vp. Nasprotno, obremenitev med
širjenjem razpoke se mora za to zmanjševati po določenem zakonu.
Ker se pred vrhom razpoke pri vsakem ciklu utrujanja oblikuje ustrezna plastična cona rpc(), s
širjenjem razpoke za njenim vrhom ostaja pas plastično deformiranega materiala (Sl. 4.19b). Če
je plastična cona rpc() obenem tudi znotraj K-dominantne cone singularnosti RK, je izpolnjen
pogoj male cone tečenja rpz() < RK in vrednost faktorja K za obravnavani cikel utrujanja
enolično opisuje napetostno polje ob vrhu razpoke. Iz tega sledi, da se lahko hitrost širjenja
razpoke da/dN izrazi v obliki

da
 f1 K, R 
dN

(4.6)

kjer je: K = Kmax - Kmin razpon faktorja K,
R = Kmax/Kmin pa njegovo razmerje.
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Ker je velikost plastične cone odvisna samo od Kmax in Kmin, sledi, da predhodni izraz implicitno
upošteva vpliv plastične cone in spremljajočega plastičnega pasu na hitrost širjenja razpoke. Če
pa se vrednosti Kmax in Kmin med ciklom utrujanja spreminjata, je lahko hitrost širjenja za
trenutni cikel odvisna tudi od ravni obremenitve , torej lahko prejšnji izraz podamo v
posplošeni obliki:

da
 f 2 K, R ,  
dN

(4.7)

Poudariti moramo, da vpliv različnih obremenitev na širjenje razpoke da/dN izključuje
uporabnost koncepta podobnosti. Dve konfiguraciji iz istega materiala, izpostavljeni utrujanju z
enakima vrednostma K in R, bosta izkazali enako hitrost širjenja razpoke da/dN le, če so bile
ravni predhodnih obremenitev enake.
Širjenje razpoke zaradi utrujanja je zelo kompleksen proces, odvisen od cele vrste spremenljivk, kot
so:
 intenzivnost efektivnega napetostnega polja ob vrhu razpoke, ki je opredeljena s faktorjem K,
 vrsta in oblika obremenitev,
 delovno okolje (agresivnost, temperatura, vlaţnost),
 mehanske in metalurške lastnosti kovine.
Potreba po uvajanju mehanike loma v preučevanje utrujanja materialov je izšla iz analize širjenja
razpok pri cikličnem obremenjevanju. Na Sl. 4.20 je prikazano spreminjanje dolţine razpoke a v
odvisnosti od števila nihajev N za tri ravni zgornje napetosti g (1>2>3) pri spodnji
napetosti d = 0, kjer imajo vse epruvete enako začetno dolţino razpoke a0.
Opazimo lahko, da se ob povečevanju števila nihajev N in dolţine razpoke a hitrost širjenja
razpoke, ki ustreza naklonu tangente, stalno povečuje. Hitrostni gradient se hitreje povečuje tudi
s povečanjem razpona napetosti . Z drugimi besedami – razpoka dolţine a1 na Sl. 4.20 raste
hitreje pri amplitudi napetosti 3 kot pri 2 oziroma 1.
3

Dolžina razpoke, a

1 > 2 > 3
2

Zlom
1

a1

Število nihajev, N

Slika 4.20 Odvisnost dolžine utrujenostne razpoke od števila nihajev [57]
-65-

4. Mehanika loma zvarnih spojev

V literaturi lahko najdemo številne teoretične in empirične odvisnosti oblike da/dN = f(F, a), ki
poudarjajo pomen obremenitve in dolţine razpoke. Razpon faktorja intenzivnosti napetosti K =
f(, a) v obliki
K = Kmax - Kmin = Y (max - min) (a)1/2 = Y (a)1/2

(4.8.)

je kot osnovni parameter, ki nadzoruje hitrost širjenja utrujenostne razpoke, prvi definiral Paris s
sodelavci [55, 56]. Če je min < 0, privzamemo, da je Kmin = 0, saj faktor K ne obstaja za tlačne
napetosti.
Hitrost širjenja razpoke da/dN kot funkcija K se določi grafično ali numerično iz ustrezne
krivulje a – N, t. Eksperimentalni rezultati, prikazani v dvojnem logaritemskem merilu, so
najpogosteje značilne S-oblike, ki je shematsko prikazana na Sl. 4.21 [55].
log

da
dN

R>0
I

III

II
R< 0
da
dN

 K th

= C (K)

m

 K c log  K

Slika 4.21 Načelna oblika spreminjanja hitrosti širjenja da/dN = f(K) za R = 0 in
smer premika S-krivulje za primere R0 [55]
S stališča mehanizmov širjenja razpoke in različnih intenzivnosti vplivnih dejavnikov lahko
opredelimo tri območja na krivulji. V območju I z zmanjšanjem K nastopi hitro zmanjšanje
hitrosti širjenja razpoke. Vrednost K, kjer je ta hitrost velikostnega reda 10-10 m/cikel ali
manjša, določa prag občutljivosti faktorja intenzivnosti napetosti oziroma prag širjenja
utrujenostne razpoke Kth [58]. Utrujenostne razpoke pod Kth ne kaţejo nagnjenja k rasti.
Za območje II je odvisnost log(da/dN) od log K značilno linearna in opisana s premico, ki so jo
Paris in sodelavci [55] izrazili s potenčno funkcijo oblike:

da
m
 C  K 
dN

(4.9)

V območju III se razpoka hitro širi do končnega zloma. Ta navidezna nestabilnost je povezana s
pribliţevanjem maksimalni vrednosti faktorja K, Kmax, kritični vrednosti lomne ţilavosti KIc za
dani material, kar je povezano z zgodnjo fazo krhkega zloma. Takšno obnašanje se pojavlja pri
materialih z visoko trdnostjo in majhno lomno ţilavostjo, kjer omogočajo dimenzije epruvet za
natezni preizkus linearno-elastično vedenje tudi pri vrednostih faktorja K, ki so blizu lomni
ţilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc.
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Parisova enačba se je izkazala kot izrazito koristna na področju utrujanja varov v varjenih
konstrukcijah. Za razliko od homogenih materialov in iz njih izdelanih delov, kjer predstavlja
število nihajev do nastanka utrujenostne razpoke levji deleţ skupnega števila nihajev do zloma,
pa je bilo pri varih ţe kmalu po formulaciji Parisove enačbe opaţeno, da je skupno število
nihajev do loma opredeljeno predvsem s širjenjem utrujenostne razpoke. Raziskave so nato
potrdile, da število nihajev do iniciacije razpoke pri raznih vrstah varov in materialov ne presega
25 % skupnega števila nihajev do zloma [58]. Razlog je v geometrijski nehomogenosti varov in
v dovolj drobnih površinskih neravninah, še posebej na prehodu med temenom in osnovnim
materialom. Te neravnine v obliki intruzij ali vključkov ţlindre niso globlje od 0,02–0,04 mm,
na njih pa zaradi koncentracije napetosti hitro nastanejo začetne utrujenostne razpoke [58].
Iz dosedanje analize vplivnih dejavnikov rasti utrujenostne razpoke izhaja, da na hitrost širjenja
razpoke poleg razpona K kot najbolj vplivnega dejavnika vplivajo tudi mnogi mehanski,
geometrijski ter metalurški dejavniki in lastnosti okolja. Zato je nemogoče podati enostaven
analitičen opis vseh vplivov na utrujenostno širjenje razpoke. Do danes pa je bila razvita ţe vrsta
empiričnih, polempiričnih ali čisto teoretičnih modelov za napovedovanje hitrosti širjenja razpok
[59-61], za katere je značilno, da veljajo samo v določenem območju K ter samo za določene
kovine in pogoje preizkušanja.
Parisova enačba, ki je predstavljena z izrazom 4.10, kjer sta C in m materialni konstanti, velja
samo v območju II širjenja razpoke (Sl. 4.21) in samo za eno vrednost razmerja R = Kmax/Kmin.
Ker so linije hitrosti širjenja razpoke v območju II pri različnih vrednostih R pribliţno vzporedne
(Sl. 4.22), so enake tudi vrednosti koeficienta m, koeficienti C pa se razlikujejo, ker so odvisni
od razmerja R.

Slika 4.22 Vpliv obremenitvenega razmerja R na diagram širjenja razpoke [56]
-67-

4. Mehanika loma zvarnih spojev

Ta odvisnost se lahko na enostaven način prikaţe v obliki

Cv
da
K mR

dN 1  R n v

,

(4.10)

kjer sta koeficienta Cv in nv določena za razmerje R = 0.
Walker je enačbo 4.11 s substitucijo

K

nv
max

 K 


 1  R 

nv

(4.11)

spremenil v obliko [59]

da
v
v
 C v  K mR n v  K nmax
 C v  K mv  K nmax
,
dN

(4.12)

kjer je mv = mR – nv.
Forman s sodelavci [60] je predlagal izraz

C K  F K max
C F K  F
da

 F
dN 1  R   K Ic  K
K Ic  K max
m

m 1

(4.13)

ki poleg razmerja R vključuje tudi vpliv hitrega loma, ko se Kmax pribliţuje lomni ţilavosti KIc.
Takšno vedenje se pojavlja pri materialih z visoko trdnostjo in majhno lomno ţilavostjo, kjer
velikost epruvet za preučevanje hitrosti širjenja utrujenostnih razpok omogoča linearno-elastično
obnašanje tudi pri vrednostih faktorja K blizu KIc.
Klesnil in Lukas [61] sta vključila vpliv razmerja R na širjenje razpoke blizu praga Kth
(območje I). Ta empirični model, ki velja tudi v območju II, ima naslednjo obliko

 K mK

da
 CK 
 K mthK 

dN
 1  R 


(4.14)

kjer sta CK in mK materialni konstanti,  pa je konstanta, odvisna od sistema materiala in okolja.
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5.

EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE

Osnovi cilj raziskave je čim celovitejša opredelitev vpliva pogojev obratovanja na oceno
integritete in preostale življenjske dobe tlačne posode, ki deluje v pogojih povišane temperature
(do 400 C) in visokega tlaka (do 60 bar). Vpliv obratovalnih pogojev (časa obratovanja) in
temperature na mehansko-obratovalne in strukturne lastnosti osnovnega materiala (OM) in
zvarnega spoja je bil analiziran s preiskavo vzorcev eksploatiranega osnovnega materiala (A
204-A.F.B.Q – material je bil v eksploataciji od leta 1966) in komponent zvarnega spoja (var in
toplotno vplivano področje – TVP). Ker je bila v vmesnem času opravljena sanacija tlačne
posode, je bil predmet raziskave tudi na novo vgrajeno osnovni material (16Mo3). V analizo so
bili vključeni naslednji koraki:
 preiskava nateznih lastnosti eksploatiranega in novega osnovnega materiala (OM), zvarnega
spoja eksploatirani OM – novi OM, ter vara pri sobni in pri delovni temperaturi 325 C,
 makroskopski pregled zvarnega spoja;
 mikroskopski pregled eksploatiranega in novega OM, vara in TVP,
 merjenje trdote po prerezu (OM–TVP–var–TVP–OM),
 določitev celotnega udarnega dela za eksploatirani in novi OM ter za komponente zvarnega
spoja pri sobni in pri delovni temperaturi 325 C s pomočjo instrumentiranega Charpyjevega
kladiva, z ločitvijo celotnega udarnega dela na delo, porabljeno za ustvarjanje razpoke, in delo,
porabljeno za širjenje razpoke,
 določitev parametrov mehanike loma in širjenja utrujenostne razpoke za eksploatirani in novi
OM ter za komponente zvarnega spoja, pri sobni temperaturi in pri delovni temperaturi 325
C, kot pomembnih parametrov za analizo zvarnega spoja ter samih komponent zvarnega spoja
v prisotnosti razpok.
Pridobljeni rezultati raziskave in njihova analiza morajo dati praktičen prispevek k oceni vpliva
obratovalnih pogojev na obnašanje osnovnega materiala, komponent zvarnega spoja in same
tlačne posode, s končnim ciljem ocenitve integritete in preostale življenjske dobe tlačne posode.
Rezultati mehansko-obratovalnih preizkusov, pridobljeni po eksperimentalni poti, so nujni
vhodni podatki za opredelitev kritičnih mest na sami tlačni posodi ter za preizkušanje posode s
hladnim vodnim tlakom (HVT) in med obratovanjem (v delovnih pogojih), s ciljem ocenitve
integritete in preostale življenjske dobe procesne opreme (reaktorja).
5.1

Material

Eksploatirani OM po atestni dokumentaciji je jeklo kvalitete A 204-A.F.B.Q (po standardu
ASTM) debeline 50 mm, na novo vgrajeni OM po atestni dokumentaciji pa je jeklo kvalitete
16Mo3 (po standardu EN 10028), prav tako debeline 50 mm. Oba materiala po svoji kemični
sestavi in po mehanskih lastnostih ustrezata jeklu 16Mo3 po EN 10028 [62].
Kemična sestava eksploatiranega jekla OM A 204-A.F.B.Q (v nadaljnjem besedilu bo zanj
uporabljena oznaka E) in novega jekla OM 16Mo3 (v nadaljnjem besedilu bo označeno z N) po
atestni dokumentaciji je podana v Tab. 5.1.
Tabela 5.1 Kemična sestava vzorcev osnovnega materiala
Oznaka
vzorca
E
N

C
0,13
0,15

Mn
0,62
0,71

Si
0,29
0,33

P
0,023
0,012

% mas.
S
Cr
0,011
0,17
0,009
0,14
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Mo
0,31
0,33

Ni
0,22
0,28

Cu
0,26
0,19

N
0,011
0,008
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5.2

Tehnologija varjenja pločevine

Varjenje jeklene pločevine eksploatiranega in novega OM je bilo opravljeno v dveh fazah,
skladno z navodili za varjenje, ki jih je sestavil varilski specialist:
 korenski varek – z ročnim elektroobločnim postopkom z oplaščeno elektrodo LINCOLN
Sl 12G (AWS: E 7018-A1) debeline 3,25 mm,
 izpolnitev – z ročnim elektroobločnim postopkom z oplaščeno elektrodo LINCOLN Sl
12G (AWS: E 7018-A1) debeline 4,00 mm.
Kemična sestava oplaščene elektrode z oznako LINCOLN Sl 12G po atestni dokumentaciji je
podana v Tab. 5.2, osnovne mehanske lastnosti po atestni dokumentaciji pa so predstavljene v
Tab. 5.3.
Tabela 5.2 Kemična sestava dodajnega materiala za varjenje
Dodajni
Material
LINCOLN SL 12G

C
0,12

Mn
0,79

% mas.
Si
P
0,60
0,02

S
0,01

Mo
0,55

Tabela 5.3 Mehanske lastnosti dodajnega materiala
Dodajni
Material
LINCOLN SL 12G

Napetost tečenja
Rp0,2, MPa
min. 355

Natezna trdnost
Rm, MPa
min. 510

Razteznost
A, %
min. 22

Udarno delo
J, pri –20 C
min. 47

Oblika žleba za pripravo na varjenje je bila izbrana glede na debelino pločevin in skladno z
ustreznimi standardi [63]. Sl. 5.1 prikazuje shemo priprave žleba za varjenje pločevin
eksploatiranega OM in novega OM debeline 50 mm (v nadaljevanju besedila zvarni spoj U).

Slika 5.1 Priprava žleba za varjenje pločevin – zvarni spoj U
Stranice žleba so bile mehansko obdelane z odstranitvijo igle. Po mehanski obdelavi so bile
očiščene masti in umazanije s trikloretilenom. Elektroda je bila tik pred uporabo najmanj dve uri
sušena v peči z ventilatorjem na temperaturi 350 C. Na delovnem mestu se elektrode hranijo v
prenosnih sušilnikih na temperaturi 150 C.
Pločevini sta bili pred spenjanjem nastavljeni v soosni položaj, pri čemer je bila upoštevana
korenska špranja. Ta mora znašati 1–2,5 mm, odvisno od dimenzije dodajnega materiala, ki je
bila v konkretnem primeru 2 mm. Število spenjalnih varkov mora zagotavljati pravilen položaj
pločevin. Ker gre za pločevine debeline 50 mm, se spenjanje izvede z 2 ali 3 mostički, ki se po
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izvedbi korenskega varka odbrusijo. Zelo pomembno je, da se zvarni spoj med spenjanjem ne
obremeni z dodatnimi napetostmi, zaradi česar je treba konce pločevin podpreti.
Temperatura in pogoji predgretja se predpišejo za vsako vrsto zvarnega spoja posebej. Za
pločevine iz jekla 16Mo3, debelejše od 40 mm, je zahtevano predgrevanje na 185–250 C. Širina
predgrevanega območja mora biti enaka trojni debelini pločevine in ne sme biti manjša od 100
mm. Temperatura predgretja mora biti ohranjena ves čas varjenja. Hitrost segrevanja na
temperaturo predgretja mora biti zmerna, v konkretnem primeru pa znaša do 10 C/min. Za
pločevine, debelejše od 50 mm, je zahtevano elektrouporovno ali elektroindukcijsko segrevanje.
Temperatura predgretja se kontrolira s pomočjo termoparov in zapisuje z registratorjem.
Korenski varek se izvede po postopku E z oplaščeno elektrodo LINCOLN Sl 12G debeline 3,25
mm. Takoj po izvedbi korenskega varka in treh dodatnih varkov je bil žleb izpolnjen po
postopku E z oplaščeno elektrodo LINCOLN Sl 12G debeline 4,00 mm.
Toplotna obdelava za odpravo zaostalih napetosti je bila opravljena takoj po varjenju, pod
strokovnim nadzorom varilskega tehnologa. Predpisani režim toplotne obdelave za zvarni spoj
jekla 16Mo3 je podan na Sl. 5.2.
800
700
F

500

G

o

Temperatura, C

600

400

E

300
B

200
100

H

C
A

D

0
0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

C a s, h
A
B
C
D

– segrevanje do temperature predgretja
– predgretje za cikel varjenja
– ohlajanje na 80  5 C
– zadrževanje (1 h)

E
F
G
H

– segrevanje do 620  10 C
– zadrževanje (pribl. 2 h)
– nadzorovano ohlajanje na 300 C
– prosto ohlajanje v izolaciji

Slika 5.2 Diagram toplotne obdelave zvarnega spoja jekla 16Mo3
Jeklo 16Mo3 se toplotno obdela pri 580–630 C, s hitrostjo segrevanja do 220 C/h in hitrostjo
ohlajanja do 150 C/h. Čas zadrževanja na temperaturi toplotne obdelave je 5 min/1 mm
debeline stene, najmanj pa 2 uri. Sledi ohlajanje s predpisano hitrostjo do temperature 300 C,
zvarni spoj pa se nato hladi na mirnem zraku.
Po varjenju se zvarni spoj jekla 16Mo3 drži eno uro na temperaturi 120–150 C. Kontrola
predpisanega režima toplotne obdelave je bila opravljena s tremi termopari in registratorji, saj je
za vsak toplotno obdelan zvarni spoj treba hraniti kopijo diagrama.
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5.3

Jemanje vzorcev

V programu eksperimentalnih preiskav je opredeljena tudi shema odvzema epruvet iz dostavljenega
vzorca soležno varjenih pločevin eksploatiranega OM iz jekla A 204-A.F.B.Q z oznako E in novega
jekla OM 16Mo3 z oznako N, dimenzij 500x500x50 mm z U-varom po sredini, Sl. 5.3.

Slika 5.3 Shematski prikaz U-vara in mest odvzema epruvet
5.4

Določanje nateznih lastnosti

Natezne preiskave soležno varjenih spojev, vključno z obliko in dimenzijami epruvet ter samim
postopkom preiskave, so definirane v standardu EN 895:2008 – Porušni preizkus zvarnih
spojev na kovinskih materialih – Prečni natezni preizkus (Destructive tests on welds in
metallic materials – Transverse tensile test) [64]. Ta standard definira predvsem prečni nateg,
oziroma obremenjevanje prečno na zvarni spoj. Pri prečnem nateznem preizkusu soležnega
zvarnega spoja se praviloma določa samo natezna trdnost preiskovanega vzorca, ki ne sme biti
manjša od natezne trdnosti osnovnega materiala. Oblika in dimenzije epruvete za prečni natezni
preizkus soležnega zvarnega spoja pločevin iz jekla A 204-AF.B.Q (vzorec E) in 16Mo3 (vzorec
N) so podane na Sl. 5.4.
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Slika 5.4 Epruveta za določanje nateznih lastnosti
Standard EN 895 predvideva tudi določanje nateznih lastnosti čistega OM in vara pri sobni
temperaturi. Standard EN 10002-1 [65] določa napetost tečenja, natezno trdnost, relativni
raztezek in krivuljo napetost-raztezek. Oblika in dimenzije epruvete so podane na Sl. 5.5. Sami
preizkusi epruvet zvarnih spojev, OM in varov pri sobni temperaturi so bili opravljeni na
elektromehanskem trgalnem stroju (Sl. 5.6) z nadzorom raztezka. Hitrost obremenjevanja je bila
5 mm/min. Raztezek je bil merjen s pomočjo dvojnega ekstenzometra. Merilna točnost
ekstenzometra je 0,001 mm.
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Slika 5.5 Epruveta za določanje nateznih lastnosti osnovnega materiala in vara

Slika 5.6 Elektromehanski trgalni stroj SCHENCK-TREBEL RM 100
Za razliko od preiskav pri sobni temperaturi sta postopek preiskovanja pri povišani temperaturi 325
C in geometrija epruvete definirana v standardu EN 10002-5 [66]. Oblika in dimenzije epruvete za
natezni preizkus pri povišani temperaturi so prikazane na Sl. 5.7.

Slika 5.7 Epruvete za natezni preizkus pri povišani temperaturi [66]
Preizkusi epruvet zvarnih spojev, eksploatiranega in novega OM ter vara, odvzeti iz vzorca
„zvarni spoj U“ pri povišani temperaturi so bili opravljeni na elektromehanskem trgalnem stroju
(Sl. 5.8) z nadzorom raztezka. Hitrost obremenjevanja je bila 5 mm/min. Raztezek je bil merjen
s pomočjo induktivnega dajalnika. Merilna točnost induktivnega dajalnika je 0,01 mm.
Delovna temperatura 325 C je bila vzpostavljena v komorni električni peči. Temperatura je bila
zaradi razmeroma velike dolžine merjenca (100 mm) merjena na treh mestih vzdolž epruvete.
Cilj je bil, da se z natančnim nadzorom in pravočasnimi korekturami zagotovi približno enaka
temperatura vzdolž cele epruvete, saj standard EN 10002-5 [66] dopušča odstopanja do 3 oC.
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Slika 5.8 Elektromehanski trgalni stroj SCHENCK-TREBEL RM 400
5.5

Merjenje trdote

Trdota zvarnega spoja vzorca „zvarni spoj U“ je bila preizkušena po standardu EN 1043-1:2007
- Porušitveni preizkusi zvarov na kovinskih materialih – 1. del: Preizkus trdote na obločno
varjenih spojih (Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing – Part 1:
Hardness test on arc welded joints) [67]. Standard določa preizkuse trdote na prečnih obrusih
elektroobločno varjenih spojev kovinskih materialov. Pokriva preizkušanje trdote po Vickersu z
običajno preizkusno silo 49 N ali 98 N (HV 5 ali HV 10). Vtiski so bili narejeni v OM, TVP in
varu, tako da so bila ugotovljena in označena področja na zvarnem spoju. Preizkusi so bili
opravljeni na univerzalnem mikromerilniku trdote, Sl. 5.9. Vtisek je bil merjen pri 200x povečavi.
Shema merilnih mest je prikazana na Sl. 5.10.

Cona I

Cona II
Cona III

Slika 5.9 Mikromerilnik trdote
WOLPERT V-Testor 2
5.6

Slika 5.10 Shema merjenja trdote na
zvarnem spoju

Udarni preizkusi

Udarni preizkusi epruvet, postopek preizkušanja ter oblika in dimenzije epruvet, Sl. 5.11, so
definirani v standardu EN 10045-1 - Porušitveni preizkusi zvarov na kovinskih materialih,
Udarni preizkus po Charpyju, 1. del, Izrazi in definicije (Destructive tests on welds in metallic
materials - Charpy impact test - Part 1: Test method). [68]. Ta standard specificira metodo
udarnega preizkusa s Charpyjevim kladivom (V-zareza) za določanje absorbirane energije pri
udarnih preizkusih kovinskih materialov.
Položaj zareze na zvaru je opredeljen v standardu EN 875:2008 - Porušitveni preizkusi zvarov
na kovinskih materialih -Udarni preizkusi - položaj preizkušanca, smer zareze in preiskava
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(Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch
orientation and examination) 69, sl. 5.12.

Slika 5.11 Oblika in dimenzije standardne epruvete
za Charpyjev preizkus z V- zarezo [68]

Slika 5.12 Položaj zareze na zvarnem spoju [69]
Preizkus z udarnim delovanjem sile na epruveto z zarezo lahko pojasni tudi obnašanje materiala
pri omejenem deformiranju, t. j. pri prostorskem napetostnem stanju. Merjenje dela, ki je
potrebno za zlom pri udarnem delovanju sile, se najpogosteje uporablja pri tekoči kontroli
kakovosti in homogenosti materiala. Preizkusni postopek je primeren za ugotavljanje nagnjenja h
krhkemu lomu oziroma nagnjenja k povečanju krhkosti med obratovanjem (staranju).
Lomno delo se meri pri udarnem preizkusu kot integralna veličina. Tako določenega lomnega
dela pa ni mogoče razdeliti na delo za nastanek razpoke in delo za širjenje razpoke. V ta namen
je treba med preizkusom stalno beležiti udarno silo in čas, kar lahko naredimo z instrumentiranim
kladivom. Shema sodobnega instrumentiranega kladiva je prikazana na Sl. 5.13 [70].

1. Računalnik
2. Števec
3. Kladivo
4. Detektor časa zloma
5. Merilnik sile
6. Merilnik deformacij
7. i 8. Ojačevalnik
9. Osciloskop
10. Tiskalnik
11. Risalnik

Slika 5.13 Shematski prikaz sodobnega instrumentiranega kladiva [52]
Iz sheme je razvidno, da je kladivo instrumentirano z merilnikom sile, ki je vgrajen v kladivo,
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detektorjem časa loma in merilnikom deformacij, ki so prek ojačevalnika povezani z
osciloskopom. Zlom epruvete zaradi udarca je kratkotrajen pojav (0,5–12 ms) in naloga
osciloskopa je, da prikazuje registrirane signale. Osciloskop je povezan z računalnikom za
obdelavo izmerjenih signalov.
S spremljanjem spreminjanja sile v času lahko izvemo več o tem, ali je porabljeno delo za
porušitev preizkušanca posledica delovanja manjše sile v daljšem časovnem obdobju ali
kratkotrajnega delovanja velike sile, kar je nujno za oceno obnašanja materiala. Preizkus
epruvete z zarezo na instrumentiranem kladivu omogoča spremljanje poteka sile v času in
izdelavo diagrama sila–čas, Sl. 5.14 [70].

Slika 5.14 Značilen diagram sila–čas za plastično obnašanje materiala,
izmerjen z instrumentiranim kladivom [70]
Tako pridobljen diagram sila–čas omogoča določitev naslednjih podatkov:
FG – dinamična sila napetosti tečenja, odčita se na mestu, kjer se diagram ukrivi, t. j. v točki
prehoda iz linearno v nelinearno odvisnost sila–čas. V prvem približku služi kot mera za
Y
plastično popuščanje ligamenta preizkušanca.
FM – maksimalna sila na krivulji sila–čas.
FF – sila začetka nestabilnega širjenja razpoke, določi se kot sila na prehodu iz gladke krivulje
v strmo padajoči del krivulje sila–čas.
FA – sila, kjer se ustavi hitro širjenje razpoke.
Če se strm padec sile začne pri maksimalni sili in velja FM = FF, potem se sila FA odčita na
prehodu med strmo padajočim delom krivulje sila–čas in gladko oscilirajočo krivuljo.
Iz diagrama sila–čas, Sl. 5.14, lahko izračunamo energijo Auk, ki je potrebna za zlom vzorca.
t1

A uk   F( t )  v( t )  dt

(5.1)

0

kjer je: F(t)
v(t)
t

– sila, ki se spreminja v času;
– spreminjajoča se hitrost kladiva v času lomljenja;
– trajanje lomljenja.

Za boljšo ponazoritev je treba udarno delo razdeliti na sestavna dela – silo in deformacijo
(upogib epruvete). Upogib se določi iz odvisnosti sila–čas. Potek sile v času je sorazmeren s
karakteristiko pospeška. Za izračun se uporabi toga utež z maso m, začetna hitrost udarca v 0,
deformiranje pa se začne v trenutku t0. Upogib izračunamo z dvakratno integracijo:
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t

s( t )   v( t )dt

(5.2)

t0
t

1
v( t )  v0   F( t )dt
m t0

(5.3)

Za celovitejšo oceno obnašanja materiala pri udarni obremenitvi moramo vedeti, kakšen delež dela
se porabi za nastanek razpoke in kakšen za širjenje razpoke. Na diagramu sila-čas, Sl. 5.14, sta
označeni površini AI in AP, ki sta sorazmerni z delom nastanka razpoke in delom širjenja razpoke.
Dva materiala z enakima vrednostma celotnega udarnega dela imata lahko različni energiji
nastanka in širjenja razpoke. S stališča varnosti konstrukcije je boljši tisti material, ki ima manjše
delo nastanka razpoke in veliko delo širjenja razpoke. Odvisno od vrste preizkušanega materiala,
temperature preizkusa in režima toplotne obdelave lahko preiskave z instrumentiranim kladivom
dajo različne vrste odvisnosti sila–čas oziroma sila–upogib. S pomočjo krivulj na Sl. 5.15 lahko
določimo, v kateri tip lomnega obnašanja spadajo preizkušani vzorci (A do F) [71].
Tip

Shematski prikaz

Tip

A

D

B

E

C

F

Shematski prikaz

Slika 5.15 Tipi diagramov, dobljenih pri preizkusu z instrumentiranim kladivom [71]
Tipa A in B ustrezata krhkemu vedenju materiala. Če se pojavi strm padec sile (tipi C, D, E),
lahko z razmerjem velikosti padca in ostalih značilnih veličin sile približno ocenimo delež
duktilnega loma (%DL) na prelomni površini po naslednji formuli:

 F F
%DL  1  F a
FM



 100


(5.4)

Če krivulja nima zelo strmega dela (tip F), lahko privzamemo, da je delež duktilnega loma na
prelomni površini 100 %.
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V preizkusih z instrumentiranim kladivom dobimo diagrame sila–čas in energija–čas, ki
omogočajo predvsem oceno vpliva temperature preizkušanja na skupno udarno delo Auk in
njegovi komponenti, delo za nastanek razpoke AI in delo za širjenje razpoke AP.
Udarni preizkusi epruvet soležnega zvarnega spoja z zarezo v eksploatiranem in novem OM, varu
in toplovno vplivanem področju (TVP), na strani eksploatiranega OM in na strani novega OM, so
bili opravljeni pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi 325 C. Sam preizkus je bil
opravljen z instrumentiranim Charpyjevim kladivom 150/300J, Sl. 5.16.

Slika 5.16 Instrumentirano Charpyjevo kladivo 150/300J
Preiskave udarnih lastnosti z namenom določanja skupnega udarnega dela prinašajo s seboj vse
znane pomanjkljivosti, povezane z vrsto preizkušanca in pogoji preizkusa. Omenimo samo
slikovit primer celotnega udarnega dela za material visoke trdnosti in majhne plastičnosti, oz.
material nizke trdnosti in visoke plastičnosti, ki je prikazan na Sl. 5.17.
Sila, F, kN

24
a
20
16

b

12
8
4
0
0

5

10

15
20
Ugib,mm
s, mm
Upogib,

Slika 5.17 Diagram udarnega preizkusa sila–upogib [48]
a) visoka trdnost – majhna plastičnost, b) majhna trdnost – visoka plastičnost
Iz same številčne vrednosti skupnega udarnega dela ni mogoče ugotoviti razlik med lastnostmi
teh dveh materialov, oziroma ni mogoče izkoristiti rezultata preiskave kot primerjalno veličino
pri izbiri ustreznega materiala za določeno nalogo. Kljub temu, da sta dobljeni vrednosti
celotnega udarnega dela enaki, material v prvem primeru izpolnjuje kriterije sprejemljivosti za
uporabo, v drugem primeru pa ne.
Ker je bila preiskava eksploatiranega OM, neeksploatiranega OM in komponent zvarnega spoja
narejena z instrumentiranim Charpyjevim kladivom, pri čemer sta bila dobljena dva diagrama
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sila–čas in delo–čas, je bilo mogoče narediti oceno, kako preizkusna temperatura in čas
obratovanja vplivata na vrednost dela za nastanek razpoke AI in dela za širjenje razpoke AP kot
dveh komponent celotnega udarnega dela Auk, oziroma kako prej našteti parametri vplivajo na
upogib s kot signifikanten kazalec plastičnosti materiala.
5.7

Določanje lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc

Preizkušanje epruvet z razpoko pokaže lokalno obnašanje materiala okrog vrha razpoke v epruveti in
izhaja iz predpostavke, da je material v okolici vrha dovolj homogen, zato lahko privzamemo
globalno veljavnost rezultatov lokalnega obnašanja, oziroma jih neposredno prenesemo na ustrezno
konstrukcijo. Vpliv heterogenosti strukture in mehanskih lastnosti zvarnega spoja se odraža
predvsem v položaju vrha utrujenostne razpoke in lastnostih področij, skozi katera se širi lom.
Preizkušanje lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc se izvaja za določitev
kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc, oziroma za oceno obnašanja eksploatiranega in novega
OM, kakor tudi komponent zvarnega spoja, vara in toplotno vplivanega področja (TVP) ob
prisotnosti razpoke. Preizkus je bil opravljen pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi
325 C. Pripravljene so bile epruvete z zarezo oziroma vrhom utrujenostne razpoke na različnih
mestih: v eksploatiranem in novem OM, v varu, v TVP na strani eksploatiranega OM, ter v TVP
na strani novega OM.
Za določitev KIc pri sobni temperaturi so bile uporabljene epruvete za tritočkovni upogib (SEB),
katerih geometrija je določena v standardu BS 7448 Part 1 [46] in predstavljena na Sl. 5.18. Za
določitev KIc pri delovni temperaturi 325 C so bile uporabljene modificirane epruvete CT za
natezni preizkus, z geometrijo v skladu s standardom BS 7448 Part 1, ki je podana na Sl. 5.19.
Izkazalo se je, da je ta tip epruvet zaradi omejenega prostora v komori najbolj praktičen za
preizkuse pri povišanih temperaturah.

Slika 5.18 Epruveta SEB za preizkušanje mehanike loma [46]

Slika 5.19 Kompaktna epruveta CT za preizkuse mehanike loma [46]
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Prvi korak po standardu BS 7448 Part 1 je bil ustvarjanje utrujenostne razpoke. Utrujenostna
razpoka je nujna za zagotavljanje ravninskega deformacijskega stanja. Mejna sila FL oziroma
maksimalna sila začetka utrujanja za epruveto SEB je opredeljena z izrazom:

B  b2  R T
FL 
2L

(5.5)

za epruveto CT pa z izrazom:

FL  0,4 
kjer je: B
W
b
L
RT

RT 
kjer je: Rp0,2
Rm

B  b2  R T
2W  a 

(5.6)

– širina epruvete SEB, mm
– širina epruvete CT, mm
– dolžina ligamenta, mm
– razpon med podporami, mm, in
- efektivna napetost tečenja, MPa, ki se določi s formulo

R p 0, 2  R m

(5.7)

2
– napetost tečenja, MPa, in
– natezna trdnost, MPa.

Minimalna sila je bila v obeh primerih Fmin = 0,1Fmax. Utrujenostna razpoka v epruvetah SEB in
CT je bila narejena z visokofrekvenčnim pulzatorjem, Sl. 5.20. Ta stroj lahko ustvarja sinusno
enosmerno spremenljivo obremenitev v razponu od –50 kN do 50 kN. Srednja obremenitev in
amplituda obremenitve sta bili merjeni s točnostjo 50 N. Uporabljena je bila frekvenca od 120 do
140 Hz, v neposredni odvisnosti od vrste epruvete in amplitude obremenitve.

a)
b)
Slika 5.20 Ustvarjanje utrujenostne razpoke na visokofrekvenčnem pulzatorju
a) v epruveti SEB, b) v epruveti CT
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Ker niso izpolnjeni pogoji za ravninsko deformacijsko stanje:

 K 
B  2,5   Ic 
R 
 p 0, 2 

2

(5.8)

je bila namesto linearno-elastične mehanike loma (LEML) uporabljena elasto-plastična
mehanika loma (EPML), ki je opredeljena v standardih ASTM E813 [41], ASTM E1820 [45] in
BS 7448 Part 1 in 2 [46, 47]. Cilj pri uporabi elasto-plastične mehanike loma je, da se vrednost
kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc določi posredno s pomočjo kritičnega integrala J,
JIc, oziroma da se spremlja razvoj razpoke v pogojih plastičnosti.
Obnašanje elasto-plastičnih materialov, kamor spadajo tudi jekla za delo pri povišanih
temperaturah in komponente zvarnega spoja, se lahko pri stabilnem razvoju razpoke opiše z
diagramom J–a, kjer je a prirastek razpoke, Sl. 5.21.
Lomljenje krhkega materiala poteka brez dodatnega vložka dela in diagram J–a je v tem
primeru vodoravna premica, ki seka ordinato na višini J Ic. Ta višina ustreza kritičnemu potrošku
energije, ki je potrebna za začetek širjenja razpoke. Ko se material vede plastično, v začetni fazi
naraščanja sile in potroška energije, se deformacija kaže samo kot povečevanje odprtja obstoječe
razpoke, ne pa tudi kot napredovanje razpoke. Linija odvisnosti J–a je zelo strma in predstavlja
fazo otopitve vrha razpoke. V kritični točki se spremeni naklon krivulje odvisnosti, kar pomeni,
da je nadaljnje širjenje razpoke povezano z napredovanjem in daljšanjem razpoke. Točka pregiba
v začetni fazi se vzame za J Ic in na podlagi te vrednosti se lahko določi kritični faktor
intenzivnosti napetosti KIc.

Slika 5.21 Shematski prikaz odvisnosti J–a pri stabilnem razvoju razpoke [44]
Ameriška družba za testiranje in materiale (ASTM) je določila standarden postopek priprave
krivulj odpornosti kovinskih materialov proti razvoju razpok [44]. Standard je izpopolnjevalo
evropsko združenje za integriteto konstrukcij ESIS [72]. Nekatere rešitve iz tega standarda so
bile uporabljene tudi v tem delu pri določanju prilega regresijske linije.
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Pogoj za debelino epruvete je:
B  25

J Ic
RT

(5.9)

kjer je: JIc – kritična vrednost integrala J, Sl. 5.22.
Očitno je, da se lahko debelina preveri šele po preizkusu. Enaka omejitev velja tudi za dolžino
začetnega ligamenta b, oziroma:

b  W a 0 ,

b

25J Ic
R p0 , 2

(5.10)

– širina epruvete, mm, in
– začetna dolžina utrujenostne razpoke, mm.

kjer je: W
a0

Slika 5.22 Prikaz postopka za izbiro merodajnih točk za določitev JIc
po priporočilih ESIS [72].
Naslednja omejitev se nanaša na dejansko dolžino razpoke pri tej preiskavi. Najprej se določi
linija otopitve, ki predstavlja zakonitost spreminjanja integrala J, ko se med deformiranjem ne
povečuje dolžina razpoka, ampak poteka otopitev njenega vrha kot posledica odpiranja vrha
razpoke (CTOD – crack tip opening displacement). Navidezno povečanje dolžine razpoke za ta
primer je enako polovici CTOD. To navidezno povečanje dolžine razpoke a določa linijo
otopitve:
d B 

J
J

R e 2R e

(5.11)

ki poteka skozi koordinatno izhodišče sistema J–a. Vzporedno z linijo otopitve potegnemo
premice, ki sekajo absciso (a) v točkah 0,15 mm in 1,5 mm, Sl. 5.22. Ti dve premici omejujeta
območje veljavnih točk za velikost integrala J. Zahtevano je, da se v tem območju nahajajo vsaj
štiri točke, pri čemer obstajajo tudi omejitve glede njihovega medsebojnega položaja (najmanj
ena od štirih točk mora biti dovolj oddaljena od linije otopitve, A/3).
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Nato se skozi vsaj štiri veljavne točke potegne regresijska linija z najmanjšim kvadratičnim
odstopanjem, ki opisuje odvisnost integrala J od dolžine razpoke a. Zadnja zahteva za
veljavnost JIc je, da je naklon regresijske linije omejen z:
dJ
 R p 0,2
da

(5.12)

Nova linija na preseku z linijo odmika pri 0,2 mm določa J Ic, Sl. 5.25. Cilj tega eksperimenta je
torej določitev kritične vrednosti integrala J, JIc, postopek preiskave pa vključuje določanje
krivulje R oziroma krivulje J–a, ki je sestavljena iz vrednosti integrala J pri enakomernih
prirastkih razpoke a.
Naši eksperimenti so bili opravljeni po metodi preizkusa ene epruvete s sukcesivno delno
razbremenitvijo, oziroma po metodi popustljivosti ene epruvete, kot je opredeljena v standardu
ASTM E813 41. Cilj metode popustljivosti z razbremenitvijo je registracija razvoja razpoke a
med preizkusom. Preizkusi so bili opravljeni pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni
temperaturi 325 C na elektromehanskem trgalnem stroju, Sl. 5.23.
Epruveta je bila za preizkuse pri sobni temperaturi opremljena z ekstenzometrom COD za
merjenje odpiranja vrha razpoke. To ne velja za preizkuse pri povišanih temperaturah. Ker ni bil
na voljo ekstenzometer za povišane temperature, je bilo odpiranje vrha razpoke merjeno s
pomočjo induktivnega dajalnika. Pred tem je bila določena krivulja umerjanja oz. odvisnost med
vrednostmi, dobljenimi z ekstenzometrom in z induktivnim dajalnikom.
Obremenjevanje na upogib ali nateg v odvisnosti od preizkušanega tipa epruvete je potekalo z
majhno hitrostjo, v konkretnem primeru 1 mm/min. Epruvete so bile med uvajanjem
obremenitve občasno razbremenjene, medtem pa so se prek A/D-pretvornika zajemali podatki o
obremenitvi, pomiku in odprtju vrha razpoke.

Slika 5.23 Videz postopka preizkušanja
a) Epruvete SEB b) Epruvete CT
Po koncu preizkusa je bil označen položaj razpoke, ki je nastala z nategovanjem preizkušane
epruvete. Položaj razpok je bil označen na dva načina. Epruvete, preizkušane na sobni
temperaturi, so bile segrete na temperaturo od 200 do 250 C, epruvete, preizkušane pri povišani
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temperaturi, pa so bile naknadno izpostavljene utrujanju. Namen tega je bilo natančnejše
določanje skupne dolžine razpoke. Epruvete so bile nato zlomljene za merjenje začetne a0 in
končne dolžine razpoke af.
Ker fronta razpoke ni bila vzporedna z robom epruvete, so bile meritve opravljene vzdolž 5 do 9
vzporednih merilnih linij, odvisno od debeline epruvete in pravilnosti fronte utrujenostne
razpoke. Shema postopka merjenja dolžine razpoke in merilna naprava sta prikazani na Sl. 5.24.

Slika 5.24 Shema postopka in naprava za merjenje dolžine razpoke
a1
a
...
a
z
2
zn
z
Dolžina utrujenostne razpoke se izračuna po obrazcu a
, oziroma skupna
zsr
n
dolžina razpoke je tedaj: a ao azsr.
Vidne razbremenitve na krivulji sila F – odprtje vrha razpoke , Sl. 5.25, so bile uporabljene za
določanje popustljivosti preizkušane epruvete pri trenutni dolžini razpoke a (a = a0 + az).

Slika 5.25 Krivulja sila F – odprtje vrha razpoke 
Iz popustljivosti, ki je določena z razmerjem med prirastkom sile F in prirastkom odprtja vrha
razpoke  na liniji razbremenitve, se določi rast dolžine razpoke z izrazom:

 b   C  Ci 1 

a i  a i 1   i 1    i

C
i 1
 i 1  

kjer je:

ai-1
Ci = tan i
Ci-1 = tan i-1
i-1 = 2
i-1 = 2 + 0,522 bi/W

(5.13)

– predhodna dolžina razpoke,
– naklon opazovane linije razbremenitve,
– naklon predhodne linije razbremenitve,
– količnik za epruvete SEB,
– količnik za epruvete CT.
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Integral J je po definiciji enak vsoti elastične in plastične komponente integrala J [47]:

J (i )  J el  J pl

(5.14)

Za epruvete SEB in CT se elastična komponenta integrala J izračuna s pomočjo izraza [47]:

J el (i ) 
kjer je:

Ki

E



K i2  1   2
E



(5.15)

– faktor intenzivnosti napetosti, definiran v standardu BS 7448,
– Poissonovo število;
– modul elastičnosti.

Faktor intenzivnosti napetosti Ki za epruvete SEB se izračunava s pomočjo izraza:
Ki 

Fi  S
 f a 0 W 
B  BN 1 2  W3 2

(5.16)

za epruvete CT pa:
Ki 

Fi
 f a i W 
B  BN  W 1 / 2

(5.17)

Geometrični člen f.(a0/W) pri epruvetah SEB se izračunava s pomočjo izraza:

1.99  a 0 W 1  a 0 W  

1 2
3a 0 W  
2 
 2.15  3.93a 0 W   2.7a 0 W  
f a 0 W  
32
21  2 a 0 W 1  a 0 W 





(5.18)

za epruvete CT pa:

0.866  4.64a i W   13.32a i W 2  
2  a i W 

3
4
 14.72a i / W   5.6a i / W 

f a i W  
3/ 2
1  a i / W 

(5.19)

Plastična komponenta integrala J se računa na podlagi izraza [47]:

   A  A pl(i 1)  
a i  a i 1 
J pl(i )  J pl(i 1)   i  pl(i )
  1   i

BN
bi
 bi 


 

kjer je:

Apl
BN
i = 2
i = 2 + 0,522 bi/W
i = 1
i = 1+ 0,76 bi/W

– plastična komponenta energije, Sl. 5.26,
– neto širina epruvete,
– količnik za epruvete SEB,
– količnik za epruvete CT,
– za epruvete SEB,
– za epruvete CT.
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Plastična komponenta energije Apl(i) se izračunava na podlagi podatkov, dobljenih iz diagrama F–

A pl(i )  A pl(i 1) 

Fi  Fi 1  pl(i)  pl(i 1) 
2

(5.21)

Iz podatkov, pridobljenih s trgalnega stroja (dajalnika sile in dajalnika COD), so bili konstruirani
diagrami sila F – odprtje vrha razpoke  (CMOD). Ti diagrami so osnova za določitev kritične
vrednosti integrala J, J Ic, sam postopek pa vključuje določanje krivulje R, oziroma krivulje J–a,
ki je sestavljena iz vrednosti integrala J pri enakomernih prirastkih razpoke a.

Slika 5.26 Plastična komponenta energije
Če poznamo vrednost kritičnega integrala J Ic, lahko izračunamo vrednost kritičnega faktorja
intenzivnosti napetosti ali lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju K Ic s pomočjo
odvisnosti:

K Ic 

5.8

J Ic  E
1  2

(5.22)

Preizkusi s spremenljivo obremenitvijo

Utrujanje kovine je definirano kot proces akumulacije poškodb zaradi delovanja spremenljivih
obremenitev, pokaže pa se v obliki utrujenostne razpoke in zloma. Trajna nihajna trdnost zvarnih
spojev se določa s preizkušanjem epruvet pri spremenljivi obremenitvi do razpoke ali zloma. Pri
reaktorjih oziroma tlačnih posodah, ki obratujejo v pogojih povišanega tlaka in temperature, so
še posebej pomembni preizkusi visokocikličnega utrujanja. Trdnost zvarnega spoja pri
spremenljivih obremenitvah, ki se pojavljajo v nestacionarnih režimih obratovanja reaktorjev
med zagonom in zaustavitvijo, je pomembna lastnost za ocenjevanje integritete in preostale
življenjske dobe. Pri tem je treba upoštevati, da se poškodbe v obliki razpok pojavijo po velikem
številu sprememb obremenitve pri napetostih, ki so nižje od napetosti tečenja (visokociklično
utrujanje). Zaradi obsežnih eksperimentov je še posebej zanimivo visokociklično utrujanje, ki je
bilo tudi predmet eksperimentalnih raziskav.
Pri obremenitvah pod napetostjo tečenja, ki so značilne za visokociklično utrujanje, preizkusi
najpogosteje potekajo v togem režimu oziroma pri dani amplitudi napetosti Sa, MPa. Najbolje je,
da obremenitveni ciklus posnema pogoje obratovanja konstrukcije, v praksi pa se uporabljajo
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poenostavljeni obremenitveni ciklusi. Največkrat se uporabi najbolj kritičen primer z izmenično
spremenljivo obremenitvijo, shema je prikazana na Sl. 5.27.
Vpliv temperature in časa obratovanja na obnašanje eksploatiranega jekla OM kvalitete A 204A.F.B.Q, novega jekla OM kvalitete 16Mo3 in soležnega zvarnega spoja teh dveh jekel v
pogojih spremenljive obremenitve je bil preučen s ciljem izdelave Wöhlerjeve krivulje (krivulje
S–N), na podlagi katere se določi trajna dinamična trdnost Sf. Postopek preizkušanja in
preizkusne epruvete so opredeljeni v standardih ASTM E466 [73], ASTM E467 [74] in ASTM
E468 [75]. Epruveta za preizkuse s spremenljivo obremenitvijo je prikazana na Sl. 5.28.

Slika 5.27 Shema izmenične spremenljive obremenitve. R = –1
1
6
0
a
=
5
2

1
0
b
r
u
š
e
n
o
0
,8

R20

30

1
6

5
4

Slika 5.28 Epruveta za dinamične preizkuse po ASTM E466 [73]
Preizkusi so bili opravljeni na visokofrekvenčnem pulzatorju. Visokofrekvenčni pulzator lahko
ustvarja sinusno izmenično spremenljivo obremenitev v razponu od –100 kN do +100 kN.
Srednja obremenitev in amplituda obremenitve sta bili merjeni z natančnostjo 50 N. Frekvenca
je bila v območju 120–160 Hz, odvisno od velikosti obremenitev in preizkusne temperature. Za
čim popolnejšo oceno obnašanja materiala pri delovanju spremenljivih obremenitev in ob
upoštevanju dimenzij epruvete je bil uporabljen najbolj kritični primer spremenljivih
obremenitev, to je izmenično spremenljivo obremenjevanje na nateg in na tlak (R = –1).
Pri tem preizkusu se praviloma določi samo število nihajev do zloma pod obremenitvijo s
konstantnim razponom, standard pa zahteva le podatek o velikosti napetosti, pri kateri ne pride
do iniciacije razpoke in zloma po določenem številu nihajev (običajno med 106 in 108 nihaji).
Standard ASTM E466 za jeklene materiale opredeljuje trajno dinamično trdnost Sf po 107
nihajih.
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Za konstruiranje ene Wöhlerjeve krivulje in določitev trajne dinamične trdnosti je treba epruvete
preizkusiti pri 6 do 7 različnih obremenitvenih ravneh. Po standardu ASTM E466 se preizkusijo
po tri epruvete za vsako raven obremenitev, torej skupno 21 epruvet. Ta preiskava je zato
izjemno draga in opravičljiva le, ko so potrebni podatki za projektiranje, predvsem s stališča
utrujanja in mehanike loma; torej pri projektiranju delov, ki so v projektirani življenjski dobi
konstrukcije izpostavljeni dolgotrajnim spremenljivim obremenitvam.

5.9

Določanje parametrov rasti utrujenostne razpoke

Glavni prispevek mehanike loma na področju utrujanja materiala je v analitični razčlenitvi
pojava utrujenostnega zloma na obdobje, v katerem nastaja utrujenostna razpoka, ter na sledeče
obdobje rasti in širjenja, v katerem se razpoka poveča do kritične velikosti, kjer nastopi nenaden
zlom. Skupno število nihajev, po katerem nastopi zlom, Nu, se tako razdeli na število nihajev, ki
so potrebni za nastanek utrujenostne razpoke, Ni, in na število nihajev, v katerem razpoka zraste
do kritične velikosti za zlom, Np.
Nu = Ni + Np

(5.23)

Razvoj raziskav obnašanja materialov pod vplivom spremenljivih obremenitev je omogočilo
vzporedno uvajanje eksperimentalnega in teoretičnega pristopa, saj zgolj s teorijo ni mogoče
popolnoma pojasniti nastanka in rasti utrujenostne razpoke. Danes se intenzivno raziskujejo
dejavniki, ki vplivajo na odvisnost da/dN = f(K) pri t. i. nizkocikličnem utrujanju, kjer se v
histerezni zanki vsakega nihaja pojavljajo plastične deformacije. Analiza napetostnega in
deformacijskega stanja ob vrhu rastoče utrujenostne razpoke z metodami linearno-elastične
mehanike loma (LEML) je pripeljala do Parisove enačbe za vse kovine in zlitine, ki povezuje
hitrost rasti ustrujenostne razpoke z razponom faktorja intenzivnosti napetosti ob vrhu razpoke
[55, 56]:
da
m
 C  K 
dN

(5.24)

Čeprav Parisova enačba rasti razpoke ni veljavna nad celotnim področjem, je med nizkimi
hitrostmi v bližini praga utrujanja (Kth na Sl. 4.23) in velikimi hitrostmi (KIc) velik linearen
srednji del krivulje, ki ga pokriva Parisova enačba in se je v praksi pokazal kot najpomembnejši,
saj omogoča razlikovanje med iniciacijo in širjenjem utrujenostne razpoke. Parisova enačba je
izrazito koristna na področju utrujanja konstrukcij, izdelanih iz materiala s povišano ali visoko
trdnostjo.
V pogojih spremenljive obremenitve na ostrih koncentratorjih napetosti po določenem številu
nihajev nastopi iniciacija in rast razpoke, če je presežen utrujenostni prag Kth. Ker konstrukcija
v danih pogojih ni ogrožena, dokler razpoka ne doseže kritične velikosti, se lahko po predhodni
analizi dovoli obratovanje konstrukcije z razpoko tudi za obdobje širjenja razpoke. Pomemben
podatek za odločitev o nadaljevanju obratovanja je poznavanje hitrosti širjenja razpoke in njene
odvisnosti od prisotnih obremenitev. Standard ASTM E647 [76] predpisuje merjenje hitrosti
širjenja utrujenostne razpoke da/dN, ki se razvije iz obstoječe razpoke, kakor tudi izračun
razpona faktorja intenzitete napetosti, K. To pomeni, da mora imeti epruveta utrujenostno
razpoko. Standard ASTM E647 ima dve pomembni omejitvi: hitrost širjenja mora biti večja od
10-8 m/nihaj, da se izognemo področju utrujenostnega praga Kth, obremenitev pa mora imeti
konstantno amplitudo.
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Preizkusi pri sobni temperaturi za določanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN in
utrujenostnega praga Kth so bili opravljeni s standardnimi Charpyjevimi epruvetami po metodi
tritočkovnega upogiba na resonančnem visokofrekvenčnem pulzatorju, Sl. 5.29.
Med preizkusom je bila nadzorovana sila. Pulzator zagotavlja sinusen enosmeren spremenljiv
obremenitveni moment v razponu od –70 Nm do 70 Nm. Stroj je povezan z računalnikom,
tiskalnikom in pisalnikom, s čimer je omogočena avtomatizacija meritev ter neposredno zbiranje
in obdelava zbranih podatkov.

(a)
Slika 5.29 Sodoben sistem za dinamične preizkuse

(b)

Preizkusi so bili opravljeni pri enakem razmerju minimalne in maksimalne obremenitve R = –1.
Frekvenca je bila v območju 175–195 Hz, odvisno od tega, ali je razpoka potekala skozi osnovni
material, var ali toplotno vplivano področje, kakor tudi od velikosti obremenitve. Srednja
obremenitev in njena amplituda sta bili merjeni s točnostjo 3 Ncm.
Epruvete so bile pred preizkusom mehansko pripravljene, nato pa so bili nanje prilepljeni merilni
trakovi oz. folije, s katerimi smo merili prirastek razpoke. Pri preizkusih so bile uporabljene
merilne folije podjetja RUMUL-RMF A-5 z merilno dolžino 5 mm. Za spremljanje prirastka
razpok s pomočjo merilnih folij je bila uporabljena naprava za merjenje rasti razpoke [77].
Sistem za merjenje prirastka razpoke in merilna folija sta zasnovana tako, da registrirata
spremembo električne upornosti merilne folije. Ko utrujenostna razpoka raste pod merilno folijo,
le-ta s trganjem sledi vrhu utrujenostne razpoke. Sprememba upornosti folije je linearno
sorazmerna spremembi dolžine razpoke. Shema delovanja sistema za merjenje prirastka razpoke
z merilno folijo je prikazana na Sl. 5.30.

I const
+
V
+

Slika 5.30 Shema merilne folije in načina zaznavanja rasti razpoke [77]
Pripravljena epruveta za določanje parametrov rasti utrujenostne razpo ke je prikazana na
Sl. 5.31.
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Slika 5.31 Pripravljena epruveta za preučevanje parametrov
rasti utrujenostne razpoke
Preizkusi pri delovni temperaturi 325 C za določanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke
da/dN in utrujenostnega praga Kth so bili opravljeni z modificiranimi epruvetami CT (Sl. 5.32)
na visokofrekvenčnem pulzatorju AMSLER. Med preizkusom je bila nadzorovana sila. Za čim
popolnejšo oceno obnašanja materiala pod vplivom spremenljive obremenitve in ob upoštevanju
dimenzij epruvete je bil uporabljen najbolj kritični primer delovanja spremenljivih obremenitev,
to je izmenično spremenljivo obremenjevanje na nateg in na tlak (R = –1).

Slika 5.32 Modificirana epruveta CT za preizkuse
pri povišani temperaturi
Za določitev odvisnosti hitrosti rasti utrujenostne razpoke na nihaj da/dN in razpona faktorja
intenzivnostni napetosti K je treba določiti količnik C in eksponent m v Parisovi enačbi.
Hitrosti širjenja utrujenostne razpoke je treba pri trenutni dolžini razpoke a pripisati razpon
faktorja intenzivnosti napetosti K, ki je odvisen od geometrije epruvete in dolžine razpoke, kakor
tudi od razpona spremenljive sile F = Fg – Fd. Razpon faktorja intenzivnosti napetosti se določi
po formuli
K 

F  L
B W3

 f a / W 

(5.25)

kjer je:

f (a / W ) 

L
B
W
a

a
3
W

2

a 
a 
a
 a  
 1,99  1   2,15  3,93  2,7  
W  W 
W
 W  

3/ 2
a 
a 

21  2 1  
W  W 


– razmik opor, mm,
– debelina epruvete, mm,
– širina (višina) epruvete, mm, in
– dolžina razpoke.
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5.10

Mikrostrukturne preiskave

Mikrostrukturne preiskave so bile narejene z namenom ocenitve vpliva časa obratovanja na
spremembo mikrostrukturnih lastnosti. Preiskave so bile opravljene na vzorcih eksploatiranega
in novega OM ter na vzorcu zvarnega spoja.
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6.

REZULTATI PREISKAV

6.1

Določanje nateznih lastnosti

Osnovne trdnostne lastnosti materiala in diagrame napetost–raztezek, ki jih potrebujemo za
napetostno analizo tlačne posode, pridobimo z nateznimi preizkusi. Ker gre za zvarni spoj, je
treba določiti natezne lastnosti tako za celoten zvarni spoj, kakor tudi posebej za OM in var.

6.1.1

Rezultati nateznih preizkusov zvarnega spoja

Rezultati preizkusov epruvet soležnega zvarnega spoja pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni
temperaturi 325 C so podani v Tab. 6.1.
Tabela 6.1 Rezultati nateznih preizkusov zvarnega spoja
Oznaka
vzorca
ZS-1s
ZS-2s
ZS-3s
ZS-1p
ZS-2p
ZS-3p

Napetost tečenja
Rp0,2, MPa
271
274
275
226
223
221

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Natezna trdnost
Rm, MPa
442
446
448
352
349
348

Razteznost*
A, %
25,2
24,7
23,9
28,5
29,9
28,2

Mesto
zloma
Ekspl. OM
Ekspl. OM
Ekspl. OM
Ekspl. OM
Ekspl. OM
Ekspl. OM

* merjeno pri L0 = 100 mm kot primerjalna veličina (ne kot materialna lastnost).
Diagram napetost–raztezek za epruveto soležnega zvarnega spoja z oznako ZS-1s, preizkušeno
pri sobni temperaturi, je podan na Sl. 6.1, diagram za epruveto z oznako ZS-1p, preizkušeno pri
delovni temperaturi, pa je podan na Sl. 6.2.
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Slika 6.1 Diagram napetost–raztezek epruvete zvarnega spoja z oznako ZS-1s
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Slika 6.2 Diagram napetost–raztezek epruvete zvarnega spoja z oznako ZS-1p
Iz analize rezultatov nateznega preizkusa epruvet soležnega zvarnega spoja je razvidno, da se z
višanjem temperature preizkusa zmanjšujeta napetost tečenja in zatezna trdnost, razteznost pa se
povečuje. Vse epruvete so se zlomile v področju eksploatiranega OM, s čimer smo pridobili tudi
natezne lastnosti eksploatiranega OM. Ugotovljene napetosti tečenja so od 271 MPa pri 20 C in
padejo do 226 MPa pri delovni temperaturi 325 C, prav tako pa se zmanjša tudi natezna trdnost:
iz 442 MPa pri 20 C na 352 MPa pri 325 C. Razteznost se povečuje z višanjem temperature
preizkusa, in sicer od 23,9 % pri 20 C na približno 28,5 % pri 325 C.

6.1.2

Rezultati nateznih preizkusov novega OM

Rezultati preizkusov epruvet novega OM pri sobni in pri delovni temperaturi so prikazani v Tab.
6.2. Preizkusi eksploatiranega OM niso bili opravljeni, ker so se pri preizkušanju zvarnega spoja
vse epruvete zlomile v območju eksploatiranega OM, s čimer smo dobili lastnosti
eksploatiranega OM.
Tabela 6.2 Rezultati nateznih preizkusov epruvet novega OM
Oznaka
vzorca
N-OM-1s
N-OM-2s
N-OM-3s
N-OM-1p
N-OM-2p
N-OM-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Napetost tečenja
Rp0,2, MPa
291
295
290
256
248
253

Natezna trdnost
Rm, MPa
486
494
490
374
370
369

Razteznost
A, %
31,8
30,2
29,8
35,8
36,4
35,2

Značilen diagram napetost–raztezek za epruveto z oznako OM-1s, odvzeto iz novega OM in
preizkušeno pri sobni temperaturi 20 C, je podan na Sl. 6.3, diagram za epruveto z oznako OM-93-
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1p, ki je bila prav tako odvzeta iz novega OM, vendar je bila nato preizkušena pri delovni
temperaturi 325 C, pa je podan na Sl. 6.4.
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Slika 6.3 Diagram napetost–raztezek epruvete novega OM z oznako OM-1s
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Slika 6.4 Diagram napetost–raztezek epruvete novega OM z oznako OM-1p
Opazimo lahko, da se z višanjem temperature in časa obratovanja zmanjšujejo trdnostne lastnosti
(napetost tečenja in natezna trdnost). Vpliv naštetih parametrov na deformacijske lastnosti
(razteznost) je nekoliko drugačen, saj se razteznost z višanjem temperature povečuje.
Ugotovljene vrednosti napetosti tečenja pri 20 C so približno 290 MPa. Z višanjem temperature
pada vrednost napetosti tečenja in pri novem OM znaša približno 248 MPa. Sprememba natezne
trdnosti kaže enak trend kot sprememba napetosti tečenja. Pri novem OM je bila ugotovljena
natezna trdnost približno 486 MPa pri 20 C, ob povišanju temperature pa je padla na 369 MPa.
-94-

6. Rezultati preiskav

Razteznost se zmanjšuje s časom obratovanja in povečuje z višanjem temperature. Razteznost
novega OM je od 29,8 % pri 20 C in 35,2 % pri 325 C.

6.1.3

Rezultati nateznih preizkusov vara

Rezultati preizkusov epruvet vara, opravljeni pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi
325 C, so zbrani v Tab. 6.3. Značilen diagram napetost–raztezek za epruveto vara z oznako MŠ1s, preizkušeno pri sobni temperaturi, je podan na Sl. 6.5, diagram za epruveto z oznako MŠ-1p,
preizkušeno pri delovni temperaturi, pa na Sl. 6.6.
Preizkus epruvet, odvzetih iz vara, je pokazal zmanjšanje napetosti tečenja in natezne trdnosti ter
povečanje razteznosti ob povišanju temperature preizkusa. Ugotovljene vrednosti napetosti
tečenja epruvet vara so od 472 MPa pri 20 C, pri temperaturi 325 C pa padejo do 401 MPa.
Podobno se pridobljene vrednosti natezne trdnosti gibljejo od 593 MPa pri 20C do 523 MPa,
kolikor je bilo izmerjeno v preizkusu pri 325 C. Razteznost se poveča s povečanjem
temperature preizkusa in znaša od 21,5 % pri 20 C do 27,3 % pri 325 C.
Tabela 6.3 Rezultati nateznih preizkusov epruvet vara
Oznaka
vzorca
MŠ-1s
MŠ-2s
MŠ-3s
MŠ-1p
MŠ-2p
MŠ-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Napetost tečenja
Rp0,2, MPa
481
477
472
409
401
404

Natezna trdnost
Rm, MPa
607
604
593
526
523
531

Razteznost
A, %
22,1
22,6
21,5
27,3
26,8
26,1
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Slika 6.5 Diagram napetost–raztezek epruvete vara z oznako MŠ-1s
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Slika 6.6 Diagram napetost–raztezek epruvete vara z oznako MŠ-1p
Vpliv temperature in časa obratovanja na natezne lastnosti jekel A 204-A.F.B.Q in 16Mo3,
namenjenih izdelavi tlačnih posod oz. tlačnih posod za obratovanje v pogojih povišane
temperature in tlaka, je bil analiziran s preizkušanjem epruvet, odvzetih iz vzorcev zvarnega
spoja ter novega in eksploatiranega osnovnega materiala (OM). Cilja preiskave sta bila
predvsem:
 Določitev trdnostnih lastnosti (napetosti tečenja in natezne trdnosti) celotnega zvarnega
spoja (največje trgalne sile) z obremenjevanjem prečno na zvarni spoj.
 Določitev nateznih lastnosti (napetosti tečenja, natezne trdnosti, razteznosti) novega in
eksploatiranega OM.
Z obremenitvijo epruvet zvarnega spoja prečno na zvarni spoj so bili pridobljeni nepogrešljivi
podatki o tem, kako izbrana varilna tehnologija in čas obratovanja vplivata na trdnost zvarnega
spoja, kakor tudi na komponente zvarnega spoja. Rezultati preizkusov iz Tab. 6.1 kažejo, da so
se vse preizkušane epruvete zlomile v območju eksploatiranega OM.
Ta podatek je zelo pomemben, saj nakazuje slabljenje OM med eksploatacijo. Zlom epruvet v
OM jasno pokaže naravo zvarnega spoja. Gre za t. i. "over-matching", kar pomeni, da je trdnost
vara večja od trdnosti osnovnega materiala. Rezultati prečnega nateznega preizkusa epruvet
zvarnega spoja kažejo, da se z višanjem temperature preizkusa zmanjšujeta napetost tečenja in
natezna trdnost, medtem ko se razteznost povečuje, kot je razvidno iz Tab. 6.1.
Potek diagramov, dobljenih z nateznim preizkusom pri sobni temperaturi, ustreza duktilnemu
materialu s približnim razmerjem homogenega in nehomogenega raztezka 1/2 : 1/2. Homogeni
raztezek pomeni raztezek do maksimalne sile, nehomogeni raztezek pa raztezek od maksimalne
sile do zloma, torej od trenutka, ko se na epruveti naredi vrat oz. se začne nestabilna rast nastale
razpoke v materialu. Preizkusi pri delovni temperaturi kažejo podoben trend spreminjanja
trdnostnih lastnosti kot preizkusi pri sobni temperaturi, pojavi pa se razlika v deformacijskih
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lastnostih (razteznosti). V tem primeru je namreč razmerje med homogenim in nehomogenim
raztezkom približno 1/4 : 3/4, kar je precej neugodno z vidika obratovalnih lastnosti. Rezerva
homogene plastičnosti materiala je precej manjša, zato je realna tudi nevarnost za OM zaradi
posledic morebitnega slabega delovanja postrojenja.
Analiza rezultatov nateznega preizkusa pri sobni temperaturi za epruvete, odvzete iz vzorca
novega OM, ki so predstavljeni v Tab. 6.2, vodi do sklepa, da je novi OM v mejah vrednosti,
kot jih predpisuje standard, oziroma v mejah vrednosti, ki jih je v atestni dokumentaciji predložil
proizvajalec. Vpliv temperature preizkusa na napetost tečenja in natezno trdnost novega OM je
podan v Tab. 6.2. Tudi v tem primeru je jasno razvidno zmanjševanje trdnostnih lastnosti in
povečevanje deformacijskih lastnosti z višanjem temperature preizkusa. Enako kot pri epruvetah
zvarnega spoja pa povečanje razteznosti spremlja pojav spremembe razmerja med homogenim in
nehomogenim raztezkom.
Pridobljeni rezultati nateznih preizkusov vara potrjujejo pravilno izbiro varilne tehnologije oziroma
varilnih parametrov. Napetost tečenja in natezna trdnost izpolnjujeta vrednosti, kot jih predpisuje
standard, medtem ko so deformacijske lastnosti bistveno boljše od tistih v standardu za ta dodajni
material [68]. Ta pojav nakazuje kakovostno izbiro režima toplotne obdelave po varjenju.
Obnašanje TVP v obremenjenem zvarnem spoju je pogojeno z njegovim majhnim prostorninskim
deležem, heterogeno strukturo in različnimi mehanskimi lastnostmi posameznih področij TVP.
Dobro izveden zvarni spoj, projektiran po načelu večje trdnosti vara, se mora pri nateznem
preizkusu pretrgati v osnovnem materialu, kar se je tudi zgodilo.
V splošnem je na podlagi ugotovljenih nateznih lastnosti epruvet pri izbranih temperaturah,
odvzetih iz zvarnega spoja, novega in eksploatiranega OM ter vara, mogoče sklepati, da se s
povišanjem temperature zmanjšajo trdnostne lastnosti oz. napetost tečenja in natezna trdnost. Z
višanjem temperature preizkusa se poveča tudi razteznost. Povečanje razteznosti pri povišani
temperaturi lahko pojasnimo s povečanjem celotne plastičnosti materiala pri višjih temperaturah,
kakor tudi z občutno manj ugodnim razmerjem med homogenim in nehomogenim raztezkom.

6.2

Merjenje trdote

Rezultati merjenja trdote soležnega zvarnega spoja novega in eksploatiranega OM so zbrani v
Tab. 6.4 in grafično prikazani na Sl. 6.7.
Tabela 6.4 Rezultati merjenja trdote soležnega zvarnega spoja
Mesto
merjenja
Cona I
Cona II
Cona III

N – OM
N – TVP
1
2
3
4
5
6
144 139 143 168 162 178
140 142 137 163 166 180
142 139 143 167 165 181

Trdota HV 30
VAR
7
8
9
174 180 177
177 181 178
179 182 183

E – TVP
10
11
160 157
156 154
156 157

E – OM
12 13
14
133 130
134
132 130
135
129 130
132

Analiza izmerjenih vrednosti trdote, zbranih v Tab. 6.4 in grafično prikazanih na Sl. 6.7, jasno
pokaže, da so bile največje vrednosti trdote izmerjene v varu. Trdota se postopoma zmanjšuje ob
prehodu iz vara prek TVP v OM.
Rezultati merjenja trdote po prerezu, Tab. 6.4, kažejo na različne lastnosti OM, vara in TVP. Ker
gre za "over-matching", je trdota največja na varu, kar ustreza izbranim dodajnim materialom.
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Izmerjene vrednosti trdote soležnega zvarnega spoja se gibljejo od 174 do 183 HV na varu.
Vrednosti v TVP so nekoliko nižje kot na varu. TVP na strani novega OM in na strani
eksploatiranega OM se očitno razlikujeta. Večja trdota je bila izmerjena v TVP na strani novega
OM, vrednosti pa so se gibale od 162 do 168 HV. Razpon trdote v TVP na strani eksploatiranega
OM je bil od 154 do 160 HV.
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Slika 6.7 Grafični prikaz rezultatov merjenja trdote
na soležnem zvarnem spoju novega in eksploatiranega OM
Različne vrednosti trdote so bile ugotovljene tudi pri novem in eksploatiranem OM. Izmerjene
vrednosti trdote novega OM so bile v območju od 137 do 144 HV, najmanjša trdota pa je bila
zabeležena pri eksploatiranem OM, in sicer v razponu od 129 do 134 HV. Razlika v trdoti novega
in eksploatiranega OM je približno 14 %, to pa je še en znak, da čas obratovanja neugodno
vpliva na materialne lastnosti. Vpliv časa obratovanja na zmanjšanje trdote je slikovito prikazan
na diagramu trdote, Sl. 6.7.

6.3

Udarni preizkusi

6.3.1 Rezultati udarnih preizkusov epruvet OM
Udarno delo je bilo merjeno na epruvetah novega OM iz jekla 16Mo3 in na epruvetah
eksploatiranega OM iz jekla A 204-A.F.B.Q. Rezultati preizkusov novega OM pri sobni
temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi 325 C so podani v Tab. 6.5.
Tabela 6.5 Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v novem OM
Oznaka
epruvete
N-OM-1s
N-OM-2s
N-OM-3s
N-OM-1p
N-OM-2p
N-OM-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Celotno udarno
delo, Auk, J
255
249
252
205
198
195
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Delo za nastanek
razpoke, AI, J
71
71
70
48
46
45

Delo za širjenje
razpoke, AP, J
184
178
182
157
152
150
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Značilna diagrama sila–čas in delo–čas za preizkus epruvete z oznako N-OM-1s in zarezo V-2 v
novem OM pri sobni temperaturi sta podana na Sl. 6.8, za epruveto z oznako N-OM-1p,
preizkušeno pri delovni temperaturi, pa na Sl. 6.9.
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Slika 6.8 Diagrama udarnega preizkusa epruvete N-OM-1s
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
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Slika 6.9 Diagrama udarnega preizkusa epruvete N-OM-1p
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
Rezultati preizkusov eksploatiranega OM pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi
325 C so podani v Tab. 6.6. Diagrama z rezultati preizkusa epruvete z oznako E-OM-1s in
zarezo V-2 v eksploatiranem OM pri sobni temperaturi sta podana na Sl. 6.10, za epruveto z
oznako E-OM-1p, preizkušeno pri delovni temperaturi, pa na Sl. 6.11. Diagrami ostalih
preizkusov niso prikazani, saj je bilo obnašanje materiala podobno.
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Tabela 6.6 Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v eksploatiranem OM
Oznaka
epruvete
E-OM-1s
E-OM-2s
E-OM-3s
E-OM-1p
E-OM-2p
E-OM-3p

Temperatura
preizkusa, C

Celotno udarno
delo, Auk, J
174
168
165
127
116
127

20

325

Delo za nastanek
razpoke, AI, J
47
53
56
43
41
39

Delo za širjenje
razpoke, AP, J
127
115
109
84
75
88
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Slika 6.10 Diagrama udarnega preizkusa epruvete E-OM-1s
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
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Slika 6.11 Diagrama udarnega preizkusa epruvete E-OM-1p
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
Odvisnost celotnega udarnega dela Auk od temperature preizkusa za novi in eksploatirani OM je
prikazana v obliki diagrama na Sl. 6.12. Vpliv pogojev obratovanja (časa obratovanja in
temperature) na delo za nastanek razpoke AI in delo za širjenje razpoke AP je predstavljen v obliki
diagrama na Sl. 6.13 za novi OM in na Sl. 6.14 za eksploatirani OM.
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Slika 6.12 Spreminjanje Auk v odvisnosti od temperature preizkusa
za novi in eksploatirani OM
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Slika 6.13 Spreminjanje AI in AP v odvisnosti od temperature pri novem OM
Rezultati udarnih preizkusov novega in eksploatiranega OM kažejo, da se celotno udarno delo Auk s
časom obratovanja in povišanjem temperature zmanjšuje, Sl. 6.12. Ugotovljene vrednosti celotnega
udarnega dela pri OM so od 251 J pri preizkusu na 20 C do 199 J pri preizkusu na 325 C. Čas
obratovanja še dodatno zmanjša celotno udarno delo Auk. Pri eksploatiranem OM je vrednost Auk od 169
J pri temperaturi 20 C in pade na 123 J pri 325 C.
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Slika 6.14 Spreminjanje AI in AP v odvisnosti od temperature pri eksploatiranem OM
Delež dela za nastanek razpoke AI pri epruvetah z zarezo v novem OM je od 71 J pri 20 C do 46 J
pri 325 C. Vrednosti dela za širjenje razpoke AP segajo od 181 J pri 20 C do 153 J pri 325 C.
Povprečni delež dela za nastanek razpoke AI pri eksploatiranem OM znaša 52 J, pri 325 C pa pade
na 41 J. Čas obratovanja in temperatura preizkusa signifikantno vplivata na delo za širjenje razpoke
AP, ki se začne pri 117 J na temperaturi 20 C in pade na 83 J pri 325 C.

6.3.2 Rezultati udarnih preizkusov epruvet vara
Rezultati udarnih preizkusov epruvet vara, opravljeni pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni
temperaturi 325 C, so predstavljeni v Tab. 6.7.
Tabela 6.7 Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v varu
Oznaka
epruvete
MŠ-1s
MŠ-2s
MŠ-3s
MŠ-1p
MŠ-2p
MŠ-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Celotno udarno
delo, Auk, J
201
187
194
131
142
137

Delo za nastanek
razpoke, AI, J
70
67
68
40
44
42

Delo za širjenje
razpoke, AP, J
131
120
126
91
98
95

Značilna diagrama sila–čas in delo–čas za epruvete z oznako MŠ-1s in zarezo V-2 v varu pri
temperaturi 20 C sta podana na Sl. 6.15, za epruveto z oznako MŠ-1p, preizkušeno pri temperaturi
325 C, pa na Sl. 6.16. Diagrami ostalih preizkusov niso prikazani, saj je bilo obnašanje materiala
enako.
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Slika 6.15 Diagrama udarnega preizkusa epruvete MŠ-1s
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
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Slika 6.16 Diagrama udarnega preizkusa epruvete MŠ-1p
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
Sl. 6.17 prikazuje diagram vpliva temperature preizkusa na spreminjanje celotnega udarnega dela
Auk pri epruvetah z zarezo v varu. Sl. 6.18 prikazuje spreminjanje deleža dela za nastanek razpoke
AI in dela za širjenje razpoke A P v celotnem udarnem delu v odvisnosti od temperature
preizkusa.
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Slika 6.17 Spreminjanje Auk v odvisnosti od temperature preizkusa pri varu
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Slika 6.18 Spreminjanje AI in AP v odvisnosti od temperature preizkusa pri varu
Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v varu, odvzetih iz soležnega zvarnega spoja, Tab.
6.7, kažejo zmanjšanje celotnega udarnega dela Auk s povišanjem temperature preizkusa, kot je
grafično prikazano na Sl. 6.17. Vrednosti celotnega udarnega dela Auk epruvet z zarezo v varu,
Tab. 6.7, se začnejo od 195 J pri 20 C in padejo v povprečju do 138 J pri 325 C. Povprečni delež
dela za nastanek razpoke AI se začne od 59 J pri 20 C in pade na 39 J pri temperaturi 325 C.
Vrednost dela za širjenje razpoke AP prav tako pada s povišanjem temperature, od 126 J pri 20 C
do 99 J pri 325 C.
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6.3.3 Rezultati udarnih preizkusov epruvet TVP
Rezultati preizkusov epruvet TVP na strani novega in eksploatiranega OM pri sobni temperaturi 20
C in pri delovni temperaturi 325 C so podani v Tab. 6.8 in 6.9.
Tabela 6.8 Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v novem TVP
Oznaka
epruvete
N-TVP-1s
N-TVP-2s
N-TVP-3s
N-TVP-1p
N-TVP-2p
N-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Celotno udarno
delo, Auk, J
226
217
209
144
127
134

Delo za nastanek
razpoke, AI, J
70
67
66
44
46
50

Delo za širjenje
razpoke, AP, J
156
150
143
100
82
84

Tabela 6.9 Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo v eksploatiranem TVP
Oznaka
epruvete
E-TVP-1s
E-TVP-2s
E-TVP-3s
N-TVP-1p
E-TVP-2p
E-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Celotno udarno
delo, Auk, J
143
123
132
92
88
85

Delo za nastanek
razpoke, AI, J
44
41
43
35
34
34

Delo za širjenje
razpoke, AP, J
99
82
89
57
54
51

Značilna diagrama sila–čas in delo–čas za epruvete z oznako N-TVP-1s in zarezo V-2 v TVP na
strani novega OM pri temperaturi 20 C sta podana na Sl. 6.19, za epruvete z oznako N-TVP-1p,
preizkušene pri temperaturi 325 C, pa na Sl. 6.20.
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Slika 6.19 Diagrama udarnega preizkusa epruvete N-TVP-1s
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
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Slika 6.20 Diagrama udarnega preizkusa epruvete N-TVP-1p
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
Ista diagrama za epruvete z oznako E-TVP-1s in zarezo V-2 v TVP na strani eksploatiranega OM
pri temperaturi 20 C sta podana na Sl. 6.21, za epruvete z oznako E-TVP-1p, preizkušene pri
temperaturi 325 C, pa na Sl. 6.22. Ostali diagrami podobno kot pri predhodnih preizkusih niso
prikazani zaradi podobnega obnašanja materiala.
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Slika 6.21 Diagrama udarnega preizkusa epruvete E-TVP-1s
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
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Slika 6.22 Diagrama udarnega preizkusa epruvete E-TVP-1p
a) sila–čas
b) Udarno delo–čas
Odvisnost celotnega udarnega dela Auk, ugotovljenega pri preizkusu epruvete z zarezo V-2 na
strani novega in eksploatiranega OM, od temperature preizkusa je prikazana v obliki diagrama
na Sl. 6.23. Diagram vpliva časa obratovanja in temperature na spreminjanje deležev dela za
nastanek razpoke AI in dela za širjenje razpoke AP v celotnem udarnem delu pri epruvetah z zarezo
V-2 v TVP na strani novega OM je podan na Sl. 6.24, za epruvete z zarezo V-2 v TVP na strani
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eksploatiranega OM pa na Sl. 6.25.
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Slika 6.23 Spreminjanje Auk v odvisnosti od temperature preizkusa v TVP
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Slika 6.24 Spreminjanje AI in AP v odvisnosti od temperature v TVP na strani novega OM
Rezultati udarnih preizkusov epruvet z zarezo V-2 v TVP na strani novega in eksploatiranega
OM kažejo, da se s povišanjem temperature preizkusa zmanjšajo tako celotno udarno delo Auk,
kakor tudi delo za nastanek in delo za širjenje razpoke.
Najmanjše vrednosti udarnih lastnosti so bile ugotovljene pri epruvetah z zarezo v TVP. Te
vrednosti pa so v primerjavi z OM le zanemarljivo manjše, kar govori o dobro opravljeni toplotni
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obdelavi po varjenju. Vrednost celotnega udarnega dela Auk za epruvete z zarezo v TVP na strani
novega OM, Tab. 6.8, pada od 216 J pri 20 C na 135 J pri 325 C. Opazimo lahko, da ima
temperatura preizkusa manjši vpliv na delo za nastanek razpoke kot na delo za širjenje razpoke,
kar je razvidno tudi iz naklona krivulje za preizkus pri 325 C.
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Slika 6.25 Spreminjanje AI in AP v odvisnosti od temperature v TVP na strani
eksploatiranega OM
Vpliv temperature pri epruvetah z zarezo v eksploatiranem TVP je nekoliko drugačen kot pri
epruvetah z zarezo v novem TVP. Vrednosti celotnega udarnega dela Auk pri epruvetah z zarezo
v TVP na strani eksploatiranega OM, Tab. 6.9, gredo od 135 J pri 20 C in padejo na 86 J pri 325
C. Čas obratovanja pri epruvetah eksploatiranega TVP vpliva na vrednost dela za nastanek
razpoke AI. Delež dela za nastanek razpoke AI pri TVP na strani eksploatiranega OM je v
povprečju 43 J pri 20 C ter se zmanjša na 30 J pri epruvetah, ki so bile preizkušene pri 325 C.
V tem delu so prikazani le značilni primeri diagramov sila–čas in energija–čas. Ostali diagrami niso
prikazani, saj je bilo obnašanje preizkušenega materiala podobno ali enako.
Rezultati udarnih preizkusov oz. izmerjene vrednosti celotnega udarnega dela Auk jasno kažejo,
da je celotno udarno delo odvisno od:
 mesta zareze V-2, oziroma od tega, ali je zareza v OM, varu ali TVP,
 temperature preizkusa in
 časa obratovanja, oziroma od tega, ali se zareza nahaja v novem/eksploatiranem OM ali v
TVP na strani novega/eksploatiranega OM.
Če analiziramo, kako mesto V-zarez vpliva na celotno udarno delo (Tab. 6.5 do 6.9), lahko
pridemo do zaključka, da heterogenost strukture osnovnega materiala in zvarnega spoja, ki jo
spremljajo različne mehanske lastnosti posameznih področij zvarnega spoja (var in toplotno
vplivano področje), vpliva na celotno udarno delo.
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Največje celotno udarno delo je pri epruvetah z zarezo v OM, nekoliko manjšo vrednost najdemo
pri epruvetah z zarezo v varu, najmanjšo vrednost celotnega udarnega dela pa imajo epruvete z
zarezo v TVP. Preiskava je pokazala tudi praktično identičen vpliv temperature preizkusa na
celotno udarno delo. Celotno udarno delo Auk se zmanjšuje s povišanjem temperature, vpliv
temperature preizkusa pa je največji pri epruvetah z V-zarezo v toplotno vplivanem področju
(TVP), saj je tam osnovna zgradba najbolj heterogena.
Na spremembo celotnega udarnega dela pomembno vpliva tudi čas obratovanja. Zelo pomembno
je, ali je zareza v novem/eksploatiranem OM ali v TVP na strani novega/eksploatiranega OM.
Čas obratovanja pomembno zmanjša celotno udarno delo pri epruvetah z zarezo v
eksploatiranem OM, kakor tudi pri epruvetah z zarezo v TVP na strani eksploatiranega OM. Ta
pojav lahko podobno kot pri nateznih preizkusih razložimo s spremembami osnovne zgradbe
materiala, ki nastanejo zaradi časa obratovanja.
Potek krivulj se spreminja izključno v odvisnosti od mesta V-zarez in od temperature preizkusa.
Analiza dobljenih krivulj pri preizkusu epruvet, odvzetih iz novega in eksploatiranega OM, Sl.
6.8 do 6.11, z zarezo v varu, Sl. 6.15 in 6.16, ter z zarezo v TVP na strani novega in
eksploatiranega OM, Sl. 6.19 do 6.22, pokaže praktično identičen potek posameznih krivulj v
vsaki skupini pri isti temperaturi, pri čemer se skupine razlikujejo izključno po maksimalni sili
Fmax in površini pod krivuljo sila–čas, oziroma po celotnem udarnem delu Auk. Maksimalna sila
Fmax je tista sila, pri kateri nastane prva razpoka, obenem pa predstavlja tudi silo postopne
zaustavitve razvoja loma, FA, ki ji sledi duktilni zlom. Enostavneje povedano – maksimalna
energija ločuje delo za nastanek razpoke AI od dela za širjenje razpoke oziroma lomnega dela,
AP.
Le na podlagi merjenja celotnega udarnega dela, ki je integralna značilnost energijske kapacitete
epruvete v procesu loma, ni mogoče izvedeti, kako se s povišanjem temperature in s spremembo
ostalih parametrov spreminja energija, ki se porabi za elastično in plastično deformacijo
preizkušanca do nastanka razpoke (delo za nastanek razpoke AI), in nato naprej v procesu
širjenja razpoke do dokončnega zloma (delo za širjenje razpoke AP). Tej osnovni pomanjkljivosti
smo se izognili z instrumentiranjem preizkusa, oziroma z uporabo osciloskopa in računalnika.
Vpliv mesta V-zareze, temperature preizkusa in časa obratovanja na delo za nastanek razpoke AI
in delo za širjenje razpoke A P je podan v obliki diagramov na Sl. 6.13 in 6.14 za epruvete z
zarezo v OM, na Sl. 6.18 za epruvete z zarezo v varu ter na Sl. 6.24 in 6.25 za epruvete z zarezo
v TVP.
Preizkusi epruvet z V-zarezo v OM so pokazali, da se razmerje med delom za nastanek razpoke
AI in delom za širjenje razpoke AP spreminja v odvisnosti od temperature preizkusa in od časa
obratovanja. S povečevanjem temperature se zmanjšuje odstotni delež duktilne komponente v
celotnem udarnem delu (delo za širjenje razpoke), povečuje pa se delež krhke komponente (delo
za nastanek razpoke). Pri preizkusih, ki so bili opravljeni pri sobni temperaturi, je bilo delo za
širjenje razpoke približno 70 % celotnega udarnega dela, pri temperaturi 325 C pa je znašalo
približno 55 % celotnega udarnega dela.
Krivulje sila–čas in energija–čas, pridobljene s preizkusi epruvet pri sobni temperaturi, ustrezajo
naravi duktilnih materialov z majhnim deležem dela za nastanek razpoke AI in velikim deležem
dela za širjenje razpoke AP, medtem ko so krivulje pri delovni temperaturi (325 C) manj ugodne
z vidika deleža komponent celotnega udarnega dela, oziroma kažejo približno enak delež dela za
nastanek razpoke AI in dela za širjenje razpoke AP. Ta podatek je zelo pomemben, ko izbiramo ta
material za določene obratovalne pogoje.
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Vpliv časa obratovanja dodatno spreminja razmerje med deležema dela za nastanek razpoke in
dela za širjenje razpoke v celotnem udarnem delu. To razmerje znaša pri novem OM 30 : 70 % v
korist duktilne komponente, pri eksploatiranem OM pa je razmerje 45 : 55 %. Na diagramu sila–
čas epruvete novega OM ni mogoče definirati sile začetka nestabilne rasti razpoke F F, medtem
ko lahko na istem diagramu za epruvete eksploatiranega OM silo FF opazimo na dveh mestih.
Strmo padajoč del krivulje sila–čas pri eksploatiranem OM je jasen znak za upadanje duktilnih
lastnosti materiala kot posledico časa obratovanja.
Pri preizkusih epruvet z zarezo V-2 v varu s povišanjem temperature pade delež duktilne
komponente v celotnem udarnem delu, poveča pa se delež krhke komponente. Pri preizkusih, ki
so bili opravljeni pri sobni temperaturi, je bil delež dela za širjenje razpoke nekoliko manjši pri
OM in znaša približno 63 % celotnega udarnega dela, medtem ko znaša pri temperaturi 325 C
približno 55 % celotnega udarnega dela.
Največji vpliv na spreminjanje razmerja med delom za nastanek razpoke A I in delom za širjenje
razpoke AP v celotnem udarnem delu v odvisnosti od temperature preizkusa in časa obratovanja
opazimo pri epruvetah z zarezo v TVP. Pri epruvetah z zarezo v TVP na strani novega OM je
delež duktilne komponente v celotnem udarnem delu (delo za širjenje razpoke) v primerjavi z
deležem krhke komponente (delo za nastanek razpoke) trikrat večji (3:1) in se zmanjša pri
povišani temperaturi, kjer je dvakrat večji (1:2). Pri epruvetah z zarezo v eksploatiranem TVP je
to razmerje izrazito neugodno: pri sobni temperaturi sta deleža dela za nastanek razpoke in dela
za širjenje razpoke praktično enaka (1:1), njuno razmerje pa se neznatno spremeni pri
temperaturi 325 C, kjer znaša približno 1:1,5.
Krivulje sila–čas in energija–čas za preizkuse epruvet pri sobni temperaturi v splošnem ustrezajo
naravi duktilnih materialov, z majhnim deležem dela za nastanek razpoke AI in velikim deležem
dela za širjenje razpoke AP, medtem ko krivulje pri preizkusih pri povišani temperaturi 325 C
ustrezajo duktilno-krhkim materialom s približno enakim deležem dela za nastanek razpoke A I in
deležem dela za širjenje razpoke AP. Ta podatek je zelo pomemben, ko izbiramo material za
konkretne obratovalne pogoje.

6.4

Določanje lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc

6.4.1 Določanje KIc za epruvete z zarezo v OM
Značilna diagrama F– in J–a za epruvete, odvzete iz vzorca novega OM, sta prikazana na Sl.
6.26 za epruveto z oznako N-OM-1s, ki je bila preizkušena pri sobni temperaturi, in na Sl. 6.27
za epruveto z oznako N-OM-1p, ki je bila preizkušena pri 325 C.
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Slika 6.26 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto N-OM-1s
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Slika 6.27 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto N-OM-1p
Diagrama F– in J–a za epruvete, odvzete iz vzorca eksploatiranega OM, sta prikazana na Sl.
6.28 za epruveto z oznako E-OM-1s, ki je bila preizkušena pri sobni temperaturi, in na Sl. 6.29
za epruveto z oznako E-OM-1p, ki je bila preizkušena pri 325 C.
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Slika 6.28 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto E-OM-1s

-119-

6

b)

6. Rezultati preiskav

15
o

E - OM - 1p, 325 C
12

F, kN

9

6

3

0
0

1

2

3

4

5

6

, mm

a)

400
o

E - OM-1p 325 C
350

2

JIc = 55,1 kJ/m

300

J, kJ/m

2

250
200
150
100

J

50Ic
0
0

1

2

3

4

5

6

a, mm

b)
Slika 6.29 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto E-OM-1p
Izračunane vrednosti kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc so podane v Tab. 6.10 za epruvete
z zarezo v novem OM in v Tab. 6.11 za epruvete z zarezo v eksploatiranem OM, preizkušene pri
sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi 325 C.
Omeniti moramo, da je bila v izračunu lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc
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uporabljena ena vrednost modula elastičnosti pri sobni temperaturi (206 GPa) in druga vrednost
za povišano temperaturo (približno 170 GPa za 325 C). S pomočjo osnovne formule mehanike
loma:

K Ic      a c

(6.1)

in vnosom vrednosti konvencionalne napetosti tečenja Rp0,2 =  lahko izračunamo približne
vrednosti kritične dolžine razpoke ac.
Tabela 6.10 Vrednosti KIc za epruvete z zarezo v novem OM
Oznaka
epruvete
N-OM-1s
N-OM-2s
N-OM-3s
N-OM-1p
N-OM-2p
N-OM-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Kritični integral J,
JIc, kJ/m2
131,4
119,8
124,9
72,8
78,5
69,4

Kritični faktor
intenzivnosti napetosti,
KIc, MPa m1/2
173,7
165,9
169,4
115,2
119,7
112,5

Kritična dolžina
razpoke ac, mm
64,5
53,6
58,3
26,5
30,9
24,1

Tabela 6.11 Vrednosti KIc za epruvete z zarezo v eksploatiranem OM
Oznaka
epruvete
E-OM-1s
E-OM-2s
E-OM-3s
E-OM-1p
E-OM-2p
E-OM-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Kritični integral J,
JIc, kJ/m2
106,2
96,1
100,6
55,1
50,6
46,1

Kritični faktor
intenzivnosti napetosti,
KIc, MPa m1/2
153,9
146,4
149,8
98,7
94,6
90,3

Kritična dolžina
razpoke ac, mm
48,1
39,4
43,1
19,4
16,3
13,6

Vpliv temperature preizkusa in časa obratovanja na vrednost kritičnega faktorja intenzivnosti
napetosti KIc za epruvete, odvzete iz novega in eksploatiranega OM, je grafično prikazan na Sl.
6.30, vpliv temperature preizkusa na vrednost kritične dolžine razpoke ac pa je grafično prikazan na
Sl. 6.31.
Iz rezultatov preizkusov epruvet, odvzetih iz novega in eksploatiranega OM, je razvidno, da se
pri povišani temperaturi preizkusa zmanjša vrednost kritičnega integrala J Ic oziroma lomna
žilavost KIc.
Vrednosti lomne žilavosti KIc epruvet, odvzetih iz novega OM, se začnejo od 118 MPa m1/2 pri 20
C in padejo do 88 MPa m1/2 pri 325 C. Vrednosti lomne žilavosti KIc epruvet, odvzetih iz
eksploatiranega OM, se gibljejo od 100 MPa m1/2 pri 20 C in padejo do 64 MPa m1/2 pri 325 C.
Kritična dolžina razpoke ac pri novem OM je praktično enaka pri sobni in pri delovni
temperaturi. To je bilo tudi za pričakovati, saj so bile pri izračunih kritične dolžine razpoke a c
uporabljene dejanske vrednosti napetosti tečenja, določene v nateznem preizkusu. Slabljenje OM
med obratovanjem pa je privedlo do tega, da vrednost ac pri epruvetah, odvzetih iz
eksploatiranega OM, pade za približno 45 % na približno 26 mm.
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Slika 6.30 Spreminjanje vrednosti KIc v odvisnosti od temperature preizkusa pri OM
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6.4.2 Določanje KIc za epruvete z zarezo v varu
Sl. 6.32 prikazuje diagrama F– in J–a za epruveto z zarezo v varu in z oznako MŠ-1s,
preizkušeno pri sobni temperaturi, Sl. 6.33 pa za epruveto z oznako MŠ-1p, ki je bila preizkušena
pri 325 C.
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Slika 6.32 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto MŠ-1s
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Slika 6.33 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto MŠ-1p
Izračunane vrednosti kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc so podane v Tab. 6.12.
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Tabela 6.12 Vrednosti KIc za epruvete z zarezo v varu
Oznaka
epruvete

Kritični
integral J,
JIc, kJ/m2
116,8
113,0
110,5
72,2
77,6
69,3

Temperatura
preizkusa, C

MŠ-1s
MŠ-2s
MŠ-3s
MŠ-1p
MŠ-2p
MŠ-3p

20

325

Kritični faktor
intenzivnosti napetosti,
KIc, MPa m1/2
164,2
161,5
159,7
116,1
120,4
113,8

Kritična dolžina
razpoke ac, mm
19,1
17,9
17,1
10,1
11,7
9,3

Vpliv temperature preizkusa na vrednost kritičnega integrala JIc oziroma kritičnega faktorja
intenzivnosti napetosti KIc za epruvete z zarezo v varu je grafično prikazan na Sl. 6.34, vpliv
temperature preizkusa na vrednost kritične dolžine razpoke a c pa je grafično prikazan na Sl.
6.35.
Iz rezultatov preizkusov epruvet z zarezo v varu je razvidno, da se s povišanjem temperature
preizkusa zmanjšata vrednosti kritičnega integrala J Ic in lomne žilavosti KIc. Ugotovljena lomna
žilavost KIc epruvet z zarezo v varu se giblje od 161 MPa m1/2 pri 20 C do 116 MPa m1/2 pri 325
C.
Kritične dolžine razpok ac so glede na raven napetosti tečenja precej majhne – od 17,1 mm pri
sobni temperaturi padejo na 9,3 mm, kolikor je bila ugotovljena vrednost ac pri temperaturi
preizkusa 325 C.
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Slika 6.34 Spreminjanje vrednosti KIc v odvisnosti od temperature preizkusa za var
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6.4.3 Določanje KIc za epruvete z zarezo v TVP
Izračunane vrednosti kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc so podane v Tab. 6.13 za
epruvete z zarezo v TVP na strani novega OM in v Tab. 6.14 za epruvete z zarezo v TVP na strani
eksploatiranega OM, preizkušene pri sobni temperaturi 20 C in pri delovni temperaturi 325 C.
Tabela 6.13 Vrednosti KIc za epruvete z zarezo v novem TVP
Oznaka
epruvete
N-TVP-1s
N-TVP-2s
N-TVP-3s
N-TVP-1p
N-TVP-2p
N-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Kritični integral J,
JIc, kJ/m2
112,2
107,7
106,5
54,9
49,1
52,9

Kritični faktor
intenzivnosti napetosti,
KIc, MPa m1/2
160,5
157,3
156,4
100,1
94,6
98,2

Kritična dolžina
razpoke ac, mm
47,0
43,4
42,4
15,1
12,0
14,0

Tabela 6.14 Vrednosti KIc za epruvete z zarezo v eksploatiranem TVP
Oznaka
epruvete
S-TVP-1s
S-TVP-2s
S-TVP-3s
S-TVP-1p
S-TVP-2p
S-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Kritični integral J,
JIc, kJ/m2
87,9
83,0
79,2
47,3
38,7
42,3
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Kritični faktor
intenzivnosti napetosti,
KIc, MPa m1/2
140,3
136,1
132,9
91,5
82,7
86,5

Kritična dolžina
razpoke ac, mm
32,9
29,4
26,7
14,3
9,5
11,4
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Značilna diagrama F– in J–a za TVP na strani novega OM sta podana na Sl. 6.36 za epruveto
z oznako N-TVP-1s, ki je bila preizkušena pri sobni temperaturi, in na Sl. 6.37 za epruveto z
oznako N-TVP-1p, ki je bila preizkušena pri 325 C. Diagrama F– in J–a za TVP na strani
eksploatiranega OM sta prikazana na Sl. 6.38 za epruveto z oznako E-TVP-1s, ki je bila
preizkušena pri sobni temperaturi, in na Sl. 6.39 za epruveto z oznako E-TVP-1p, ki je bila
preizkušena pri 325 C.
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Slika 6.36 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto N-TVP-1s
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Slika 6.37 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto N-TVP-1p
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Slika 6.38 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto E-TVP-1s
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Slika 6.39 Diagrama F– (a) in J–a (b) za epruveto E-TVP-1p
Vpliv temperature preizkusa na vrednosti kritičnega integrala JIc oziroma kritičnega faktorja
intenzivnosti napetosti KIc za epruvete z zarezo v TVP na strani novega in eksploatiranega OM je
grafično prikazan na Sl. 6.40, grafični prikaz vpliva temperature preizkusa na vrednost kritične
dolžine razpoke ac, prav tako za epruvete z zarezo v TVP na strani novega in eksploatiranega OM, pa
je podan na Sl. 6.41.
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Rezultati preizkusov epruvet, odvzetih iz TVP, kažejo, da se s povišanjem temperature preizkusa
zmanjša vrednost kritičnega integrala J Ic oziroma lomne žilavosti KIc. Prav tako se zmanjša tudi
vrednost kritične dolžine razpoke ac.
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Slika 6.40 Spreminjanje vrednosti KIc v odvisnosti od temperature preizkusa za TVP
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Slika 6.41 Spreminjanje vrednosti ac v odvisnosti od temperature preizkusa za TVP
Ugotovljene vrednosti lomne žilavosti KIc za epruvete z zarezo v TVP na strani novega OM se
začnejo od 158 MPa m1/2 pri temperaturi 20 C in padejo na 97 MPa m1/2 pri 325 C. Preizkusi
epruvet z zarezo v TVP na strani eksploatiranega OM so dali slabše vrednosti lomne žilavosti
KIc. Vrednost lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc se namreč giblje okrog
136 MPa m1/2 pri 20 C in pade na 87 MPa m1/2 pri temperaturi 325 C.
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Vrednosti kritične dolžine razpoke ac v TVP na strani novega OM se občutno razlikujejo pri
sobni in pri delovni temperaturi. Preizkus pri temperaturi 20 C je dal vrednost kritične dolžine
43,7 mm, ki se je v preizkusu pri 325 C skrajšala na 13,7 mm. Oslabitev med obratovanjem je
povzročila še dodaten padec vrednosti ac pri epruveti z zarezo v TVP na strani eksploatiranega
OM: pri sobni temperaturi znaša 29,1 mm, pri temperaturi preizkusa 325 C pa približno 11,7 mm.
Rezultati preizkusov kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc, ki je bil zaradi neizpolnitve
pogoja ravninskega deformacijskega stanja določen posredno prek kritičnega integrala J Ic,
kažejo, da so tudi vrednosti KIc odvisne od temperature preizkusa, mesta zareze in časa
obratovanja. Heterogenost mehanskih lastnosti zvarnega spoja oziroma njegovih komponent
pomembno vpliva na ugotovljene vrednosti lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem
stanju KIc.
Najslabša odpornost proti razvoju razpoke pri statičnem delovanju sile oziroma najmanjša
vrednost KIc je pri epruvetah z zarezo v TVP, najboljša odpornost proti razvoju razpoke pa je pri
epruvetah z zarezo v novem OM. Oblika krivulj se spreminja izključno v odvisnosti od
temperature preizkusa, mesta zareze in časa obratovanja. Analiza krivulj kaže praktično
identično odvisnost krivulj v vsaki skupini, epruvete pa se med seboj razlikujejo po vrednostih
maksimalne sile, Fmax, ki je neposredno odvisna od dolžine utrujenostne razpoke a.
Vpliv temperature preizkusa in časa obratovanja na vrednost kritičnega faktorja intenzivnosti
napetosti KIc za epruvete, odvzete iz novega in eksploatiranega OM, je grafično prikazan na Sl.
6.30, vpliv temperature preizkusa na vrednost kritične dolžine razpoke ac pa je grafično prikazan
na Sl. 6.31. Vpliv temperature preizkusa na vrednost kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc
za epruvete z zarezo v varu je grafično prikazan na Sl. 6.34, vpliv temperature preizkusa na
vrednost kritične dolžine razpoke a c pa je grafično prikazan na Sl. 6.35. Vpliv temperature
preizkusa na vrednost kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc za epruvete z zarezo v TVP
na strani novega in eksploatiranega OM je grafično prikazan na Sl. 6.40, grafični prikaz vpliva
temperature preizkusa na vrednost kritične dolžine razpoke ac, prav tako za epruvete z zarezo v TVP
na strani novega in eksploatiranega OM, pa je podan na Sl. 6.41.
Čas obratovanja je signifikantno vplival na odpornost proti širjenju razpoke, kar povezujemo z
oslabitvijo mehanskih obratovalnih lastnosti rabljenega materiala v primerjavi z novim
materialom. Razvidno je, da je 40 let obratovanja vplivalo na vrednost lomne žilavosti pri
ravninskem deformacijskem stanju KIc, ki se je zmanjšala tako pri eksploatiranem OM kakor tudi
v TVP na strani eksploatiranega OM, Tab. 6.11 in 6.14. Odpornost proti širjenju razpoke pri
epruvetah, odvzetih iz eksploatiranega OM in iz TVP na strani eksploatiranega OM, je za
približno 25 % manjša kot pri epruvetah, odvzetih iz vzorcev novega OM ter iz TVP na strani
novega OM. Poudariti moramo, da se lahko materialne lastnosti s konstrukcijskega vidika
mnogo bolje ocenjujejo s posamičnimi vrednostmi veličin KIc in Rp0,2 in njunim razmerjem (ki je
opredeljeno kot merodajna veličina v standardu ASTM E399), kakor samo na podlagi ene od
veličin.
Očitno je, da daje dovoljena napetost, ki je manjša od konvencionalne napetosti tečenja, večje
vrednosti kritične dolžine razpoke. To pomeni, da sme biti v preiskovanem materialu med
obratovanjem prisotna razpoka do navedene dolžine, ne da bi nastopila nevarnost krhkega loma.
Zato je treba izkoristiti razpoložljive neporušitvene preiskave za zanesljivo odkrivanje razpok, še
preden dosežejo kritično dolžino. Omeniti moramo, da veljajo izračunane kritične dolžine
razpoke acr za pogoje ravninskega deformacijskega stanja in jih je treba v vsakem konkretnem
primeru korigirati glede na dejansko debelino materiala konstrukcije.
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Rezultati preizkusov parametrov mehanike loma (KIc, JIc in ac) nas vodijo k dvema sklepoma.
Prvič, nagnjenost h krhkemu lomu v pogojih statične obremenitve je največja pri epruvetah z
razpoko v varu in TVP, najmanjša pa pri epruvetah z razpoko v OM. OM je torej v konkretnem
primeru najbolj odporen proti krhkemu lomu. Drugič, rezultati za eksploatirani material kažejo
na signifikantno razliko v primerjavi z novim materialom. Čas obratovanja je namreč povzročil
oslabitev žilavosti za približno 25 %, kar lahko vsekakor prispeva k nezaželenim situacijam med
obratovanjem. Pri predpisovanju pogojev za preizkuse mehanike loma je zato treba opredeliti
tako postopek preiskave in položaj utrujenostne razpoke, kakor tudi način razlage in pomen
rezultatov.

6.5

Preizkusi s spremenljivo obremenitvijo

Vpliv časa obratovanja in temperature na vrednost trajne dinamične trdnosti Sf oz. največje
dinamične napetosti, pri kateri ne pride do iniciacije razpoke pri gladkih konstrukcijskih oblikah, je
grafično prikazan v obliki Wöhlerjevih krivulj (diagramov S–N) na Sl. 6.42 za epruvete soležnega
zvarnega spoja in na Sl. 6.43 za epruvete, odvzete iz novega OM. Epruvet, odvzetih iz
eksploatiranega OM, nismo preizkušali, ker so se vse epruvete zvarnega spoja prelomile v
območju eksploatiranega OM in smo že s temi preiskavami pridobili lastnosti zvarnega spoja in
eksploatiranega OM.
Za konstruiranje ene Wöhlerjeve krivulje in določitev trajne dinamične trdnosti je treba epruvete
preizkusiti pri 6 do 7 različnih obremenitvenih ravneh. Po standardu ASTM E466 se preizkusijo
po tri epruvete za vsako raven obremenitev, torej skupno 21 epruvet. Ta preiskava je zato
izjemno draga in opravičljiva le, ko so potrebni podatki za projektiranje, predvsem s stališča
utrujanja in mehanike loma; torej pri projektiranju delov, ki so v projektirani življenjski dobi
konstrukcije izpostavljeni dolgotrajnim spremenljivim obremenitvam.
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Slika 6.42 Diagram S–N za epruvete, odvzete iz soležnega zvarnega spoja
ter preizkušene pri sobni in delovni temperaturi
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Slika 6.43 Diagram S–N za epruvete, odvzete iz novega OM
ter preizkušene pri sobni in delovni temperaturi
Analiza Wöhlerjevih (S–N) krivulj iz preizkusov epruvet, odvzetih iz soležnega zvarnega spoja
in novega OM, pokaže padec trajne dinamične trdnosti Sf s povišanjem temperature preizkusa in
časa obratovanja, kot je prikazano na Sl. 6.44.
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Slika 6.44 Spreminjanje trajne dinamične trdnosti Sf v odvisnosti od temperature in časa
obratovanja
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Odpornost materiala proti iniciaciji razpoke se določa s preizkušanjem trajne dinamične trdnosti
materiala. To je največja napetost, kjer pri gladkih epruvetah ne pride do iniciacije razpoke.
Večje kot je odstotno razmerje med trajno dinamično trdnostjo in napetostjo tečenja, boljša je
odpornost proti iniciaciji razpoke.
Trajna dinamična trdnost Sf novega OM pri sobni temperaturi je 201 MPa, pri temperaturi 325
C pa znaša 132 MPa. Čas obratovanja pomembno vpliva na zmanjšanje utrujenostnih lastnosti
in pri zvarnem spoju oz. pri eksploatiranem OM je trajna dinamična trdnost pri sobni
temperaturi 179 MPa, pri 325C pa 99 MPa.
Analiza rezultatov preizkusov gladkih epruvet na visokociklično utrujanje s ciljem konstruiranja
Wöhlerjeve krivulje in določitve trajne dinamične trdnosti pokaže, da imata čas obratovanja in
temperatura prevladujoč vpliv na trajno dinamično trdnost. Pri preizkusih epruvet zvarnega spoja
oziroma eksploatiranega OM pri sobni temperaturi je bilo razmerje trajne dinamične trdnosti in
napetosti tečenja 0,57. Trajna dinamična trdnost torej predstavlja 67 % vrednosti napetosti
tečenja. Vse zlomljene epruvete, preizkušene pri obremenitvah nad trajno dinamično trdnostjo
zvarnega spoja (diagram na levi), so počile bodisi v eksploatiranem OM ali v TVP na strani
eksploatiranega OM. Odpornost proti iniciaciji razpoke pri novem OM na sobni temperaturi je
boljša, razmerje vrednosti trajne dinamične trdnosti in napetosti tečenja pa je 0,72.
Temperatura vpliva na rezultate preizkusa tako, da povišanje temperature zmanjša trajno
dinamično trdnost. Tudi v tem primeru so epruvete zvarnega spoja pokale bodisi v
eksploatiranem OM ali v TVP na strani eksploatiranega OM. Trajna dinamična trdnost,
ugotovljena ob preizkusu novega OM pri 325 C, je za približno 32 % večja od trajne dinamične
trdnosti epruvet zvarnega spoja.
Drugič, pri 325 C se je zmanjšala odpornost proti iniciaciji razpoke, oziroma se je povečalo
nagnjenje h krhkemu lomu. Razmerje trajne dinamične trdnosti in napetosti tečenja pri epruvetah
zvarnega spoja je 0,51, pri epruvetah novega OM pa 0,60.
Ti rezultati skupaj z rezultati nateznih preizkusov vodijo do sklepa, da je vpliv časa obratovanja
in temperature preizkusa pri dinamičnih preizkusih bistveno večji kot pri statičnih preizkusih
[78-80]. Trajna dinamična trdnost zvarnega spoja oziroma eksploatiranega OM se je v 40 letih
obratovanja zmanjšala za približno 30 %, kar je lahko zelo pomemben podatek, če poznamo
pogoje obratovanja reaktorja.

6.6

Določanje parametrov rasti utrujenostne razpoke

Značilni diagrami hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN – sprememba razpona faktorja
intenzivnosti napetosti K za epruvete z vrhom utrujenostne razpoke v novem in eksploatiranem
OM, ki so bile preizkušene pri sobni in pri delovni temperaturi, so prikazani na Sl. 6.45 do 6.48.
Diagrami da/dN–K za epruvete z vrhom utrujenostne razpoke v varu, preizkušene pri sobni in
delovni temperaturi, so prikazani na Sl. 6.49 in 6.50. Diagrami da/dN–K za epruvete z vrhom
utrujenostne razpoke v TVP na strani novega in eksploatiranega OM, preizkušene pri sobni in
delovni temperaturi, so prikazani na Sl. 6.51 in 6.54.
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Slika 6.46 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto N-OM-1p
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Slika 6.47 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto E-OM-1s
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Slika 6.48 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto E-OM-1p
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Slika 6.49 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto MŠ-1s
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Slika 6.50 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto MŠ-1p
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Slika 6.51 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto N-TVP-1s
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Slika 6.52 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto N-TVP-1p
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Slika 6.53 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto E-TVP-1s
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Slika 6.54 Diagram odvisnosti da/dN–K za epruveto E-TVP-1p
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Preizkusi so bili opravljeni na epruvetah z vrhom razpoke v značilnih območjih zvarnega spoja.
Vrednosti parametrov Parisove enačbe (koeficienta C in eksponenta m), utrujenostnega praga
Kth in hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN pri vrednosti K = 10 MPa m1/2 so podane v
Tab. 6.15. za epruvete z zarezo v novem OM, v Tab. 6.16 pa za epruvete z zarezo v
eksploatiranem OM.
Tabela 6.15 Parametri širjenja utrujenostne razpoke za epruvete z zarezo v novem OM
Oznaka
epruvete

Temperatura
preizkusa, C

N-OM-1s
N-OM-2s
N-OM-3s
N-OM-1p
N-OM-2p
N-OM-3p

20

325

Utrujenostni prag
Kth, MPa m1/2

Koeficient
C

Eksponent
m

da/dN, m/nihaj, pri
K = 10 MPa m1/2

6,5
6,3
6,3
5,5
5,6
5,3

4,61  10-11
1,39  10-11
2,25  10-11
2,72  10-10
1,68  10-10
2,43  10-10

2,07
2,45
2,32
2,63
2,95
2,77

5,42  10-9
3,92  10-9
4,70  10-9
1,16  10-7
1,50  10-7
1,43  10-7

Tabela 6.16 Parametri širjenja utrujenostne razpoke za epruvete z zarezo v eksploatiranem OM
Oznaka
epruvete

Temperatura
preizkusa, C

E-OM-1s
E-OM-2s
E-OM-3s
E-OM-1p
E-OM-2p
E-OM-3p

Utrujenostni prag
Kth, MPa m1/2
5,9
6,0
5,7
5,0
5,1
4,8

20

325

Koeficient
C

Eksponent
m
2,49
3,01
3,17

8,52  10-11
3,05  10-11
2,03  10-11
1,04  10-8
4,32  10-9
8,93  10-9

1,92
2,36
1,97

da/dN, m/nihaj, pri
K = 10 MPa m1/2
2,63  10-8
3,02  10-8
3,00  10-8
8,65  10-7
9,90  10-7
8,30  10-7

Tako heterogenost osnovne zgradbe oz. mesto zareze in iniciacije razpoke, kakor tudi pogoji
obratovanja (temperatura preizkusa in čas obratovanja) imajo odločilen vpliv na utrujenostni
prag Kth. To se bolje vidi v grafičnih prikazih na Sl. 6.55 za epruvete z zarezo v OM.
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Slika 6.55 Spreminjanje vrednosti Kth pri OM
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Vrednosti utrujenostnega praga Kth, določene s preizkusi epruvet, odvzetih iz novega OM, so
od 6,5 MPa m1/2 pri 20 C in padejo do 5,5 MPa m1/2 pri 325 C. Vpliv časa obratovanja OM
(eksploatiranega OM) na utrujenostni prag Kth se kaže v dodatnem 10–15-odstotnem
zmanjšanju vrednosti utrujenostnega praga, ki so od 5,9 MPa m1/2 pri 20 C in se dodatno
zmanjšajo do 5.0 MPa m1/2 pri 325 C.
Parametri Parisove enačbe za epruvete z zarezo v varu so zbrani v Tab. 6.17. Vrednosti parametrov
Parisove enačbe so podane v Tab. 6.18 za epruvete z zarezo v TVP na strani novega OM in v Tab.
6.19 za epruvete z zarezo v TVP na strani eksploatiranega OM.
Tabela 6.17 Parametri širjenja utrujenostne razpoke za epruvete z zarezo v varu
Oznaka
epruvete
MŠ-1s
MŠ-2s
MŠ-3s
MŠ-1p
MŠ-2p
MŠ-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Utrujenostni prag
Kth, MPa m1/2

Koeficient
C

Eksponent
m

da/dN, m/nihaj, pri
K = 10 MPa m1/2

7,3
7,1
7,1
6,7
6,6
6,4

4,43  10-11
3,06  10-11
1,77  10-11
1,44  10-9
1,76  10-9
2,39  10-9

2,20
2,37
2,62
2,40
2,42
2,25

7,02  10-9
7,17  10-9
7,38  10-9
3,62  10-7
4,63  10-7
4,25  10-7

Tabela 6.18 Parametri širjenja utrujenostne razpoke za epruvete z zarezo v N-TVP
Oznaka
epruvete
N-TVP-1s
N-TVP-2s
N-TVP-3s
N-TVP-1p
N-TVP-2p
N-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Utrujenostni prag
Kth, MPa m1/2
6,3
6,0
6,1
5,6
5,3
5,4

Koeficient
C

Eksponent
m

da/dN, m/nihaj, pri
K = 10 MPa m1/2

6,23  10-11
3,48  10-11
5,29  10-11
6,98  10-9
3,56  10-9
1,83  10-9

1,93
2,27
2,11

5,30  10-9
6,48  10-9
6,82  10-9
3,42  10-7
3,03  10-7
3,11  10-7

1,69
1,93
2,23

Tabela 6.19 Parametri širjenja utrujenostne razpoke za epruvete z zarezo v E-TVP
Oznaka
epruvete
E-TVP-1s
E-TVP-2s
E-TVP-3s
E-TVP-1p
E-TVP-2p
E-TVP-3p

Temperatura
preizkusa, C
20

325

Utrujenostni prag
Kth, MPa m1/2
5,5
5,7
5,8
4,9
4,6
4,7

Koeficient
C
2,11  10-10
2,05  10-10
1,88  10-10
1,55  10-8
2,34  10-8
2,18  10-8

Eksponent
m
2,45
2,55
2,59
1,95
1,87
2,02

da/dN, m/nihaj, pri
K = 10 MPa m1/2
5,95  10-8
7,27  10-8
7,31  10-8
1,38  10-6
1,73  10-6
2,28  10-6

Tako heterogenost osnovne zgradbe oz. mesto zareze in iniciacije razpoke, kakor tudi pogoji
obratovanja (temperatura preizkusa in čas obratovanja) imajo odločilen vpliv na utrujenostni
prag Kth. To se bolje vidi v grafičnih prikazih na Sl. 6.56 za epruvete z zarezo v varu, in Sl.
6.57 za epruvete z zarezo v TVP.
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Vrednosti utrujenostnega praga Kth, določene s preizkusi epruvet z zarezo v TVP na strani
novega OM, so od 6,1 MPa m1/2 pri 20 C in padejo do 5,4 MPa m1/2 pri 325 C, oziroma segajo
od 5,7 MPa m1/2 pri 20 C do 4,7 MPa m1/2 na 325 C pri epruvetah z zarezo v TVP na strani
eksploatiranega OM.
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Utrujenostni prag Kth je največji pri epruvetah z zarezo v varu. Ugotovljene vrednosti
utrujenostnega praga Kth so od 7,2 MPa m1/2 pri epruvetah, preizkušenih pri sobni temperaturi,
in padejo do 6,6 MPa m1/2 pri epruvetah, preizkušenih pri 325 C.
Vpliv heterogene osnovne zgradbe OM in komponent zvarnega spoja na hitrost širjenja
utrujenostne razpoke da/dN je neposredno povezan z določenimi parametri Parisove enačbe –
koeficientom C in eksponentom m. Za analizo smo vzeli razpon faktorja intenzivnosti napetosti
K = 10MPa m1/2, oziroma vrednosti na diagramih odvisnosti da/dN–K v delu stabilnega
širjenja razpoke, kjer velja Parisov zakon.
Vpliv temperature preizkusa in časa obratovanja na hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN
pri epruvetah z zarezo v OM je grafično prikazan na Sl. 6.58. Hitrost širjenja utrujenostne
razpoke se povečuje s temperaturo in znaša od 3,9210-9 m/nihaj za epruvete, odvzete iz vzorca
novega OM in preizkušene pri sobni temperaturi, do 1,5010-7 m/nihaj pri 325 C. Čas
obratovanja še dodatno povečuje hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN oziroma dodatno
zmanjšuje odpornost proti širjenju razpoke. Hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN je od
2,6310-8 m/nihaj za epruvete OM, preizkušene pri sobni temperaturi, pri temperaturi 325C pa
se poveča na 9,9010-7 m/nihaj.
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Slika 6.58 Spreminjanje da/dN v odvisnosti od temperature in časa
obratovanja za epruvete z zarezo v OM
Nekoliko manjšo odpornost proti napredovanju razpoke oz. večjo hitrost širjenja utrujenostne
razpoke da/dN v primerjavi z OM imajo epruvete z razpoko v varu, Tab. 6.17. Vpliv temperature
preizkusa in časa obratovanja na hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN pri epruvetah z
zarezo v varu je grafično prikazan na Sl. 6.59. Hitrost širjenja utrujenostne razpoke je od
7,3810-9 m/nihaj za epruvete, preizkušene pri sobni temperaturi, in se poveča do 4,6310-7
m/nihaj pri 325C.
Rezultati kažejo nekoliko slabšo odpornost proti napredovanju razpoke oz. večjo hitrost širjenja
utrujenostne razpoke da/dN pri epruvetah z razpoko v TVP na strani novega OM, Tab. 6.18.
Najmanjšo odpornost proti napredovanju razpoke oz. največjo hitrost širjenja utrujenostne
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razpoke da/dN imajo epruvete z razpoko v TVP na strani eksploatiranega OM, Tab. 6.19. Vpliv
temperature preizkusa in časa obratovanja na hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN pri
epruvetah z zarezo v TVP je grafično prikazan na Sl. 6.60.
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Slika 6.59 Spreminjanje da/dN v odvisnosti od temperature pri
epruvetah z zarezo v varu
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Slika 6.60 Spreminjanje da/dN v odvisnosti od temperature in časa
obratovanja za epruvete z zarezo v TVP
Hitrost širjenja utrujenostne razpoke je bila od 6,8210-9 m/nihaj za epruvete z utrujenostno
razpoko v TVP na strani novega OM, ki so bile preizkušene pri sobni temperaturi, in se je
povečala do 3,4210-7 m/nihaj pri 325 C. Hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN se še
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dodatno poveča pri TVP na strani eksploatiranega OM. Vrednost da/dN se od sobne temperature,
kjer znaša 7,3110-8 m/nihaj, poveča do 3,3810-6 m/nihaj pri temperaturi 325 C.
Tako heterogenost osnovne zgradbe oz. mesto zareze in iniciacije razpoke, kakor tudi pogoji
obratovanja (temperatura preizkusa in čas obratovanja) odločilno vplivajo na utrujenostni prag
Kth. Vpliv heterogenosti osnovne zgradbe komponent zvarnega spoja se odraža v hitrosti
širjenja utrujenostne razpoke da/dN in je neposredno povezan z določenimi parametri Parisove
enačbe: koeficientom C in eksponentom m.
Hitrost širjenja utrujenostne razpoke se z višanjem temperature povečuje. Čas obratovanja še
dodatno poslabša lastnosti širjenja utrujenostne razpoke. Hitrost širjenja utrujenostne razpoke pri
eksploatiranem materialu je približno 5,3-krat večja kot pri novem materialu. To povečanje
hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN je neposredno povezano s spremembami osnovne
zgradbe eksploatiranega materiala v primerjavi z novim materialom.
Struktura novega materiala je drobnozrnata, eksploatiranega materiala pa grobozrnata zaradi časa
obratovanja. 40 let obratovanja je privedlo tudi do povečane prisotnosti karbidov na mejah in
znotraj zrn. Količina karbidov v novem OM je bistveno manjša in ti karbidi so drobnejši. Karbidi
kot krhka faza pomembno povečajo hitrost širjenja utrujenostne razpoke, oziroma zmanjšajo
odpornost proti napredovanju razpoke v pogojih spremenljive obremenitve. Preizkusi pri
povišani temperaturi so pokazali podoben trend kot preizkusi pri sobni temperaturi, le da je
hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN v tem primeru približno 7,7-krat večja, odvisno od
položaja vrha utrujenostne razpoke.

6.7

Makro- in mikrostrukturne preiskave

Za uspešno nadaljnjo uporabo eksploatiranega jekla A 204-A.F.B.Q in na novo vgrajenega jekla
16Mo3 ter za njuno maksimalno odpornost proti lezenju morajo biti zagotovljene mehanske
lastnosti pri povišanih temperaturah, kakor tudi odpornost proti lezenju pri delovnih
temperaturah med eksploatacijo, ki lahko traja tudi precej več kot 100.000 ur. Te lastnosti jekla
dosegamo z ustrezno toplotno obdelavo, ki zagotavlja strukturo, sestavljeno iz ferita in bainita.
Pri tovrstni obdelavi se na mejah zrn in tudi znotraj zrn izločajo zelo fini karbidi, kar pa je vidno
samo pri velikih povečavah.
Precipitacija karbidov, ki se začne med toplotno obdelavo za odpravo zaostalih napetosti, se
nadaljuje med obratovanjem pri delovnih temperaturah in delovnih tlakih. Tudi ta pojav je
mogoče ugotoviti z metalografsko analizo pri večjih povečavah. Te preiskave se bile narejene z
namenom ocenitve vpliva časa obratovanja osnovnega materiala in komponent zvarnega spoja na
spremembo mikrostrukturnih lastnosti. Sl. 6.61 prikazuje makro posnetek soležnega zvarnega
spoja novega in eksploatiranega OM.

Slika 6.61 Makro posnetek zvarnega spoja
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Po poliranju in jedkanju soležnega zvarnega spoja lahko jasno razločimo:
 novi in eksploatirani osnovni material,
 toplotno vplivano področje na strani novega in eksploatiranega OM,
 var, v katerem se vidi območje izpolnitve žleba.
Oba osnovna materiala imata enakomerno strukturo, v kateri so poleg svetlih poligonalnih
kristalov ferita tudi transformirana območja, ki jih lahko podrobneje analiziramo pri večjih
povečavah. Ta transformirana območja so temne površine perlita z videzom kompaktnega in
temnega mikrokonstitutenta. Sl. 6.62 prikazuje mikrostrukturo OM, ki je bil v obratovanju več
kot 30 let, Sl. 6.63 pa mikrostrukturo novega OM. Razlika med novim in starim materialom je v
velikosti zrn. Na novo vgrajeni osnovni material ima strukturo z zrni velikosti 5 po lestvici
ASTM, medtem ko ima stari material strukturo z zrni velikosti 3 [81-84].

Slika 6.62 Mikrostruktura eksploatiranega OM
feritno-perlitna struktura

Slika 6.63 Mikrostruktura novega OM
feritno-perlitna struktura
Pri povečavah do 200x očitno ni mogoče opaziti bistvenih razlik med novim materialom in
materialom v eksploataciji, z izjemo velikosti zrn zaradi časa obratovanja.
Mikrostruktura v toplotno vplivanem področju na strani eksploatiranega OM je prikazana na
Sl. 6.64, kjer se jasno vidi začetek TVP in transformacija OM v TVP (Sl. 6.64a in b), kakor tudi
sama struktura TVP z linijo spojitve – LS in varom (Sl. 6.64 c in d).
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a) začetek transformacije OM v TVP

b) napredovala transformacija OM v TVP

c) struktura TVP

d) TVP (levo območje), LS in var (desno območje)

Slika 6.64 Mikrostruktura TVP na strani eksploatiranega OM
Mikrostruktura v toplotno vplivanem področju na strani novega OM je prikazana na Sl. 6.65,
kjer se jasno vidi začetek TVP in transformacija OM v TVP (Sl. 6.65a in b), kakor tudi sama
struktura TVP z linijo spojitve – LS in varom (Sl. 6.65 c in d).
Struktura je sestavljena iz ferita, bainita in perlita. Bainit v toplotno vplivanem področju nastane
zaradi večje hitrosti ohlajanja dela osnovnega materiala, ki se je med varjenjem segrel na
temperaturo avstenitizacije. Vsebnost bainita pada z oddaljenostjo od linije spojitve.

a) začetek transformacije OM v TVP

b) napredovala transformacija OM v TVP
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d) var (levo območje), LS in TVP (desno območje)

c) struktura TVP

Slika 6.65 Mikrostruktura TVP na strani novega OM
Struktura vara, v kateri so prisotni veliki dendriti kot posledica velikosti talilne kopeli zaradi
dimenzij zvarjenih plošč, je prikazana na Sl. 6.66.

Slika 6.66 Mikrostruktura vara
Dendritna struktura vara
Razlike v strukturi med starim in novim OM so se razkrile pri večjih povečavah (500x in več). V
40 letih obratovanja se je na mejah in znotraj zrn vzpostavila pomembna prisotnost karbidov,
pojavile pa so se tudi mikrorazpoke, Sl. 6.67. Količina karbidov v novem OM je bistveno manjša
in ti karbidi so drobnejši, Sl. 6.68.
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Slika 6.67 Mikrostruktura eksploatiranega OM
velika svetla zrna ferita, temen bainit, karbidi na mejah in znotraj zrn
prisotnost mikrorazpok

Slika 6.68 Mikrostruktura novega OM
velika svetla zrna ferita, temen bainit, minimalna količina karbidov na mejah
in znotraj zrn
Lokalna prisotnost mikrorazpok in količina izločenih karbidov tako na mejah kot tudi znotraj zrn
je še posebej pomembna za obnašanje eksploatiranega OM v pogojih spremenljivih obremenitev.
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40 let obratovanja je pripeljalo do povečane prisotnosti karbidov na mejah in znotraj zrn. Karbidi
kot krhka faza pomembno povečajo hitrost širjenja utrujenostne razpoke, oziroma zmanjšajo
odpornost proti napredovanju razpoke pod spremenljivo obremenitvijo. Hitrost širjenja
utrujenostnih razpok pri eksploatiranem materialu je za velikostni red večja kot pri novem
materialu. To povečanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN je neposredno povezano s
spremembami osnovne zgradbe eksploatiranega materiala v primerjavi z novim materialom.
Preizkusi pri povišani temperaturi so pokazali podoben trend kot preizkusi pri sobni temperaturi,
le da je hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN v tem primeru od dva- do štirikrat večja,
odvisno od položaja vrha utrujenostne razpoke.
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7.

ANALIZA NAPETOSTNEGA STANJA TLAČNE POSODE
(REAKTORJA)

Parametri, ki izhajajo iz analize stanja in diagnostike trdnosti, se učinkovito uporabljajo pri
projektiranju, izdelavi ali nabavi konstrukcij, rekonstrukciji ali sanaciji konstrukcij, podaljšanju
preostale življenjske dobe, spremembah režima obratovanja in revitalizaciji konstrukcij. Pravilne
in natančne odločitve pri omenjenih dejavnostih zahtevajo kakovostno analizo stanja in
diagnostično obravnavo trdnosti konstrukcije.
Analiza stanja in diagnostična obravnava trdnosti konstrukcije je osnova za sanacijo in
rekonstrukcijo opreme. Vključuje analizo stanja, obnašanja in popuščanja konstrukcije, kakor
tudi oceno preostale trdnosti, življenjske dobe, režima obratovanja in obsega revitalizacije.
Analiza stanja ter diagnostična obravnava trdnosti in popuščanja konstrukcije vključuje
numerične preračune po metodi končnih elementov z računalnikom, klasične postopke ter
eksperimentalne preiskave in meritve. Iskanje in odpravljanje vzrokov težav zahteva uporabo
numerično-eksperimentalne diagnostične obravnave trdnosti materialov.
S takim pristopom lahko določimo dejansko obnašanje konstrukcije, zanesljivo napovedujemo
odzive konstrukcije med obratovanjem, pridobimo parametre za izbiranje in odločanje,
določamo vzroke neustreznega obnašanja ali popuščanja konstrukcije, ter ocenjujemo dobo
obratovanja in čas zanesljivega obratovanja konstrukcije.
Težave, ki se pojavljajo med obratovanjem konstrukcije, izhajajo predvsem iz ne dovolj dobro
projektirane geometrije. Pogosto so tudi posledica nezadostne odpornosti materiala proti
iniciaciji in širjenju razpok, kar se še posebej kaže pri zvarnih spojih. Neredko pa gre tudi za
kombinacijo obeh dejavnikov.
Osnova za diagnostično obravnavo trdnosti nosilne konstrukcije reaktorja je računalniško
modeliranje in preračun nosilne konstrukcije (KOMIPS) z uporabo numerične metode končnih
elementov za statični, dinamični in toplotni preračun njenih nosilnih elementov. KOMIPS
omogoča [85]:
 modeliranje in preračun konstrukcije reaktorja,
 posnetek dejanskega stanja pomikov in napetosti,
 razkrivanje dejanskega obnašanja konstrukcije reaktorja in njegovih elementov,
 zanesljivo napoved odziva konstrukcije reaktorja med obratovanjem,
 pridobivanje elementov za odločanje (režim dela, sanacija, rekonstrukcija, revitalizacija,
optimizacija, izbira variantne rešitve),
 določanje vzrokov neustreznega obnašanja ali popuščanja konstrukcije,
 ocenjevanje življenjske dobe ter časa zanesljivega obratovanja konstrukcije.
Vsako izboljšanje obnašanja konstrukcije, ki ga lahko dosežemo s takšnim pristopom, omogoča
podaljšanje življenjske dobe konstrukcije in njene zanesljivosti.
Sistem KOMIPS vključuje tudi posebne preračune za natančnejšo opredelitev stanja in
diagnostiko. Za končne elemente vseh vrst in globalna vozlišča se izračuna primerjalna napetost
po Huber–Hencky–Misesovi hipotezi. Porazdelitve obremenitev, membranskih in upogibnih
napetosti, deformacijske energije ter kinetične in potencialne energije omogočajo zelo učinkovito
analizo stanja ter diagnosticiranje trdnosti projektirane ali izvedene konstrukcije. Izražene se v
odstotkih po izbranih skupinah elementov in grafično prikazane v obliki linij z enakim
obremenitvenim potencialom in energijo po modelu [86].
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Izbira najprimernejše rešitve za sanacijo tlačne posode je zahtevala podroben izračun
napetostnega in deformacijskega stanja. Termomehanski preračun napetosti reaktorja je bil
narejen na računalniku po metodi končnih elementov (KME) s programskim sistemom
KOMIPS. Reaktor je bil v prvi fazi izračuna obravnavan kot osnosimetrična konstrukcija za
začetno preverjanje privzetega modela, opredeljenega s pomočjo ploščatih končnih elementov.
Tak pristop omogoča primerjavo rezultatov napetostnega in deformacijskega polja z obrazci
klasične teorije elastičnosti za primer osnosimetričnih rotacijskih lupin. Obravnavani
obremenitveni primeri so bili:
 delovni tlak, lastna teža in temperatura,
 tlak pri hidravličnem testu in lastna teža.
Delovni tlak zadevne tlačne posode je bil 50 bar, računski tlak in tlak hidravličnega testa pa je bil
106,9 bar. Narejen je bil tudi dinamični izračun lastnih nihanj. Računski model tlačne posode
prikazuje Sl. 7.1.

Slika 7.1 Računski model tlačne posode
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Slika 7.2 prikazuje temperature in deformacije, Sl. 7.3 pa napetosti in deformacijsko energijo
tlačne posode pod vplivom delovnih obremenitev (delovni tlak, lastna teža in temperatura).

Temperatura, C

Maksimalna deformacija 0,85 cm

Slika 7.2 Prikaz porazdelitve temperature in deformacij
tlačne posode pod delovno obremenitvijo
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Ekvivalentna napetost, kN/cm2

Deformacijska energija, kNcm

Slika 7.3 Prikaz porazdelitve napetosti in deformacijske energije
tlačne posode pod delovno obremenitvijo
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Analiza obnašanja tlačne posode je bila narejena tudi za preizkus s hladnim vodnim tlakom
(HVP). Slika 7.4 prikazuje deformacije reaktorja v pogojih HVP, Sl. 7.5 pa porazdelitev
napetosti in deformacijske energije tlačne posode v pogojih HVP.

Maksimalna deformacija 0,26 cm
Slika 7.4 Deformacije tlačne posode v pogojih HVP
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Deformacijska energija, kNcm

Ekvivalentna napetost, kN/cm2

Slika 7.5 Porazdelitev napetosti in deformacijske energije
tlačne posode v pogojih HVP
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Na Sl. 7.6 so predstavljene prve tri glavne oblike nihanj konstrukcije tlačne posode.

f01 = 20,6 Hz , A = 0,015 cm

f02 = 42,5 Hz, A = 0,015 cm

f03 = 64,1 Hz, A = 0,02 cm

Slika 7.6 Prve tri glavne oblike nihanj konstrukcije tlačne posode
Deformacije tlačne posode v pogojih delovnih obremenitev (delovni tlak 50 bar in temperatura
315 C) so razmeroma majhne in izrazito ugodne: širjenje tlačne posode pod vplivom delovnega
tlaka in delovne temperature ni ovirano (opiranje reaktorja na t. i. naležni obroč je izjemno
ugodna konstrukcijska rešitev). Tudi napetostno polje tlačne posode pod vplivom delovnega
tlaka in temperature je izjemno ugodno, enakomerno porazdeljeno in zelo homogeno. Izrazitih
koncentratorjev napetosti ni. Maksimalne napetosti so precej pod največjimi dovoljenimi
vrednostmi.
Izračunane napetosti pri HVP so precej visoke in presegajo priporočene dovoljene napetosti
(razmerje med napetostjo tečenja in največjo dobljeno napetostjo mora biti večje ali enako 1,5),
še vedno pa so znatno nižje od napetosti tečenja, ki je bila ugotovljena v preizkusih, opisanih v 6.
poglavju. Priporočljivo bi bilo, da tlak HVP v prihodnje ne bi presegal 1,1-kratne vrednosti
delovnega tlaka. Ta predlog podajamo predvsem z ozirom na dolgo dobo obratovanja tlačne
posode.
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Vpliv temperature je močan na naležnem obroču, ki bi moral biti vedno izoliran. Razmeroma
majhen temperaturni gradient na obroču in na tlačni posodi lahko bistveno spremeni napetostno
stanje tlačne posode. Za zmanjšanje vpliva temperaturnega gradienta med obročem, prek
katerega se tlačna posoda naslanja na podstavek, in samo tlačno posodo, morajo biti podpore na
obroču pravilno sproščene zaradi temperaturnega raztezanja.
Dinamično obnašanje konstrukcije tlačne posode je po pričakovanjih ugodno. Prve tri lastne
frekvence so visoke in so zunaj obsega frekvenčnih vzbujanj (so bistveno višje). Tab. 7.1 podaja
pregled izračunanih parametrov tlačne posode v delovnih pogojih in pri HVP:
Tabela 7.1 Pregled rezultatov preračuna
Tlačna posoda
fmax
Delovna obremenitev
max
Ed
fmax
HVP
max
Ed
f01
Dinamika
f02
f03

0,85
11,3
91,5
0,26
24,4
12
20,6
42,5
64,1

Splošen sklep po numerični analizi je, da je treba izbrani model nujno preveriti z ustrezno
eksperimentalno metodo, ki se opravi na zunanji strani tlačne posode (reaktorja) in ne ogroža
integritete konstrukcije samega reaktorja.
Meritve deformacijskega stanja in izračunavanje napetostnega stanja tlačne posode pri preizkusu
s hladnim vodnim tlakom in v obratovanju so bile opravljene z metodo merjenja raztezkov (z
merilnimi lističi). Število merilnih mest in njihovi položaji so bili določeni na podlagi preračuna
oz. napetostne slike pri tlačni obremenitvi. Predlagane so bile meritve na naslednjih mestih:
okrog prirobnice na delu dna pred spremembo debeline ter na cilindru blizu in daleč od zvarnega
spoja. Uporaba merilnih lističev-rozet ni potrebna, saj so znane smeri glavnih napetosti.
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8.

MERITVE DEFORMACIJSKEGA STANJA TLAČNE POSODE MED
PREIZKUSOM S HLADNIM VODNIM TLAKOM IN MED
OBRATOVANJEM

Po dolgoletnem obratovanju je bil potreben celovit pregled tlačne posode z brezporušitvenimi
metodami (NDT), določitev poškodovanih območij in sanacija poškodb. Sanacija tlačne posode
je zahtevala tudi zamenjavo dela plašča z novim materialom. Po sanaciji in pred začetkom
obratovanja je bilo ugotovljeno, da je potreben preizkus tlačne posode z ustreznimi metodami in
preverjanje, ali je tako dolg čas obratovanja vplival na kakovost osnovnega materiala in na
sanirana območja. Ob upoštevanju delovnega fluida in obratovalnih pogojev, kakor tudi položaja
in orientacije saniranih delov tlačne posode, so bile med preizkusom s hladnim vodnim tlakom
(HVP) z zunanje strani spremljane spremembe deformacijskega in napetostnega stanja po
tenzometrični metodi (z merilnimi lističi) [87].
V drugi fazi preiskave tlačne posode pri obratovalnih pogojih (delovni tlak in temperatura) so
bile po tenzometrični metodi (s posebnimi merilnimi lističi) spremljane tudi spremembe
deformacijskega in napetostnega stanja v saniranih delih reaktorskega plašča. Izbrana so bila
merilna mesta v conah, kjer je bilo spremljano deformacijsko in napetostno stanje med
preizkusom s hladnim vodnim tlakom (preizkusi pri sobni temperaturi).
Cilj tenzometričnih preizkusov je spremljanje in določanje deformacijskega in napetostnega
stanja pri preizkusnem tlaku med preizkusom s hladnim vodnim tlakom, oziroma preverjanje, ali
na izbranih mestih reaktorja morda ni prišlo do trajnih plastičnih deformacij. Tenzometrični
preizkusi v obratovalnih pogojih so bili opravljeni za določitev dejanskega napetostnega in
deformacijskega stanja med obratovanjem ter za ugotavljanje morebitnih sprememb, na podlagi
katerih se ocenjujeta integriteta in preostala življenjska doba reaktorja.

8.1

Določanje napetostnega stanja s pomočjo merilnih lističev

Za določanje deformacijskega in s tem tudi napetostnega stanja tlačne posode so bili uporabljeni
merilni lističi HBM 10/120 LY 11 [88]. Kompenzacija temperaturnih sprememb je bila
opravljena z merilnimi lističi HMB 10/120 LY 11. Merilna mesta so bila izbrana na podlagi
narejenih brezporušitvenih preiskav:


Merilno mesto 1



Merilno mesto 2



Merilno mesto 3



Merilno mesto 4



Merilno mesto 5

- Toplotno vplivano področje (TVP) mesta na dnu tlačne posode, ki
je bilo sanirano z reparaturnim navarjanjem.
- Toplotno vplivano področje (TVP) zvarnega spoja dna tlačne
posode in odprtine D2.
- Var mesta na plašču tlačne posode, ki je bilo sanirano z
reparaturnim navarjanjem.
- Toplotno vplivano področje (TVP) spoja prstan–osnovni material
zgornje polovice tlačne posode.
- Osnovni material (OM), nepoškodovani del.

Merilna mesta na tlačni posodi so shematsko prikazana na Sl. 8.1.
Za napajanje in kondicioniranje merilnih mest je bil uporabljen merilni ojačevalnik UGR-100
proizvajalca HBM. Vhodi merilnega ojačevalnika so konfigurirani v obliki Wheatstonovega
mostička, zato je bil vsakemu merilnemu lističu dodan še en istovrsten kompenzacijski merilni
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listič. Ti lističi so bili za dopolnitev Wheatstonovega mostiča in temperaturno kompenzacijo
posameznih merilnih mest prilepljeni na isti, a neobremenjen material. Za zajem in obdelavo
podatkov posameznih merilnih lističev je bila uporabljena programska oprema CATMEN in
pripadajoča strojna oprema.

Slika 8.1 Shematski prikaz merilnih mest na tlačni posodi
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Na podlagi izmerjenih mikroraztezkov posameznih merilnih lističev se izračunajo glavne
normalne napetosti po formuli:
1 = E  
Raztezki so bili merjeni postopoma med hladnim tlačnim preizkusom, kot je razvidno iz Tab.
8.1. Rezultati preizkusov so podani tudi v obliki diagramov (Sl. 8.2 do 8.11) odvisnosti:

napetost–tlak in

napetost–deformacija.
Tabela 8.1 Izmerjene mikrodeformacije in izračunane napetosti tlačne posode
Tlak
bar

M.M. 1
m/m

Nap.
, MPa

M.M. 2
m/m

Nap.
, MPa

M.M. 3
m/m

Nap.
, MPa

M.M. 4
m/m

Nap.
, MPa

M.M. 5
m/m

Nap.
, MPa

0

–2

–0,4

1

0,2

2

0,4

–2

–0,4

–1

–0,2

10

64

13,4

70

14,6

64

13,4

63

13,2

68

14,2

20

129

27,1

141

29,7

128

26,9

125

26,3

136

28,5

30

193

40,5

211

44,3

190

39,9

185

38,9

204

42,8

40

259

54,3

283

59,5

253

53,1

249

52,2

273

57,3

50

320

67,3

355

74,6

318

66,7

310

65,2

340

71,5

60

386

81,1

426

89,5

381

80,0

371

77,9

411

86,3

70

450

94,6

497

104,4

444

93,2

433

90,9

479

100,5

80

515

108,2

568

119,3

506

106,3

497

104,4

544

114,3

90

578

121,4

630

132,2

569

119,4

556

116,8

613

128,8

100

642

134,9

710

149,2

635

133,3

620

130,3

682

143,2

106

681

143,0

752

158,0

671

141,0

657

138,0

724

152,0

100

640

134,4

714

149,9

637

133,8

617

129,6

686

144,1

50

317

66,6

359

75,4

322

67,6

305

64,1

343

72,0

0

–4

–0,8

4

0,8

3

0,6

–3

–0,6

4

0,8

Izmerjeni mikroraztezki merilnih lističev in izračunane dejanske glavne napetosti so pokazali, da
na nobenem mestu ni prišlo do prekoračitve napetosti tečenja, oziroma da so napetosti povsod
ostale v linearno-elastičnem področju.
Največja glavna napetost je bila izmerjena na delu plašča tlačne posode, kjer je bila opravljena
sanacija z navarjanjem, t. j. na merilnem mestu 2 (približno 158 MPa). To je mesto toplotno
vplivanega področja (TVP) zvarnega spoja dna tlačne posode in odprtine D2.
Naslednja po velikosti je bila napetost v osnovnem materialu na merilnem mestu 5 (~ 152 MPa).
Najmanjše izmerjene deformacije in izračunane glavne napetosti so bile na merilnem mestu 3 –
varu mesta na plašču tlačne posode, ki je bilo sanirano z reparaturnim navarjanjem, in na
merilnem mestu 4, t. j. v toplotno vplivanem področju (TVP) spoja prstan–osnovni material
zgornje polovice tlačne posode.
To je bilo tudi pričakovano z ozirom na narejeno kvalifikacijo tehnologije reparaturnega varjenja
in navarjanja tlačne posode, saj ima var večjo natezno trdnost od osnovnega materiala (merilni
listič na merilnem mestu 3 je bil postavljen na sredino saniranega mesta).
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8.2

Meritve sprememb temperature in tlaka v tlačni posodi

Meritve tlaka in temperature tlačne posode so bile opravljene z namenom opredelitve morebitnih
sprememb v režimu delovanja tlačne posode, ki bi lahko privedle do nezaželenih posledic. Ti
podatki so nujni tudi za opredelitev morebitnih cikličnih pojavov, ki bi lahko vplivali na
integriteto in preostalo življenjsko dobo tlačne posode.
Temperatura je bila merjena zvezno v obdobju od nekaj sekund do nekaj ur, podatki pa so bili
zajeti sukcesivno s pomočjo večkanalne dinamične naprave SPIDER-8 proizvajalca HBM [88].
Termopar z oznako SK-2201 proizvajalca VISHAY [89] je bil postavljen nad prstan nosilca
obroča. Značilen primer poteka temperature na tlačni posodi prikazuje Sl. 8.12.
332
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Slika 8.12 Temperatura na tlačni posodi v odvisnosti od časa
Tudi tlak je bil merjen zvezno v obdobju od nekaj sekund do nekaj ur in podatki so bili zajeti s
pomočjo večkanalne dinamične naprave SPIDER-8. Za merjenje tlaka je bil uporabljen
piezomembranski dajalnik tlaka z oznako PV 08 proizvajalca VISHAY. Dajalnik tlaka je bil
postavljen nad prstan nosilca obroča in prilepljen na tlačno posodo s keramičnim cementom
HITEC 701 proizvajalca VISHAY. Značilen primer poteka tlaka na tlačni posodi je prikazan na
Sl. 8.13.

-168-

8. Meritve deformacijskega stanja tlačne posode med preizkusom s hladnim vodnim tlakom in .med obratovanjem

52.0
51.5
51.0

Tlak, bar

50.5
50.0
49.5
49.0
48.5
48.0
0

2

4

6

8

10

12

14

C a s, h
Slika 8.13 Tlak v tlačni posodi v odvisnosti od časa
8.3

Določanje napetostnega stanja s pomočjo merilnih lističev

Za določanje deformacijskega in s tem napetostnega stanja tlačne posode so bili uporabljeni
posebni merilni lističi z oznako HFP-12-250-SPW. Lističi so bili prilepljeni na izbrana merilna
mesta s posebnim keramičnim cementom HITEC 701 in nato zaščiteni pred zunanjimi vplivi s
sredstvom SL 450. Za kompenzacijo temperaturnih sprememb so poskrbeli štirje merilni lističi z
oznako HFP-12-250-SPW. Merilni lističi so bili prilepljeni na ista področja, kamor so bili
prilepljeni tudi posamezni merilni lističi za posnetek deformacijskega stanja in izračun
napetostnega stanja med preizkusom s hladnim vodnim tlakom. To so:
 Merilno mesto 1
 Merilno mesto 2
 Merilno mesto 3
 Merilno mesto 4

- Toplotno vplivano področje (TVP) mesta na dnu tlačne posode, ki je
bilo sanirano z reparaturnim navarjanjem.
- Toplotno vplivano področje (TVP) zvarnega spoja dna tlačne posode
in odprtine D2
- Var mesta na plašču tlačne posode, ki je bilo sanirano z reparaturnim
navarjanjem.
- Toplotno vplivano področje (TVP) spoja prstan–osnovni material
zgornje polovice tlačne posode.

Ta merilna mesta so se v izračunu po metodi končnih elementov (MKE) izkazala za kritična
merilna mesta, skupaj z zgornjim in spodnjim dnom.
Za napajanje in kondicioniranje merilnih mest je bil uporabljen osemkanalni merilni ojačevalnik
HBM SPIDER-8. Merilni ojačevalnik HBM SPIDER-8 je bil izbran zato, ker je bilo treba v
določenem časovnem intervalu ustvariti tudi dinamično sliko obratovanja tlačne posode. Za
izračun preostale življenjske dobe smo namreč morali določeno časovno obdobje (od 10 sekund
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do par deset minut) snemati spremembe deformacijskega stanja tlačne posode med
obratovanjem. Za zbiranje in obdelavo podatkov posameznih merilnih lističev je bila poleg
osemkanalnega merilnega ojačevalnika HBM SPIDER-8 uporabljena tudi ustrezna strojna
oprema.
Meritve deformacij so bile opravljene v dveh fazah:
I. faza – meritev deformacij pred začetkom obratovanja tlačne posode (ničelno stanje) ter
merjenje deformacij pri delovnem tlaku in delovni temperaturi, in
II. faza – merjenje deformacij v obratovalnih pogojih za določitev , oziroma gradienta
sprememb obremenitev.
Rezultati meritev deformacijskega in napetostnega stanja tlačne posode med obratovanjem pri
delovnem tlaku 49,6 bar so zbrani v Tab. 8.2.
Tabela 8.2 Rezultati meritev na tlačni posodi med obratovanjem
Merilno
mesto

Tlak, p, bar

Izmerjeni mikroraztezki, m/m

Napetost, 1,
MPa

M. M. 1

49,8

558

81,2

M. M. 2

49,8

663

96,8

M. M. 3

49,8

550

79,7

M. M. 4

49,8

534

77,4

Za določitev  je bilo merjeno deformacijsko stanje v določenem časovnem intervalu. Cilj teh
meritev je bil zaznati morebitne spremembe deformacij v določenem časovnem intervalu zaradi
sprememb tlaka v reaktorju, in pogostost takšnih sprememb. Spremembe deformacijskega
oziroma napetostnega stanja zaradi sprememb tlaka na merilnih mestih 1 do 4 so prikazane v obliki
diagrama odvisnosti napetost–čas (Sl. 8.14 do 8.17).
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Izmerjene vrednosti temperature in tlaka kažejo določene temperaturne spremembe med
obratovanjem tlačne posode, in sicer v intervalu od 315 do 325 C. Te temperaturne spremembe
niso pomembneje vplivale na spremembe tlaka v tlačni posodi. Znotraj ene ure obratovanja
tlačne posode je namreč bilo mogoče opaziti v povprečju od 7 do 10 večjih tlačnih nihanj, ki bi
lahko bila pomembna za ocenjevanje integritete in preostale življenjske dobe tlačne posode.
Ta preiskava je bila izjemno pomembna za določitev števila cikličnih sprememb v določenem
časovnem intervalu, ki igra vlogo pri ocenjevanju integritete in preostale življenjske dobe tlačne
posode z ozirom na utrujanje, ter obnašanja materiala in komponent zvarnega spoja v prisotnosti
razpok pod vplivom spremenljivih obremenitev.
Izmerjene mikrodeformacije merilnih lističev in izračunane glavne napetosti jasno povedo, da v
obratovalnih pogojih (tlak okrog 50 bar in delovna temperatura pribl. 320 C) osnovni material,
iz katerega je izdelana tlačna posoda, zvarni spoj (var in TVP) in tudi področja, sanirana z
vgradnjo novega materiala, niso utrpeli plastičnih deformacij, oziroma da so izračunane glavne
napetosti ostale v mejah elastičnosti materiala.
Največja glavna napetost je bila izmerjena na mestu toplotno vplivanega področja (TVP)
zvarnega spoja dna tlačne posode in odprtine D2. Naslednja po velikosti je bila napetost v
toplotno vplivanem področju (TVP) mesta na dnu tlačne posode, ki je bilo sanirano z
reparaturnim navarjanjem. Najmanjše izmerjene deformacije in izračunane glavne napetosti so
na merilnem mestu 3 – varu mesta na plašču tlačne posode, ki je bilo sanirano z reparaturnim
navarjanjem, in na merilnem mestu 4, t. j. v toplotno vplivanem področju (TVP) spoja prstan–
osnovni material zgornje polovice tlačne posode.
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9.

NAPOVEDOVANJE PREOSTALE ŢIVLJENJSKE DOBE
REAKTORJA V EKSPLOATACIJI

Za opredelitev intervala med kontrolami za odkrivanje in odpravo poškodb, ki nastanejo med
obratovanjem, sta potrebni presoja integritete in ocena preostale življenjske dobe konstrukcijskih
elementov, ki so izpostavljeni delovanju spremenljivih obremenitev. Proces utrujanja in loma se
lahko razdeli v tri časovne faze [90]:
 Faza nastanka mikrorazpoke ai in njenega širjenja do velikosti t. i. inženirske razpoke ad,
oziroma razpoke, ki se lahko odkrije z določenim brezporušitvenim preizkusom.
 Faza stabilne rasti mikrorazpoke do pojava nestabilnosti pri dolžini ac.
 Faza nestabilne rasti in končnega kvazistatičnega zloma.
Ker se mehanizmi iniciacije in širjenja mikrorazpoke (1. faza) razlikujejo od mehanizmov rasti
makrorazpoke (2. faza), sta potrebna tudi dva različna pristopa za ocenjevanje deležev teh faz v
skupnem obdobju utrujanja (Sl. 9.1). Po običajnem pristopu se za oceno števila nihajev do
iniciacije razpoke Ni uporabi koncept lokalnih deformacij (nizkociklično utrujanje), za oceno
deleža faze širjenja razpoke Np pa koncept mehanike loma. Prehoda iz faze iniciacije v fazo
razvoja razpoke ni enostavno opredeliti, zato se v praksi postopek določanja skupne utrujenostne
dobe pogosto poenostavi tako, da se poišče dominantna faza utrujanja in se nato obravnava
ločeno.

Slika 9.1 Deleţ časa iniciacije Ni in časa širjenja utrujenostne razpoke Np v
skupni utrujenostni dobi Nu [90]
Tipična predpostavka pri konstruiranju strojev, da v elementih ni napak, daje večji pomen prvi
fazi iniciacije razpoke. Ta pristop je značilen in logičen za manjše, skrbno pripravljene
komponente brez ostrih zarez. Pri varjenih konstrukcijah pa je mnogo bolj realna predpostavka,
da začetne razpoke že obstajajo in je treba ugotoviti, kako hitro rastejo. Razvoj obstoječih napak
zajema večji del življenjske dobe konstrukcij, kot so tlačne posode, ladijske konstrukcije, morske
naftne ploščadi in mostne konstrukcije.
Čeprav so obremenitve s konstantno amplitudo redke v praksi, pa je na voljo največ
eksperimentalnih podatkov v obliki odvisnosti da/dN = f(K, R) prav za takšne spremembe
obremenitve. Empirični modeli [55, 59–61] bolj ali manj uspešno opisujejo širjenje razpok v
takšnih pogojih, pri čemer se ustrezni materialni konstanti C in m določata eksperimentalno. Ti
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idealizirani modeli se zato lahko uporabijo za napovedovanje utrujenostne dobe komponent, ki so
izpostavljene obremenitvam s približno konstantno vrednostjo razpona K in razpona R.
Ob predpostavki, da poznamo spremembo [55, 56]:

da
da
,
 f K, R  , oziroma dN 
dN
f K, R 

(9.1)

lahko z integracijo izračunamo dobo:
N 

ad

da


a f K, R 

(9.2)

0

Funkcija f(K, R) v večini primerov ni enostavna in jo je le redko mogoče rešiti analitično, zato
uporabljamo numerično integracijo. Najenostavnejša je oblika funkcije f(K, R) v Parisovom
modelu, kjer izraz 9.2 dobi obliko [55]:
a

N 

1 d
da
m

C a0   a 

Y W  a 
  


(9.3)

Tukaj je N število nihajev, potrebno za širjenje razpoke od začetne dolžine a0 do kritične
dolžine ac ali dovoljene dolžine razpoke ad. Korekcijski faktor Y = Y(a/W) za razpoko v
komponenti je najpogosteje podan v obliki dolgega polinoma ali v tabelarični obliki, zato se tudi
pod pogojem, da je vrednost  konstantna in ni odvisna od a, ponuja reševanje problema z
numerično integracijo. Integracija se najenostavneje opravi s pomočjo računalnika, toda
postopek tudi brez njega ne bi bil nesprejemljivo zamuden. Omeniti moramo, da se pri
omenjenih postopkih linearne integracije ne upošteva pojav retardacije, ki je s stališča varnosti
pozitiven, zato so rezultati konservativni in na varni strani.
Če v prvem približku privzamemo, da Y ni odvisen od dolžine razpoke a, lahko izraz 9.3
preoblikujemo na naslednji način:
N 



1

C Y a

ad



m



m

 a 2 da

(9.4)

a0

in po integraciji dobimo analitično rešitev
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C Y a



m



 m
 1 
 2
0

a

 m
 1 
 2
d

a
m
1
2

(9.5)

Poudariti je treba, da tak približek pripelje do nekonservativne rešitve v primerjavi z rešitvami,
ki upoštevajo odvisnost Y = Y(a) in se računajo numerično [56].
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9.1

Presoja integritete in ocena preostale ţivljenjske dobe tlačne posode v eksploataciji

Presoja integritete in ocena preostale življenjske dobe tlačne posode sta bili narejeni po
predhodni kvalifikaciji tehnologije varjenja 50 mm debelih pločevin iz novega in eksploatiranega
osnovnega materiala, skladno s standardom EN ISO 15614-1 [91]. Preizkusi, ki v tem standardu
niso predvideni, vendar so nujni za oceno integritete in preostale življenjske dobe, so preizkusi
pri delovni temperaturi (325 C) ter določitev kritičnega faktorja intenzivnosti napetosti KIc,
kritične dolžine razpoke ac in parametrov širjenja utrujenostne razpoke (da/dN in Kth) za osnovni
material, var ter TVP pri sobni in pri delovni temperaturi 325 C [937]. Rezultati teh preizkusov
so predstavljeni v 6. poglavju.
Presoja integritete in ocena preostale življenjske dobe tlačne posode za obremenitve s konstantno
amplitudo, kot se približno pojavljajo med obratovanjem in so bile eksperimentalno potrjene s
spremljanjem temperature in tlaka, se opredelita glede na število nihajev, ki je potrebno za
širjenje razpoke od začetne a0 do kritične dolžine ac.
Dobljeni rezultati preizkusov in njihova analiza morajo dati praktičen prispevek k oceni vpliva
pogojev obratovanja na obnašanje tlačne posode, namenjene obratovanju pri povišanih
temperaturah, s ciljem ocene integritete in preostale življenjske dobe konstrukcije, kakor tudi
revitalizacije in podaljšanja življenjske dobe tlačne posode iz jekla za delo pri povišanih
temperaturah.
Za uspešno oceno preostale življenjske dobe in presojo integritete tlačne posode se uporabljajo
izključno podatki, dobljeni z eksperimentalnimi raziskavami. Potrebni izhodiščni parametri so:
 Mesto morebitne razpoke, oziroma ali je razpoka v OM, varu ali TVP.
 Začetna razpoka a0 je razpoka, ki jo je mogoče zaznati z brezporušitveno preiskavo z
zunanje strani, pri konkretni tlačni posodi pa njena dolžina ne sme presegati 1,5 mm.
 Sprememba obremenitve v tlačni posodi, od najmanj ugodnega primera, ko je delovna
napetost  blizu napetosti tečenja 0,2 preizkušanega materiala (223 MPa), pa do realnega
delovnega režima oziroma do ravni maksimalne delovne napetosti za zadevno tlačno
posodo, določene med obratovanjem s tenzometričnimi postopki (97 MPa).
 Dolţina kritične ali dovoljene razpoke, ki je spremenjena iz velikosti 1,5 mm na kritično
dolžino razpoke ac, ugotovljeno s preizkusi parametrov mehanike loma pri delovni
temperaturi 325 C, za novi in eksploatirani OM, var ter TVP na strani novega in
eksploatiranega OM.
 Konstanti Parisove enačbe C in m, določeni v preizkusu parametrov širjenja utrujenostne
razpoke pri delovni temperaturi 325 C za novi in eksploatirani OM, var ter TVP na strani
novega in eksploatiranega OM.
 Koeficient Y je geometrijski člen, ki je odvisen od razmerja med dolžino razpoke in
debelino OM tlačne posode, za površinske razpoke pri različnih razmerjih a/W pa je podan v
literaturi [94].
Rezultati ocene preostale življenjske dobe tlačne posode oziroma števila nihajev N, ob upoštevanju
dejstva, da je tlačna posoda med obratovanjem nenehno izpostavljena spremenljivim obremenitvam,
so podani v Tab. 9.1 in 9.2 za novi in eksploatirani OM, v Tab. 9.3 za var ter v Tab. 9.4 in 9.5 za
TVP na strani novega in eksploatiranega OM.
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Tabela 9.1 Preostala obratovalna doba – razpoka v novem OM
Obremenitveni
primer

I

II

Geometrijski
člen, Y
7,19
6,84
6,49
6,21
7,19
6,84
6,49
6,21

Razpon
dovoljenih
napetosti,
, MPa

Predpostavljena
dolţina razpoke
a, m
0,010
0,015
0,020
0,024
0,010
0,015
0,020
0,024

223

97

Začetna
razpoka
a0, mm

Kritična
razpoka
ac, mm

1,5

24

1,5

24

Število
nihajev
N
62958
103067
133705
160372
733790
1201279
1558372
1869178

Za primer razpoke v novem OM: C = 1,68  10-10, m = 2,95

Tabela 9.2 Preostala obratovalna doba – razpoka v eksploatiranem OM
Obremenitveni
primer

I

II

Geometrijski
člen, Y
7,54
7,33
7,05
6,91
7,54
7,33
7,05
6,91

Razpon
dovoljenih
napetosti,
, MPa

Predpostavljena
dolţina razpoke
a, m
0,005
0,008
0,012
0,014
0,005
0,008
0,012
0,014

223

97

Začetna
razpoka
a0, mm

Kritična
razpoka
ac, mm

1,5

14

1,5

14

Začetna
razpoka
a0, mm

Kritična
razpoka
ac, mm

Število
nihajev
N
17380
28050
35299
41636
123959
200057
251758
296950

Za primer razpoke v eksploatiranem OM: C = 4,32  10-9, m = 2,36

Tabela 9.3 Preostala obratovalna doba – razpoka v varu
Obremenitveni
primer

I

II

Geometrijski
člen, Y
7,68
7,54
7,40
7,24
7,68
7,54
7,40
7,24

Razpon
dovoljenih
napetosti,
, MPa

Predpostavljena
dolţina razpoke
a, m
0,003
0,005
0,007
0,0093
0,003
0,005
0,007
0,0093

223

97

1,5

9,3

1,5

9,3

Število
nihajev
N
56928
89008
111349
128052
426813
667324
834826
960053

Za primer razpoke v varu: C = 1,76  10-9, m = 2,42

Tabela 9.4 Preostala obratovalna doba – razpoka v TVP na strani novega OM
Obremenitveni
primer

I

II

Geometrijski
člen, Y
7,54
7,33
7,19
7,05
7,54
7,33
7,19
7,05

Razpon
dovoljenih
napetosti,
, MPa

Predpostavljena
dolţina razpoke
a, m
0,005
0,008
0,010
0,012
0,005
0,008
0,010
0,012

223

97

Začetna
razpoka
a0, mm

1,5

12

1,5

12

Za primer razpoke v TVP na strani novega OM: C = 6,98  10-9, eksponent m = 1,69
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Kritična
razpoka
ac, mm

Število
nihajev
N
39924
68074
92159
113503
163013
277953
376295
463443
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Tabela 9.5 Preostala obratovalna doba – razpoka v TVP na strani eksploatiranega OM
Obremenitveni
primer

Geometrijski
člen, Y
7,67
7,54
7,4
7,225
7,67
7,54
7,4
7,225

I

II

Razpon
dovoljenih
napetosti,
, MPa

Predpostavljena
dolţina razpoke
a, m
0,003
0,005
0,007
0,0095
0,003
0,005
0,007
0,0095

223

97

Začetna
razpoka
a0, mm

Kritična
razpoka
ac, mm

1,5

9,5

1,5

9,5

Število
nihajev
N
9316
15072
19328
22609
50063
80997
103869
121502

Za primer razpoke v TVP na strani eksploatiranega OM: C = 2,18  10-8, eksponent m = 2,02

Odvisnost mesta iniciacije razpoke od časa obratovanja je grafično prikazana na Sl. 9.2 za primer
razpok v novem OM, na Sl. 9.3 za razpoke v eksploatiranem OM, na Sl. 9.4 za razpoko v varu, na Sl.
9.5 za razpoko v TVP na strani novega OM, ter na Sl. 9.6 za razpoko v TVP na strani
eksploatiranega OM.
32

Novi OM
 = 223MPa
 = 97MPa
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Dolžina razpoke, a, mm
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Število nihajev do zloma, N

Slika 9.2 Vpliv predpostavljene dolţine razpoke na
preostalo obratovalno dobo pri novem OM
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Slika 9.3 Vpliv predpostavljene dolţine razpoke na
preostalo obratovalno dobo pri eksploatiranem OM
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Slika 9.4 Vpliv predpostavljene dolţine razpoke na
preostalo obratovalno dobo pri varu
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Slika 9.5 Vpliv predpostavljene dolţine razpoke na
preostalo obratovalno dobo pri TVP na strani novega OM
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Slika 9.6 Vpliv predpostavljene dolţine razpoke na
preostalo obratovalno dobo pri TVP na strani eksploatiranega OM
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Rezultati, prikazani v Tab. 9.1 do 9.5 in grafično na Sl. 9.2 do 9.6, kažejo, da je preostala
obratovalna življenjska doba tlačne posode oziroma število nihajev N do kritične dolžine
razpoke ac odvisna od:
 predpostavljene dolžine razpoke, a;
 dovoljenega razpona napetosti  in
 mesta iniciacije razpoke.
Večja kot sta predpostavljena dolžine razpoke in dovoljeni razpon napetosti, manjše je število
nihajev do morebitne havarije in nenadzorovanega zloma. Pri predpostavljeni delovni
obremenitvi (napetosti), ki je enaka napetosti tečenja danega materiala v delovnih pogojih (Rp0,2
= 223 MPa), je potrebno število nihajev za kritično dolžino razpoke zelo majhno, Tab. 9.1 do
9.5. Tako majhno število nihajev je pričakovano, če upoštevamo, da gre za nizkociklično
utrujanje oziroma za delovanje obremenitev v bližini napetosti tečenja.
V primeru realne delovne obremenitve (napetosti) tlačne posode oziroma obremenitve, ki je bila
določena po tenzometričnem postopku ( = 97 MPa), je število nihajev do kritične dolžine
razpoke bistveno večje, saj je raven napetosti manjša. Tudi če je raven napetosti manjša, pa še
vedno presega raven napetosti utrujenostnega praga Kth, tako da predpostavljena razpoka v
vsakem primeru raste.
Pri analizi je bilo upoštevano tudi mesto morebitne razpoke. Analiziran je bil tudi vpliv časa
obratovanja in ali se morebitna razpoka pojavi v novem ali v eksploatiranem OM, varu oz. TVP
na strani novega ali eksploatiranega OM. Heterogenost osnovne zgradbe komponent zvarnega
spoja se neposredno odraža na hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN, oziroma je
neposredno povezana z določenimi parametri Parisove enačbe: koeficientom C in eksponentom
m.
Zbirni diagram odvisnosti širjenja razpoke od števila nihajev za vse komponente zvarnega spoja
(var, TVP na strani novega in eksploatiranega OM), vključno z novim in eksploatiranim OM, je
podan na Sl. 9.7.
Iz Tab. 9.1–9.5 oz. diagrama na Sl. 9.7 za primer realne obremenitve 97 MPa je razvidno:
 Začetna razpoka dolžine 1,5 mm v novem OM doseže kritično dolžino 24 mm v
obratovalni dobi 25,9 leta, začetna razpoka enake dolžine v eksploatiranem OM pa doseže
kritično dolžino 14 mm v obratovalni dobi 4,12 leta.
 Začetna razpoka dolžine 1,5 mm v varu doseže kritično dolžino 9,3 mm po 13,29 letih
obratovanja.
 Da začetna razpoka z dolžino 1,5 mm v TVP na strani novega OM doseže kritično dolžino
12 mm, mora tlačna posoda obratovati 6,46 leta, začetna razpoka enake dolžine v TVP na
strani eksploatiranega OM pa doseže kritično dolžino 9,5 mm v obratovalni dobi 1,69 leta.
Ker se varnost konstrukcij ocenjuje po njihovi najšibkejši komponenti, lahko sklepamo, da bo pri
realni obremenitvi 97 Mpa začetna razpoka dolžine 1,5 mm v TVP na strani eksploatiranega OM
dosegla kritično dolžino 9,5 mm v obratovalnem obdobju vsaj 1,69 leta. Takšen sklep velja pod
pogojem permanentne kontrole tehnološkega procesa delovanja tlačne posode oz. vsakoletne
brezporušitvene kontrole vseh kritičnih mest na tlačni posodi, vključno z OM.
Pomemben del kontrole tlačne posode je tudi preizkus s hladnim vodnim tlakom (HVP). Kot se
je potrdilo v praksi [95], HVP v večini primerov povzroči iniciacijo razpok v kritičnih območjih,
kot je TVP, zato bi bilo treba v nadaljevanju eksploatacije obvezno zmanjšati preizkusni tlak.
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Slika 9.7 Zbirni diagram odvisnosti širjenja razpoke od števila nihajev
Preizkusni tlak zadevne tlačne posode, ki zdaj znaša 108 bar, bi bilo treba uskladiti z
najnovejšimi predpisi v ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII "Rules for
Construction of Pressure Vessels-Division 1" [96].
Preizkusni tlak se izračunava po formuli:


p i  1,1 p r  max .20 


 max pr 
kjer je:
pi
– preizkusni tlak, bar
pr
– delovni tlak, bar
mx.20 – največja dovoljena napetost pri sobni temperaturi, MPa
mx.pr – največja dovoljena napetost pri delovni temperaturi 325 C, MPa

(9.6)

Za izračun preizkusnega tlaka tlačne posode so bili uporabljeni naslednji podatki:
pr = 49,8 bar
mx.20 = 158 MPa (podatki iz Tab. 8.1)
mx pr = 97 MPa (podatki iz Tab. 8.2)
S formulo 9.6 dobimo vrednost preizkusnega tlaka 89,2 bar.
V izogib nezaželenim posledicam oziroma tveganju iniciacije razpok med HVP, je treba
zmanjšati preizkusni tlak in ga uskladiti z najnovejšimi standardi ASME.
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10.

ZAKLJUČEK

Osnovni cilj raziskave je bila opredelitev vpliva obratovalnih pogojev na lastnosti novega in
eksploatiranega OM ter komponent zvarnih spojev legiranih jekel za izdelavo tlačnih posod, ter
opredelitev postopka za oceno integritete in preostale življenjske dobe tlačnih posod. Na podlagi
opravljenih eksperimentov, analize in diskusije lahko oblikujemo naslednje sklepe:
 Preizkusi epruvet zvarnega spoja z obremenitvijo prečno na zvarni spoj so dali
nepogrešljive podatke o tem, kako izbrana varilna tehnologija in čas obratovanja vplivata
na trdnost zvarnega spoja in na komponente zvarnega spoja. Rezultati preizkusov kažejo,
da so se vse preizkušane epruvete zlomile v območju eksploatiranega OM. Ta podatek je
zelo pomemben, saj nakazuje slabljenje OM med eksploatacijo. Rezultati prečnega
nateznega preizkusa epruvet soležnega zvarnega spoja kažejo, da se s povišanjem
temperature preizkusa zmanjšata napetost tečenja in natezna trdnost, medtem ko se
razteznost poveča.









Sprememba trdote komponent zvarnega spoja ustreza spremembi nateznih lastnosti. Z
merjenjem trdote zvarnega spoja po prerezu je bil ugotovljen vpliv časa obratovanja na
zmanjšanje trdote, ki je enak pri OM in pri TVP.
Mikrostrukturne preiskave so pokazale, da imata oba osnovna materiala enakomerno
strukturo, v kateri so poleg svetlih poligonalnih kristalov ferita tudi transformirana
območja, ki jih lahko podrobneje analiziramo pri večjih povečavah. Razlika med novim in
eksploatiranim OM je v velikosti zrn. Pri veliki povečavi (500x in več) so se razkrile
razlike v strukturi eksploatiranega in novega OM. V 40 letih obratovanja se je namreč
vzpostavila precejšnja prisotnost karbidov na mejah zrn in znotraj zrn. Količina karbidov v
novem OM je bistveno manjša in ti karbidi so drobnejši. Količina izločenih karbidov na
mejah in tudi znotraj zrn je še posebej pomembna za obnašanje eksploatiranega OM v
pogojih spremenljivih obremenitev.
Mikrostruktura v toplotno vplivanem področju na strani eksploatiranega in novega OM
je sestavljena iz ferita, bainita in perlita. Bainit v toplotno vplivanem področju nastane kot
posledica večje hitrosti ohlajanja dela osnovnega materiala, ki se je med varjenjem segrel
na temperaturo avstenitizacije. Vsebnost bainita pada z oddaljenostjo od linije spojitve.
V strukturi vara so veliki dendriti, ki nastanejo kot posledica velikosti livarske kopeli
zaradi dimenzij zvarjenih plošč.
Celotno udarno delo je odvisno od mesta zareze, temperature preizkusa in časa
obratovanja. Celotno udarno delo Auk je največje pri epruvetah z zarezo v OM, nekoliko
manjše je pri epruvetah z zarezo v varu, najmanjšo vrednost celotnega udarnega dela pa
imajo epruvete z zarezo v TVP. Temperatura preizkusa, ki je tesno povezana s
plastičnostjo preizkušanega materiala, ima največji vpliv na celotno udarno delo ter
njegovi komponenti, delo za nastanek razpoke in delo za širjenje razpoke. Celotno udarno
delo se zmanjša s povišanjem temperature, vpliv temperature preizkusa pa je največji pri
epruvetah z V-zarezo v toplotno vplivanem področju (TVP), saj je tam najbolj heterogena
osnovna zgradba. Čas obratovanja še dodatno zmanjša celotno udarno delo pri epruvetah z
zarezo v eksploatiranem OM, kakor tudi pri epruvetah z zarezo v TVP na strani
eksploatiranega OM. Pojav lahko podobno kot pri nateznih preizkusih razložimo s
spremembami osnovne zgradbe materiala, ki nastanejo zaradi časa obratovanja.

Heterogenost mehanskih lastnosti komponent zvarnega spoja je jasno razvidna po vrednostih
lomne žilavosti pri ravninskem deformacijskem stanju KIc:
 Vrednosti KIc so odvisne od temperature preizkusa, mesta zareze in časa obratovanja.
Potek krivulj je odvisen izključno od teh treh parametrov. Najslabša odpornost proti
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razvoju razpok oziroma najmanjša vrednost KIc je pri epruvetah z zarezo v TVP, najboljša
odpornost proti razvoju razpok pa je pri epruvetah z zarezo v novem OM.
Čas obratovanja je signifikantno vplival na odpornost proti razvoju razpok, kar
povezujemo s slabitvijo mehansko-obratovalnih lastnosti rabljenega materiala v primerjavi
z novim materialom. 40 let obratovanja je vplivalo na lomno žilavost pri ravninskem
deformacijskem stanju KIc, ki je v TVP na strani eksploatiranega OM že dosegla kritično
raven.
Temperatura preizkusa ima največji vpliv na kritični faktor intenzivnosti napetosti K Ic. S
povišanjem temperature se zmanjša lomna žilavost pri ravninskem deformacijskem stanju
KIc, ki doseže minimalno vrednost pri preizkušancih z vrhom razpoke v TVP na strani
eksploatiranega materiala.

Za varnost obratovanja konstrukcij procesne opreme so najpomembnejše tiste lastnosti, ki
opisujejo nastajanje in rast razpok pod vplivom spremenljivih obremenitev. To so predvsem
trajna dinamična trdnost in parametri širjenja utrujenostne razpoke. Čas obratovanja in
temperatura preizkusa vplivata na obnašanje OM in komponent zvarnega spoja v prisotnosti
razpok ter v pogojih spremenljivih obremenitev:
 Čas obratovanja in pogoji delovne temperature zmanjšujejo trajno dinamično trdnost,
nagnjenje h krhkemu lomu se poveča. Trajna dinamična trdnost epruvet zvarnega spoja
oziroma eksploatiranega OM se je v 40 letih obratovanja zmanjšala za približno 32 %, kar
je lahko zelo pomemben podatek, če poznamo pogoje obratovanja reaktorja.








Ugotovljene vrednosti utrujenostnega praga Kth in hitrosti širjenja utrujenostne razpoke
da/dN so neposredno povezane s položajem vrha utrujenostne razpoke in s pogoji
obratovanja, t. j. z delovno temperaturo in časom obratovanja. Utrujenostni prag Kth je
največji pri epruvetah z zarezo v varu.
Najboljšo odpornost proti napredovanju razpok imajo vzorci z razpoko v OM. Očitno je,
da bolj drobnozrnata feritno-peritna struktura, ki prevladuje v OM, zagotavlja tudi boljšo
odpornost proti aktiviranju obstoječih napak, kar se kaže v manjši hitrosti širjenja
utrujenostne razpoke da/dN. Najmanjšo odpornost proti napredovanju razpoke oz. največjo
hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN imajo preizkušanci z razpoko v TVP. Hitrost
širjenja utrujenostne razpoke da/dN se še dodatno poveča pri TVP na strani
eksploatiranega OM.
Čas obratovanja še dodatno poslabša lastnosti širjenja utrujenostne razpoke. Hitrost širjenja
utrujenostnih razpok pri eksploatiranem materialu je večja kot pri novem materialu. To
povečanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke da/dN je neposredno povezano s
spremembami osnovne zgradbe eksploatiranega materiala v primerjavi z novim
materialom.
Preizkusi pri povišani temperaturi so pokazali podoben trend kot preizkusi pri sobni
temperaturi, le da se hitrost širjenja utrujenostne razpoke da/dN v tem primeru še dodatno
poveča odvisno od položaja vrha utrujenostne razpoke.

Meritve deformacijskega stanja in izračuni napetostnega stanja tlačne posode med obratovanjem
so bili opravljeni po tenzometrični metodi (z merilnimi lističi). Na podlagi opravljenih
preizkusov na tlačni posodi in analize lahko zapišemo naslednje sklepe:
 Meritve na tlačni posodi so pokazale, da med obratovanjem prihaja do določenih cikličnih
sprememb obremenitve.
 Če pride do iniciacije razpoke, je preostala obratovalna doba odvisna od ravni obremenitev
med obratovanjem in od mesta začetka razpoke.
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Cilj teh raziskav je bil poiskati odgovore na vprašanja v hipotezi te disertacije:
 Da dolgoletno obratovanje tlačne posode tudi ob očitnem popuščanju mehanskoobratovalnih lastnosti ni ogrozilo integritete konstrukcije tlačne posode, in
 da je bil na podlagi obsežnih eksperimentalnih preizkusov opredeljen postopek za ocenitev
integritete in preostale življenjske dobe tlačne posode (reaktorja), ki ga lahko v grobem
razdelimo na naslednje faze:
1. Mehansko-eksploatacijski preizkusi osnovnega materiala (OM), komponent
zvarnega spoja (var in TVP), kakor tudi samega zvarnega spoja.
2. Določitev deformacijskega in napetostnega stanja tlačne posode (reaktorja) med
obratovanjem (merjenje sprememb raztezkov in napetosti, oziroma določitev 
in ), kakor tudi merjenje sprememb tlaka in temperature med obratovanjem,
oziroma določitev p i T.
3. Izdelava celovite ocene integritete in preostale uporabne dobe tlačne posode,
namenjene obratovanju pri povišanih temperaturah.
Po uporabi parametrov mehanike loma za oceno integritete in preostale življenjske dobe tlačne
posode lahko zatrdimo, da je sprejemljiva tako uporaba linearno-elastične, kakor tudi
elastoplastične mehanike loma. Ker gre v konkretnem primeru za duktilen material, pri katerem
ni mogoče zanemariti plastičnosti, se odvisno od oblike plastičnega tečenja uporabijo različni
pristopi elastoplastične mehanike loma (EPML). Diagram za analizo loma (Failure Assessment
Diagram – FAD) se je izkazal za najprimernejši pristop EPML k ocenjevanju integritete tlačne
posode.
Rezultati preiskav so praktičen prispevek k ocenjevanju vpliva pogojev obratovanja pri presoji
integritete in preostale življenjske dobe tlačnih posod (reaktorjev) za delo pri povišanih
temperaturah.
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