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ИЗВОД 
Испитивање заварених компоненти је прилично 
добро установљено у поступку израде многих 
машинских делова или компоненти. Али, после 
дугог периода рада, у овом случају то је преко 20 
година, озбиљан проблем постаје одређивање 
програма испитивања и дијагностицирања ста-
ња бојлера или сличне опреме, који су изложени 
дејству повишених температура. Заварена ме-
ста сигурно су места која се морају контроли-
сати након дугогодишњег рада, и поред тога 
што су иста до детаља контролисана у току 
израде у радионицама. 
Тако, поступак дијагностицирања постојећег 
стања бубња, укључујући заварене спојеве у ду-
гом временском периоду – овде је то преко 20 го-
дина, мора се ваљано програмирати и извести 
сагласно могућностима на терену, овде је то 
термоелектрана. За ове захтеве, дијагностици-
рање стања бојлера је изведено коришћењем сле-
дећих метода: метода реплика, мерењем тврдо-
ће, ултразвучно испитивање и применом течних 
пенетраната. Микро-структурне промене и ре-
зултати мерења тврдоће заварених спојева су 
показали неке специфичне деградационе карак-
теристике у поређењу са почетним стањем. 
Кључне речи: заварени спојеви, дијагностика, 
топлопостојани челик 
 
 
 

 
SUMMARY 
Testing of welded components is pretty well 
established during the manufacturing procedure for 
many machine parts or components. But, after a 
long period in service, it means 15 years or more, a 
serious problem becomes to make one well 
established program for testing and/or diagnostics 
the state of the boiler drum or similar equipment, 
which is exposed to elevated temperature servicing 
conditions. Welded joints are the very places which 
must be inspected after a long servicing period, 
either they are inspected in details during manu-
facturing in welding shop or similar.  
So, for the diagnostic procedure of present state of 
the boiler drum, including the welded joints after a 
long period in service – here it means over 20 years, 
shuold be well programed and provided according 
to the field possibilities, here at the thermopower 
station. For these requriments, the diagnostic of 
boiler state is provided by using the next methods: 
replica method, hardness measurement, ultrasonic 
testing and by wet penetrants. Microstructure 
changes and hardness measurements at weld joint 
have shown some specific degradation characte-
ristics in comparison to the initial state. 
 
Key words: welded joints, diagnostics, elevated 
temperature steel 
 
 

1. УВОД 
Заварени спојеви несумњиво представљају 

критичан део сваке машинскe компоненте, од-
носно склопа. То је основни разлог да се испи-
тивању и периодичној контроли таквих спојева 
мора приступити врло озбиљно. У циљу дијагно-
стицирања "новозаварених" спојева већ дуго су у 
примени различите методе, али све те методе – 

нарочито узорковање – није увек могуће приме-
нити на истим варовима после уградње и дужег 
времена у експлоатацији дотичних машинских 
компоненти, односно склопова. Из тих разлога 
дијагностицирање заварених спојева на компо-
нентама или склоповима које већ раде, и то по 
више година, још више добија на значају, погото-
ву у термоенергетским постројењима [1,6].  
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Предмет разматрања у овом раду су варови на 
тзв. бојлеру из једног великог термо-енергетског 
постројења. Бојлер је, као посуда, састави део 
сваког котловског постројења у производњи паре 
за потребе термоелектране [1,5,6]. Предвиђено је 
да бојлер дуготрајно ради, преко 100 000 h, па и 
више. У току дугогодишњег рада настају извесне 
трајне промене у материјалу од којег је направ-
љен бојлер. Промене у материјалу су последица 
истовременог деловања повишених радних тем-
пература и притисака [2¸8]. У широкој литерату-
ри из области корозије, изучавају се бројни меха-
низми корозије. Дијагностика варова овде је пра-
ћена применом реплика, у циљу откривања про-
мена у микроструктури варова, појаве разугље-
ничења, раста кристалног зрна и слично, као и 
евентуално откривање пукотина у периоду екс-
плоатације, у овом случају бојлера котла за по-
требе генератора снаге 110 MW. 

Високотемпературна корозија се најчешће од-
носи на гасне турбине или сличне радне услове у 

којима је температура доминантан утицајни фак-
тор [8,9]. Међутим, неке промене у структури су 
могуће и на нешто нижим температурама али у 
дужем временском периоду [9¸14]. Иако је бојлер 
робусне конструкције, исти се мора периодично 
контролисати, поготову на местима варова, у 
циљу провере (смањења) дебљине или евентуал-
но појаве пукотина у материјалу. Метода репли-
ка за те намене се показала као добар и поуздан 
"алат". 

 
 
 

2. КОНСТРУКЦИЈА КОТЛОВСКОГ 
 БОЈЛЕРА 

 
Бојлер котла је прилично једноставне кон-

струкције: то је цилиндрични суд пречника до 
око 2.000 mm, дужине од неколико метара па до 
15 метара или више, сл. 1. 

 

 
 
Сл. 1. Скица предметног бојлера котла (словне ознаке значе: LDB-лево данце бубња, DDB-десно 

данце бубња и R-места узимања реплика 1÷13) 
 
 

Зависно од величине котла, дебљина зида је 
прилично велика и обично износи преко 50 mm, 
а у разматраном случају за термоелектрану снаге 
110 MW је чак 84 mm. Радни услови су: темпе-
ратура од 350 0C и притисак од 16,5 МPа. Бојлер 
је израђен од топловаљаног лима, а после круж-
ног савијања и израде данца, извршено је спајање 
применом заваривања под прахом (поступак 
ЕПП) – за који се у пракси показало да је најси-
гурнији за израду посуда под притиском, као што 
је разматрани случај котловског бојлера. 

У стадијумима израде бојлера релативно је-
дноставно је обављање контороле карактеристи-
ка основног материјала или пак вара, али је то 

много теже остварити након вишегодишњег 
рада. Главни проблем је, наравно, узорковање из 
основног материјала или материјала вара – када 
је неопходно разарање испитиваног материјала. 
Због тога се мора приступити примени неких 
других, у сваком случају, поузданих метода за 
праћење евентуалних промена у варовима. 

 
 

3. МАТЕРИЈАЛ БОЈЛЕРА КОТЛА 
 

У изради конструкционих делова термоенер-
гетских постројења користе се ниско-угљенични 
челици допунски легирани [8÷13] са хромом, 
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молибденом, ређе са никлом или бакром. Не 
разматрајући детаљније улогу појединих леги-
рајућих елемената за разматрани челик ČSN 15 
223 наводи се његов састав: 0,17–0,23%C; 0,15–
0,40%Si; 1,20–1,60%Mn; Ni≤0,25%; ≤ 0,20%Cr; 
0,30 – 0,50%Mo; ≤ 0,30%Cu.    

Употребљени челик припада групи ситно-
зрнастих конструкционих челика. Као што је 
дато, количина хрома је на прилично ниском 
нивоу али то има своје разумно објашњење, које 
се огледа у избегавању евентуалног формирања 
карбида. Тако створени карбиди обично се из-
двајају по границама кристалних зрна, што неки 
пут може значајно да умањи жилавост челика 
[2÷5], поготово приликом заваривања. Оствари-
вање жељене чврстоће овде је постгнуто легира-
њем са манганом, док бакар повећава корозиону 
постојаност челика. 

 
 
 

4. УКРАТКО О КОТЛОВСКОМ 
 ПОСТРОЈЕЊУ 

 
Производња електричне струје за потребе гра-

ђана и индустрије непрекидно се повећава. До-
бар део такве енергије се производи у термо-

електранама [6,12]. Треба имати у виду да оваква 
постројења раде непрекидно дан-ноћ (у тзв. 
режиму 0–24 h). Бојлер, чији су елементи конс-
трукције приказани на сл. 1, саставни је део 
комплексног термоенергетског постројења. По-
ложај бојлера на врху гарантује увек поуздано 
снабдевање котла паром. Улога бојлера у термо-
енергетском постројењу је да прими загрејани 
флуид, да га складишти и њиме стално снабдева 
котао потребном количином флуида. Ради непре-
кидног и несметаног снабдевања котла паром, 
котао се увек налази на врху целог котловског 
постројења, сл. 2.  

Свако термоенергетско постројење је прилич-
но сложено постројење. У овако сложеној кон-
струкцији увек постоје одређени делови и/или 
склопови који се могу сматрати критичним. У 
такве критичне компоненте спада и бојлер, а кри-
тична места на бојлеру су варови. Из тог разлога 
периодична контрола варова, као и општи пре-
глед стања бојлера, наравно и других критичних 
елемената, представља обавезу. То је потпуно ра-
зумљиво када се један такав бојлер налази непре-
кидно у раду преко 15–20 година. 

 

 

 
Сл. 2. Вертикални пресек једног парног котла и положај бојлера у парном котлу са природном 

циркулацијом 
1 - котао; 2 - бојлер (бубањ); 3 - прегревање паре; 4 - економајзер; 5 - загревање ваздуха; 

6 - вентилатор; 7 - филтер за гасове сагоревања; 8 - димњак; 9 - одвођење пепела; 10 - млин за угаљ; 
11 - вентилатор млина за угаљ; 12 - резервоаар за угаљ 
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5. ПРОМЕНЕ У МИКРОСТРУКТУРИ 
 ВАРОВА БОЈЛЕРА КОТЛА 
 

У материјалу изложеном деловању повише-
них, нарочито високих, температура као и меха-
ничких оптерећења, долази до одвијања непо-
вратних промена [10,11]. За анализирање наста-
лих промена, неизоставно се морају применити и 
микроструктурна испитивања. У одговарајућој 
литератури могу се наћи само делимични подаци 
о променама, због чега се експерименталним 
резултатима сваке врсте мора поклонити дужна 
пажња [12÷15].  

Тело бојлера је израђено савијањем лима и 
онда заварено до коначног облика. Сви варови 
морају бити предмет периодичне контроле, у 
овом случају то је учињено по распореду прика-
заном на сл. 1. Структура недеградираног основ-
ног материјала је показана на сл. 3а), ради се о 
тракастој феритно-перлитној структури каракте-
ристичној за топловаљани материјал и разматра-
ни челик. На сл. 3б) приказана је структура мета-
ла шава, и на овом испитном месту видљив је 

само почетак издвајања ферита (бело) по грани-
цама кристалних зрна. Хомогена структура мета-
ла вара овде је очувана.  

Међутим, преглед на другом месту вара је 
открио почетак издвајања (углавном карбида) по 
границама кристалних зрна (видети сл. 3в). Дуго-
трајан рад на повишеним температурама изазвао 
је, сл. 3 г), појаву неколико микропора – видљиво 
у облику црних поља на истој слици. 

Осим ових промена запажена је појава почет-
ка графитизације (црна поља на сл. 3д). Описане 
појаве, као и радни услови, довели со до појаве 
првих микропукотина (приказаних сликом 3ђ) у 
облику црних поља.  

Микроструктурни преглед, обављен коришће-
њем реплика, показао је и извесне деградационе 
промене типичне за корозионе процесе, мисли се 
пре свега на настанак пора и графитизацију. 
Промене у варовима су интензивније у односу на 
"обичан" основни материјал, овде је то топлова-
љани челични лим назначеног квалитета. 

 
 

 
а) 

 
                                 б) 

 
в)  

                                    г) 
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д) 
 

ђ) 
 
Сл. 3. Микроструктуре: а) основног материјала, б) метала шава; в) издвајања по границама зрна; 

 г) почетак стварања пора у шаву; д) натанак графитизације у шаву и ђ) настанак једне 
микропукотине 

 
Промена микрострукуре сама по себи је 

евидентна и довољна за илустрацију почетка и 
одвијања деградационих промена у материјалу. 
Као потврда одређених појава корисно је сагле-
дати какве ће промене у тврдоћи настати током, 
такође, периодичне контроле стања материјала 
бубња. 

 
 
 
 

6. ПРОМЕНЕ ТВРДОЋЕ У ОСНОВНОМ 
 МАТЕРИЈАЛУ И ВАРОВИМА  

Коришћењем реплика поуздано су утврђене 
промене у структури, како у основном матери-
јалу тако и у варовима. Као независна потврда 
настанка одређених промена у структури служе 
и измерене вредности тврдоће. Резултати мерења 
тврдоће у основном материјалу, а нарочито у 
варовима, приказне су у табели 1. 

 
 

     Табела 1. Вредности тврдоће у варовима  

Измерене вредности, HB  Положај мерења 
тврдоће ОМ ЗУТ МВ ЗУТ МВ 

R2  160 212 188 / / 

R3 / / 188 180 162 

R4 164 232 260 / / 

R5 / / 260 236 158 

R9 188 218 230 / / 

  R10 / / 230 218 168 

  R12 / 210 200 / / 

  R13 / / 200 190 190 
 
    ОМ-основни метал; ЗУТ-зона утицаја топлоте; МВ-метал вара 
 
 

Резултати мерења тврдоће показују извесно 
одступање, што све указује на настанак и 
одвијање одређених структурних промена у 
материјалу бојлера.  

 
 

7. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 
Микроструктурни прегледи коришћењем ре-

плика открили су извесне промене у структури 
варова материјала од којег је израђен бојлер 
котла. Варови су, нема сумње, врло осетљив део 
скоро сваке конструкције, па тако и разматраног 
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бојлера. Примењеним начином дијагностици-
рања стања, тј. коришћењем реплика, регистро-
ване су појаве издвајања ферита, настанка пора, 
почетка графитизације и, што је од изузетне 
важности, појаве пукотина.  

Обзиром на повишене вредности радних тем-
пература бубња котла, око 350 0C, и примењени 
притисак радног флуида (паре) до 16,5 MPa, 
може се констатовати да нису наступиле знатне 
промене у структури, тиме и у особинама испи-
тиваног материјала. Уочене пукотине, обзиром 
да су мале величине и са спољашње стране, могу 
се уклонити брушењем, а свако даље њихово 
настајање изискује још детаљније дијагности-
цирање стања материјала бубња котла, такође 
применом реплика.  

Повишене радне температуре, још увек, нису 
изазвале неке озбиљније промене у микрострук-
тури, или у погледу настанка производа корозије 
[2÷4, 13÷15]. Одавде се схвата прави значај и 
домен металуршке оцене насталих промена.  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

У току дугогодишњег рада бојлера, у овом 
случају преко 70.000 часова, дошло је до извес-
них промена у микроструктури челика и завара 
(овде је употребљен челик ČSN 15 223.9.). 
Структурне промене су праћене применом 
методе реплика. 

Као последица дуготрајног рада и вероватно 
прекорачења радне температуре (350 0C) дошло 
је до делимичног издвајања ферита и графитиза-
ције. Издвајање ферита неизоставно мора да пра-
ти још неповољнији процес – издвајање графита, 
а све то до снижења механичких особина матери-
јала. 

Метода реплика се показала као успешна 
метода за дијагностицирање стања заварених 
спојева, откривајући и неке "фине" промене у 
микроструктури које, иначе, не би било могуће 
открити неким другим техникама испитивања. 
Резултати мерења тврдоће суштински су у 
корелацији са налазима применом реплика. 
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