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BADANIE NIECIĄGŁOŚCI W MATERIALE RUR KATALITYCZNYCH
METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH
THE INVESTIGATION OF DISCRETENESS IN MATERIAL OF
CATALYTIC PIPES BY THE EDDY CURRENT METHOD
W artykule przedstawiono wyniki badań prądami wirowymi i badań metalograficznych przeprowadzonych na odlewanych odśrodkowo rurach φ156 x 16 wykonanych z austenitycznej stali IN 519 po długotrwałej eksploatacji. Badania
wykazały zmiany strukturalne i fazowe w materiale rur. Zmiany te zależne są od temperatury i czasu eksploatacji
wpływając na własności mechaniczne rur. Na wewnętrznej powierzchni rur obserwowano wady odlewnicze.
Słowa kluczowe: rury katalityczne, prądy wirowe, reformer, stopy Fe-Cr-Ni, wady odlewnicze
The paper presents the results of eddy current and metallographic investigations of centrifugal casted pipe φ156 x 16
made from cast steel IN 519 after long time operating. The investigations of the pipe samples shows the structural and
phase changes in the material of tube. These changes depended on the temperature and time of exploitation and had
influence on the mechanical properties of the pipe. At inner surface of the tube the casting defects were observed.
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1. Wstęp

2. Metodyka badań

Rury katalityczne wykorzystywane są do otrzymywania amoniaku podczas termiczno-katalitycznego rozkładu metanu parą
wodną pod ciśnieniem 3,2 MPa w temperaturze do 780oC. Ten endotermiczny proces prowadzony jest w rurach nagrzewanych z zewnątrz do temperatury 865oC. Stosowane w reformerach rury
φ156x16 mm wytwarzane są poprzez odlewanie odśrodkowe z austenitycznych stali takich jak np. IN 519 zawierającej 24% chromu, 24% niklu i 1,5% niobu.
Warunki nagrzewania rur w reformerze powodują zróżnicowanie rozkładu temperatury na ich długości i średnicy [1], co powoduje niejednorodne zmiany strukturalne w materiale rury. Zagadnienia związane z tymi zmianami i pogorszeniem mechanicznych
właściwości przedstawiono w publikacjach [1¸3]. Poniżej pokazano mikrostruktury materiału rur w stanie dostawy (rys. 1) i po długotrwałej eksploatacji (rys. 2).
Pęknięcia wywołane procesem pełzania zarodkują w postaci
pustek w odległości 1/3 grubości ścianki od powierzchni wewnętrznej rury. Pustki grupując się wzdłuż granic dendrytów przekształcają się w mikropęknięcia. Propagacja pęknięć postępuje wzdłuż
promienia rury. Najpierw pęknięcia ujawniają się na wewnętrznej
ściance, a następnie wychodzą na zewnętrzną powodując wzdłużne rozszczepienia w materiale [4 ÷ 6].

Badania prowadzono na odcinkach próbnych pobranych z czterech stref o zróżnicowanej temperaturze pracy (ścianka zewnętrzna): 0,15 m (750oC); 3,5 m (825oC); 8,0 m (850oC) i 10,5 m (865oC)
od wlotu substratów [1]. Badaniom zostały poddane odcinki pobrane z rur po 16900, 45100, 74200 i 95000 godzin pracy.
Do badań użyto przyrządu HOCKING Phasec 2200 z sondą do
wykrywania wad powierzchniowych. Indukowane sondą w warstwie wierzchniej prądy wirowe generują własne pole magnetyczne, które oddziaływując na własne pole magnetyczne sondy doprowadza do zmiany jej impedancji. Rejestrowane i zobrazowane
graficznie zmiany impedancji pozwalają na interpretację właściwości i stanu warstwy wierzchniej rury.
Penetrowano powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną rury w celu wykrycia nieciągłości w materiale spowodowanych długotrwałą
eksploatacją rur.
Otrzymywane na ekranie przyrządu obrazy graficzne porównywano do wzorcowego, który przedstawia odwzorowanie nieciągłości w postaci szczeliny o głębokości 0,2 mm i szerokości 0,1 mm
(rys. 3). Na rys. 4 przedstawiono obraz graficzny zarejestrowany
podczas badania materiału rury nie wykazującego defektów w postaci nieciągłości.

Rys. 1. Mikrostruktura materiału w stanie dostawy; zgład nietrawiony

Rys. 2. Mikrostruktura materiału rury po 16900 godzinach eksploatacji; zgład
trawiony Murakami

28

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 2/2003

NAUKA I TECHNIKA
Badania materiału rury po 95000 h eksploatacji ujawniły podobne nasilenie nieciągłości, przy czym maksymalna ich głębokość nie przekraczała 1,4 mm (rys. 7 i 8). Na obrazie mikroskopowym materiału rur po długotrwałej eksploatacji zauważa się
koagulację faz międzymetalicznych wewnątrz i na granicach ziarn
austenitu.

Rys. 3. Graficzny obraz wzorca przedstawiający szczelinę o głębokości 0,2 mm

Rys. 7. Graficzny obraz defektu ujawnionego na wewnętrznej ściance rury
po 95000 h pracy (trzecia strefa)

Rys. 4. Graficzny obraz materiału rury bez defektów powierzchniowych

Wykonano także badania metalograficzne przy użyciu mikroskopu optycznego w celu potwierdzenia wykrycia nieciągłości
materiału metodą prądów wirowych.

3. Wyniki i omówienie badań
Przeprowadzone badania ujawniły uszkodzenia na wewnętrznej ściance w próbkach pobranych z rur po 74200 i 95000 godzinach eksploatacji. W obydwu przypadkach nieciągłości materiału
wykryto we wszystkich badanych strefach. Graficzny obraz defektu z próbki wyciętej z trzeciej strefy (8,0 m od wlotu) z rury po
74200 h pracy przedstawia rys. 5. Mikrostrukturę materiału rury
w miejscu odebrania sygnału o defekcie przedstawia rys. 6. Głębokość zalegania por usytuowanych na granicach ziarn wynosi ok.
1,8 mm (odczyt z mikrofotografii).

Rys. 5. Graficzny obraz defektu ujawnionego na wewnętrznej ściance rury
po 74200 h pracy (trzecia strefa)

Rys. 6. Mikrostruktura ujawniająca liczne pory ulokowane wzdłuż granic
dendrytów; zgład nietrawiony

Rys. 8. Mikrostruktura ujawniająca liczne pory ulokowane wzdłuż granic
dendrytów; zgład nietrawiony

Badanie materiału rur z obszaru pierwszego (temperatura na
wewnętrznej ściance 550oC) po 74200 h eksploatacji ujawniły także nieciągłości w postaci por i tlenków na granicach równoosiowych ziarn austenitu (rys. 9 i 10).

Rys. 9. Graficzny obraz defektu ujawnionego na wewnętrznej ściance rury
po 74200 h pracy (pierwsza strefa)

Rys. 10. Mikrostruktura pokazująca tlenki i pory ulokowane wzdłuż granic
ziarn; zgład nietrawiony
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Badania przeprowadzone na zewnętrznych ściankach rur nie
dały oczekiwanego efektu ze względu na duży relief (powierzchnia odlewu) i stopień utlenienia powierzchni. Rury po procesie odlewania odśrodkowego poddawane są przetoczeniu średnicy wewnętrznej w celu usunięcia powierzchniowych porowatości
wywołanych procesem odlewania. Natomiast powierzchnia zewnętrzna nie jest poddawana obróbce i pozostaje w stanie surowym.

4. Wnioski
Analiza obrazów mikrostruktury nasuwa przypuszczenie, że
zidentyfikowane prądami wirowymi nieciągłości materiału rur nie
są wynikiem długotrwałej eksploatacji, lecz są to powierzchniowe
wady odlewnicze. Jak wykazały powyższe badania wady te nie są
całkowicie usuwane podczas przetaczania średnicy wewnętrznej
rury.
Ze względu na duży relief wykrycie prądami wirowymi nieciągłości na powierzchni zewnętrznej rury jest utrudnione i wymaga
dopracowania metodyki badań.
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