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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Symbolit

# Putken tai putkenosan paineluokan yksikkö, yksikkö lb tai lbs

1 lb = 0,453 592 37 kg

" Tuuma, 25,4 mm

Ferriitti

' Martensiitti

 + Fe3C Perliitti

A [%] Murtovenymä

A1 Terästen lämpötilaraja. Erottaa ferriitti-sementiittialueen

austeniitti-ferriitti- / austeniitti-sementiittialueista

A3 Terästen lämpötilaraja. Erottaa austeniittis-ferriittisen alueen

austeniittialueesta

A5 [%] Murtovenymä prosentteina, missä koesauvan mittapituus on

5 kertaa koesauvan halkaisija

Acm Terästen lämpötilaraja. Erottaa austeniitti-sementiittialueen

austeniitista

C Vakio Larson-Miller kaavassa

T [oC] Testimateriaalien päästölämpötilan ja lämpökäsittelyn erotus

Austeniitti

en [mm] Vaikuttava aineenpaksuus myöstössä

Fe3C Sementiitti (rautakarbidi)

lg, log10 Kymmenkantainen logaritmifunktio eli Briggsin logaritmi

P Hollomon-Jaffe parametri

PLM Larson-Miller parametri

Re(%) [%] Toimitustilaisen ja lämpökäsitellyn materiaalin myötörajojen

erotus jaettuna toimitustilaisen materiaalin myötörajalla
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ReH [MPa] Ylempi myötöraja materiaaleille

ReL [MPa] Alempi myötöraja materiaaleille

Rm [MPa] Murtoraja materiaaleille

Rp0,2 [MPa] Jännitys, joka antaa 0,2 % venymän

s [mm] Vaikuttava seinämänpaksuus hitsin esilämmityksessä ja

lämpökäsittelyssä

Re [MPa] Toimitustilassa olevan materiaalin myötöraja erotettuna

materiaalin lämpökäsittelyn jälkeisellä myötörajalla

Re(org). [MPa] Toimitustilassa olevan materiaalin myötörajaa

t8/5 [s] Hitsin jäähtymiseen kuluva aika lämpötilavälillä 800 - 500 oC

T                  [mm] Seinämänpaksuus

T(HT)           [oC] Lämpötila, missä materiaalille on tehty lämpökäsittely

T(temp) [oC] Koemateriaalin valmistus vaiheen päästölämpötila

w [mm] Vaikuttava aineenpaksuus PWHT:n pitoaikaa määritettäessä

Z [%] Murtokurouma

Lyhenteet

A Hehkutettu, teräksen lämpökäsittelytila

ASME The American Society of Mechanical Engineering

BPV Code ASME Boiler and Pressure Vessel Code

B.V. Besloten venootscho, rajoitettuvastuinen yhtiö

CCT-piirros Teräksen jatkuvan jäähtymisen aika-lämpötila –piirros,

Continuous Cooling Transformation

CE Carbon Equivalent, hiiliekvivalentti

CEN ISO/TR Euroopan standardointikomitean tekninen raportti

CS Crack susceptibility

DIN Deutsches Institut für Normung, saksalainen

standardointi-instituutti

DNV Det Norske Veritas

EN standardi Euroopan Unionin jäsenvaltioiden hyväksymä standardi

EY Euroopan yhteisö
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F5 ASME SA182 mukainen merkintä 5Cr-1/2Mo takeille

F22 ASME SA182 mukainen merkintä 2 1/4Cr-1Mo takeille

GOST Teknisiä standardeja, joita ylläpitää Euro-Asian Council

for Standardization, Metrology and Certification (EASC)

HAZ Heat-affected zone, hitsin muutosvyöhyke

HB Brinellin kovuus

HBS Brinellin kovuus, mittaus tehty käyttäen teräspalloa

HBW Brinellin kovuus, mittaus tehty käyttäen kovametallipalloa

HR Rockwellin kovuus

HRC Rockwellin kovuus, paininkärki timanttikartio

HT Heat treatment, lämpökäsittely

HV Vickersin kovuus

I Isometrinen hehkutus, teräksen lämpökäsittelytila

IIW International Institute of Welding, kansainvälinen

hitsausjärjestö

ISO International Organization for Standardization

maailmanlaajuinen kansallisten standardoimisjärjestöjen liitto

kJ Kilojoule

kN Kilonewton

LUT Lappeenranta University of Technology, Lappeenrannan

teknillinen yliopisto

MAG Metal Active Gas Welding, kaasukaarihitsausmenetelmä

aktiivisella kaasulla

µm mikrometri

MPa Paineen yksikkö, megapascal, N/mm2

N/mm2 Paineen yksikkö, MPa, megapascal

NDT Non-Destructive testing, ainetta rikkomaton tarkastus

NT1, NT2 Normalisointi ja päästö, teräksen lämpökäsittelytila

P5 ASME SA335 mukainen merkintä 5Cr-1/2Mo kuumalujille

putkille
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P22 ASME SA335 mukainen merkintä 2 1/4Cr-1Mo kuumalujille

putkille

PWHT Post-Weld Heat Treatment, hitsin jälkilämpökäsittely

QT Nuorrutettu, teräksen lämpökäsittelytila

RT Radiographic testing, radiografinen tarkastus,

ainettarikkomaton tarkastus

SFS-EN Standardi, joka on hyväksytty kansallisesti Suomessa

TIG Tungsten Inert Gas Arc Welding, kaasukaarihitsausprosessi

TTT-piirros Teräksen aika-lämpötila –muutospiirros, Time Temperature

Transformation

USC Unit of cracking susceptibility

WPQR Welding Procedure Qualification Record, hitsauksen

menetelmäkoe

WPS Welding Procedure Specification, hitsausohje

VT Visual testing, hitsien visuaalinen tarkastus,

ainettarikkomaton tarkastus

Määritelmät

Alieutektoidinen teräs Teräksen austeniitti muuttuu ferriitiksi jäähtyessään austeniitti-

alueelta A3-faasirajan alapuolelle. Hiilipitoisuus alle 0,8 %.

Austeniitti Teräksen, ei-magneettinen faasi, merkintä 

Bainiitti Teräksen sitkeä ja luja faasi, merkintä Fe3C+erkaumat

Diffuusio Ilmiö, jossa molekyylit pyrkivät siirtymään väkevämmästä

pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen materiaalin mahdolliset

pitoisuuserot ajan mittaan

Dislokaatio Viivamainen tai nauhamainen kidevirhe

Faasi Materiaalin homogeeninen osa, joilla voi olla erilaiset

kemialliset koostumukset ja erilainen rakenne

Ferriitti Teräksen pehmeä, sitkeä ja magneettinen faasi, merkintä 

H-moduuli Valmistaja soveltaa suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa

ja loppuarvioinnissa laatujärjestelmää, jonka hyväksyy ja jonka

noudattamista valvoo ilmoitettu laitos
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Hie Mikro- tai makroskooppi tutkimusta varten hiomalla

valmistettu näyte

Ilmoitettu laitos Jonkin Euroopan maan viranomaisen nimittämä puolueeton

laitos tai elin, jolle on myönnetty lupa suorittaa ilmoitetun

laitoksen tehtäviä kuten direktiiveissä on määritelty

Karbidi Hiilen ja toisen aineen kova ja hauras yhdiste

Larson-Miller parametri Lasketaan esimerkiksi murtumiseen tarvittava aika tietylle

materiaalille, kun jännitys ja lämpötila on annettu

Martensiitti Teräksen kova ja hauras faasi, merkintä '

Perliitti Teräksen sitkeä ja kova faasi, merkintä  + Fe3C

Rauta-hiili -tasapainopiirros Tasapaino- eli olotilapiirroksessa esitetään seoksen olotila

(kiinteä,  sula,  niiden  seos)  ja  siinä  esiintyvät  faasit  (esim.

ferriitti, austeniitti)

Sementiitti Teräksen kova ja hauras faasi, merkintä Fe3C

S-käyrä Yhteisnimi teräksen isotermiselle aika-lämpötila –muutos-

piirrokselle (TTT-käyrä) ja jatkuvan jäähtymisen aika-lämpötila

–piirrokselle (CCT-käyrä)

Ylieutektoidinen teräs Esieutektoidinen sementiitti erkautuu Acm-faasirajan alapuolella

austeniittikiteiden raerajoille. Hiilipitoisuus 0,81-2,06 %.

Direktiivit ja Standardit

ASME B31.3: 2010 Process Piping. ASME Code for Pressure Piping.

ASME SA182: 2008 Specification for forged or rolled alloy and stainless steel pipe

flanges, forged fittings, and valves and parts for

high-temperature service

ASME SA335: 2008a Specification for seamless ferritic alloy-steel pipe for

high-temperature service

CEN ISO/TR 15608: fi: 2004 Hitsaus. Metallisten materiaalien ryhmittely.

PED 97/23/EY: 2001 Pressure Equipment Directive, Painelaitedirektiivi

SFS-EN 1011-2: 2001 Hitsaus. Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 2:

ferriittisten terästen kaarihitsaus



12

SFS-EN 1011-3: 2001 Hitsaus. Hitsaussuoritukset metallisille materiaaleille. Osa 3.

Ruostumattomien terästen kaarihitsaus

SFS-EN 1321: 1997 Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Hitsien makro- ja

mikrohietutkimus

SFS-EN 1435: 1998 Hitsien rikkomaton aineenkoestus. Hitsausliitosten

radiografinen kuvaus.

SFS-EN 10027-2: 1993 Terästen nimikejärjestelmät. Osa 2: Numeerinen järjestelmä.

SFS-EN 10216-2: 2007 Saumattomat painelaiteteräsputket. Tekniset toimitusehdot.

Osa 2: Kuumalujat seostamattomat ja seostetut teräsputket.

SFS-EN 13445-4: 2009 Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 4: Valmistus.

SFS-EN 13480-4: 2002 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 4: Valmistus ja asennus.

SFS-EN ISO 148-1: 2010 Metallien Charpyn iskukoe. Osa 1: Menetelmä.

SFS-EN ISO 4136: 2011 Destructive tests on welds in metallic materials. Transverse

tensile test (ISO 4136: 2012)

SFS-EN ISO 6507-1: 2006 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä.

SFS-EN ISO 5817: 2006 Hitsaus. Terästen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten

sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat.

SFS-EN ISO 6892-1: 2009 Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa.
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa

Neste Oil Oyj on suomalainen polttoaineisiin keskittynyt jalostus- ja markkinointiyhtiö,

joka kehittää ja valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Liiketoiminta-alueet ovat öljy-

ja uusiutuvat tuotteet sekä öljyn vähittäismyynti. Ensimmäinen liiketoiminta-alue sisältää

jalostamoiden raakaöljyn ja muiden aineiden hankinnat, myynnin, tuotekehityksen ja

kasvuhankkeet. Toinen pääliiketoiminta-alueista käsittää asemaketjun Suomessa, Baltiassa

ja Pietarissa ja myös öljytuotteiden suoramyynnin. Vuonna 2011 Neste Oilin liikevaihto oli

15,4 miljardia euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli noin 5000 ammattilaista. Neste

Oilin jalostamot sijaitsevat Porvoon Kilpilahdessa, Naantalissa, Singaporessa,

Rotterdamissa ja osaomisteinen jalostamo muun muassa Bahrainissa. (Neste Oil 2012)

Insinööritoimisto Neste Jacobs Oy:n omistaa Neste Oil (60 %) ja yhdysvaltalainen Jacobs

Engineering Group (40 %). Neste Jacobs suunnittelee, hankkii ja toteuttaa asiakkailleen

erilaisia öljynjalostuksen, kemian ja petrokemian tuotantolaitoksia. Laajaan asiakaskuntaan

kuuluvat muun muassa Neste Oil, Gasum ja Borealis, ja yhtiön toimipisteet sijaitsevat

Porvoossa, Kotkassa, Naantalissa, Göteborgissa ja Abu Dhabissa. (Neste Jacobs 2012)

Ilmoitettu laitos DNV Certification B.V. on todennut Neste Jacobs Oy:n laatujärjestelmän

täyttävän painelaitedirektiivissä (97/23/EY) määritetyn H-moduulin (täydellinen

laadunvarmistus) vaatimukset paineenalaisten putkistojen valmistuksessa ja näin ollen

myöntänyt oikeuden toimia valmistajana ja CE-merkitsijänä putkistoissa, joiden

suunnittelussa, valmistuksessa, testauksessa ja loppuarvioinnissa noudatetaan

laatujärjestelmän vaatimuksia.
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1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja rajaus

Putkistojen suunnittelussa käytettävä standardi ASME B31.3: 2010 mahdollistaa

hitsauksen jälkeisen lämpökäsittelyn (PWHT) suorittamisen materiaalin valmistuksessa

käytettyä päästölämpötilaa korkeammassa lämpötilassa, kun sen sijaan eurooppalaisessa

standardissa SFS-EN 13445 - 4: 2009, lämmittämättömät painesäiliöt, vaaditaan PWHT -

lämpötilan olevan vähintään 30 oC matalampi kuin materiaalin korkein päästölämpötila

eikä pitoaika saa ylittää 3 tuntia.

Neste Jacobsin H-moduulin auditoinnissa ilmoitettu laitos DNV havainnoi, ettei Neste

Jacobsin hankintaohjeessa ole tarpeeksi huomioitu putkistomateriaalistandardeissa

ASME SA335: 2008a, ASME B31.3: 2010 ja SFS-EN 13445-4: 2009 olevaa ristiriitaa

päästölämpötilan ja hitsauksen jälkeisen lämpökäsittelyn välillä. Tämän takia on

mahdollista, että materiaalin lujuusominaisuudet heikkenevät PWHT:n aikana.

Selvityksessään Neste Jacobs vetosi, että Neste Oilin jalostamoissa on putkistohankinnat ja

-rakentaminen toteutettu vuosikymmenten ajan vaurioitta noudattaen The American

Society of Mechanical Engineering (ASME) vaatimuksia. DNV ilmoitti vastauksessaan,

ettei vain kokemukseen perustuva tieto ole riittävä, jotta myös painelaitedirektiivin

PED 97/23/EY olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen putkistossa voitaisiin

varmistaa. DNV ilmoitti harkitsevansa kantaansa uudelleen tieteelliseen näyttöön

pohjautuvien tulosten perusteella.

Neste Jacobsin putkistomateriaalin hankinnassa noudatetaan pääosin materiaalistandardi

ASME SA335: 2008a vaatimuksia materiaaleille P22 ja P5. Standardin vaatimuksena on

ainoastaan materiaalien päästö minimissään 675 oC lämpötilassa. Toisaalta standardi

ASME B31.3: 2010 vaatii PWHT - lämpötilan olevan molemmille teräksille välillä

704 – 760 oC. Standardi ei erikseen vaadi alle 4500# paineluokissa, että päästölämpötilan

pitäisi olla korkeampi kuin PWHT – lämpötilan, vaan se antaa ainoastaan varoituksen

mahdollisesta lujuusominaisuuksien alenemisesta perusmateriaaleilla etenkin pitkillä

PWHT - pitoajoilla. (SA335, 2008a, s. 569; ASME B31.3, 2010, s. 67, s. 253)
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Neste Jacobs esitti myös mahdollisuutta nostaa hankittavan materiaalin alimpia

lujuusominaisuusarvoja, jotta lujuusarvoissa olisi varmuusmarginaalia lujuuslaskuissa

käytettyyn arvoon verrattuna. Tätä DNV ei kuitenkaan hyväksynyt ilman tieteellistä

näyttöä siitä kuinka paljon lujuusarvot tyypillisesti laskevat, jos PWHT lämpötila on

korkeampi kuin päästölämpötila.

Ilmoitettu laitos DNV Certification B.V. myös vetoaa siihen, että eurooppalaisessa

standardissa SFS-EN 13445 - 4: 2009, lämmittämättömät painesäiliöt, vaaditaan

PWHT - lämpötilan olevan vähintään 30 oC matalampi kuin materiaalin korkein

päästölämpötila eikä pitoaika saa ylittää 3 tuntia. Lämpökäsittelyn vaikutukset materiaaliin

tulee osoittaa joko testaamalla valmistettavan tuotteen kanssa lämpökäsiteltävä koekappale

tai testaamalla materiaalin toimittajan tai tuotteen valmistajan lämpökäsittelemä

koekappale. (SFS-EN 13445-4, 2009, s. 76)

Huomiota herättävää on, että metallisten teollisuusputkiston valmistusta ja asennusta

käsittelevässä standardissa SFS-EN 13480-4: 2002 ohjeistetaan jälkilämpökäsittelyn

suorittaminen, mutta siinä ei mitenkään huomioida standardeissa ASME SA335: 2008a,

ASME B31.3: 2010 tai SFS-EN 13445 - 4: 2009 esille tuotuja materiaalien PWHT:lle

asetettuja rajoituksia. (SFS-EN 13480-4, 2002, s. 44–48)

Opinnäytetyö suoritetaan Neste Oil Oyj:n rahoittaman projektin puitteissa ja Neste Jacobs

Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ohjauksessa. Työn tavoitteena on selvittää

kokeellisesti kuinka lujuusarvot muuttuvat, kun PWHT - lämpötila on suurempi kuin

päästölämpötila. Tavoitteena on myös pystyä lieventämään hankittavan materiaalin

mekaanisille ominaisuuksille ja päästölämpötilalle asetettuja vaatimuksia vertailemalla

toimitustilassa olevaa materiaalia materiaaleihin, jotka on hitsattu ja joille on tehty PWHT

Neste Oilin ohjeistuksen mukaisesti matalimmassa ja korkeimmassa lämpötilassa.

Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuus hyväksyä käyttöön materiaalit matalammalla

päästölämpötilalla yhdistettynä korkeampiin materiaalitodistusten mukaisiin

lujuusarvoihin.
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Tutkimuksen tukena käytetään veto-, kovuus- ja iskukokeita sekä

mikrorakennetutkimuksia. Saatuja tuloksia hyödynnetään Neste Oilin matalapaineisissa

putkiluokissa 150 # - 900 #. Korkeamman paineluokan putkiluokissa PWHT pidetään

edelleenkin alle päästölämpötilan hankkimalla putket riittävän korkeilla

päästölämpötiloilla.

2 KUUMALUJAT CrMo-TERÄKSET

Kuumalujiksi teräksiksi kutsutaan materiaaleja, joilla on sekä hyvät lujuusominaisuudet,

virumis- ja korroosiokestävyys että korkeiden käyttölämpötilojen ja kaasujen aiheuttaman

pinnan hilseilynkestävyys. Mikrorakenteen perusteella teräkset jaetaan ferriittisiin ja

austeniittisiin kuumalujiin teräksiin. Ferriittisten terästen alaryhmiä ovat ferriittis-

perliittiset, bainiittis-(martensiittiset) ferriittiset ja martensiittiset teräkset. Ferriittiset

kuumalujat teräkset jaotellaan myös hiilipitoisuuden ja seosaineiden määrän perusteella

niukkaseosteisiin ja seostamattomiin teräksiin. Kuumalujien teräksiä käytetään normaalisti

300 - 650 oC lämpötiloissa, mutta esimerkiksi tulenkestäviksi seostettujen terästen

käyttölämpötilat voivat nousta 1200 oC:een. Käyttökohteita kuumalujille teräksille ovat

muun muassa voimalaitosten kattilaputken, höyrylieriöt, lämmönvaihtimet, putkistot ja

painelaitteet prosessi- ja petrokemianteollisuudessa. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys,

2006, s. 152; Lukkari, 1998, s. 3-5; Lukkari, 2009, s. 4)

2.1 Kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet

Kuumalujien terästen ominaisuuksia parantavina seosaineina käytetään muun muassa

molybdeenia, kromia, typpeä, niobia ja vanadiinia. Molybdeenin seostaminen vaikuttaa

kuumalujuuteen muodostamalla raudan kanssa kuumalujuutta parantavia sekarakenteita.

Vanadiini, typpi ja niobi taas lujittavat karbidien muodossa terästä ja kromi suojaa

korroosiota ja hapettumista vastaan. (Lukkari, 2009, s. 4)
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Kuumiin käyttöolosuhteisiin soveltuvien kuumalujien seostettujen terästen tekniset

toimitusehdot määritellään muun muassa ASME materiaalistandardeissa SA335: 2008a,

SECTION II, PART 2 ja SA182: 2008. Vastaavat vaatimukset kuumalujille sekä

seostamattomille että seostetuille saumattomille teräsputkille esitetään eurooppalaisessa

standardissa SFS-EN 10216-2: 2007. Näiden standardien mukaisia kemiallisia raja-arvoja

esimerkki kuumalujille teräksille on esitetty taulukoissa 1 ja 2. (SA335, 2008a, s. 561;

SFS-EN 10216-2: 2007, s. 8)

Materiaali SA335 P5 taulukossa 1 vastaa koostumukseltaan standardin

SFS-EN 10216-2: 2007 mukaista materiaalia X11CrMo5 + lämpökäsittelytila, taulukko 2.

Materiaalin standardissa SFS-EN 10027-2: 1993 esitetyn numeerisen järjestelmän

mukainen numerotunnus on 1.7362 + lämpökäsittelytila. Lämpökäsittelytilat ovat

isometrinen hehkutus (I) tai normalisointi ja päästö (NT1 tai NT2). Materiaaliryhmä P5:lle

on standardin CEN ISO/TR 15608:fi: 2004 mukaan 5.3, mihin materiaaliryhmään kuuluvat

teräkset, joissa on sulatusanalyysin perusteella kromia 3,5 – 7,0 % ja molybdeenia alle

0,4 – 0,7 %. (SA335, 2008a, s. 568; SFS-EN 10216-2: 2007, s. 22-24; SFS-EN 10027-2:

1993, s. 1-22; EN ISO/TR 15608: fi: 2004, s. 6)

Taulukossa 1 esitetty materiaali SA335 P22 vastaa koostumukseltaan taulukossa 2 esitettyä

standardin SFS-EN 10216-2: 2007 mukaista materiaalia 10CrMo9-10 ja sen numerotunnus

on SFS-EN 10027-2: 1993 mukaisesti 1.7380. Standardissa SFS-EN 10216-2: 2007

mukainen lämpökäsittelytila materiaalille 10CrMo9-10 on normalisointi. Materiaaliryhmä

P22:lle on standardin CEN ISO/TR 15608:fi: 2004 mukaan 5.2. Tähän ryhmään

luokitellaan teräkset joissa on kromia 1,5 - 3,5 % ja molybdeenia

0,7 - 1,2 %. (SA335, 2008a, s. 568; SFS-EN 10216-2: 2007, s. 22-24; SFS-EN 10027-2:

1993, s. 1-22; EN ISO/TR 15608: fi: 2004, s. 6)
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Taulukko 1: Valikoima ASME SA335:2008a ja SA182:2008 mukaisista kuumalujasta

teräksestä valmistettujen materiaalien kemiallisia koostumuksia (SA335, 2008, s. 568;

SA182, 2008, s. 259)

Laatu C [%] Mn [%] P [%] S [%] Si [%] Cr [%] Mo [%]
P1 0,10 0,30 0,025 0,025 0,10 - 0,44

0,20 0,80 max max 0,50 0,65
P5 0,15 0,30 0,025

max
0,025
max

0,50 4,00 0,45
max 0,60 max 6,00 0,65

P5b 0,15 0,30 0,025 0,025 1,00 4,00 0,45
max 0,60 max max 2,00 6,00 0,65

P5c 0,12 0,30 0,025 0,025 0,50 4,00 0,45
max 0,60 max max max 6,00 0,65

F5 0,15 0,30 0,030 0,030 0,5 4,00 0,44
0,60 6,00 0,65

P22 0,05 0,30 0,025
max

0,025
max

0,50 1,90 0,87
0,15 0,60 max 2,60 1,13

F22 0,05 0,30 0,040 0,040 0,50 2,00 0,87
0,15 0,60 2,50 1,13

P23 0,04 0,10 0,030 0,010 0,50 1,90 0,05
0,10 0,60 max max max 2,60 0,30

Taulukko 2: Valikoima SFS-EN 10216-2: 2007 mukaisista kuumalujasta teräksestä

valmistettujen putkimateriaalien kemiallisia koostumuksia painoprosentteina

(SFS-EN 10216-2: 2007, s. 23)

Teräslaji Kemiallinen koostumus [%]
Nimike Nrotunnus C Si Mn P S Cr Mo Ni Al tot Cu

P2645GH 1.0425 0,20 0,40 1,40
0,025
max

0,020
max 0,30 0,08 0,30 0,020 0,30

10CrMo9-10 1.7380
0,08
0,14 0,50

0,30
0,70

0,025
max

0,020
max

2,00
2,50

0,90
1,10 0,30 0,040 0,30

11CrMo9-10 1.7383
0,08
0,15 0,50

0,40
0,80

0,025
max

0,020
max

2,00
2,50

0,90
1,10 0,30 0,040 0,30

X11CrMo5
+toim.tila

1.7362 +
toim.tila

0,08
0,15

0,15
0,50

0,30
0,60

0,025
max

0,020
max

4,00
6,00

0,45
0,65  - 0,040 0,30

X11CrMo9-1
+toim.tila

1.7386 +
toim.tila

0,08
0,15

0,25
1,00

0,30
0,60

0,025
max

0,020
max

8,00
10,00

0,90
1,10  - 0,040 0,30
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Materiaaleja P5 ja P22 koostumukseltaan vastaavat taemateriaalit ovat standardin

SA182: 2008 mukaiset materiaalit F5 ja F22 Class 1. Näiden materiaalien standardin

mukaiset kemialliset koostumukset on esitetty myös taulukossa 1. Lämpökäsittelytila

materiaaleille F5 ja F22 Cl.1 on normalisointi ja päästö. (SA182, 2008, s. 257-264)

Materiaalistandardien SA335; 2008a, SA182: 2008 ja SFS-EN 10216-2: 2007

määrittelemät kuumalujien terästen mekaaniset ominaisuudet on esitetty taulukoissa 3 ja 4.

Taulukko 3: Materiaalin P5 ja sitä vastaavien materiaalien mekaaniset ominaisuudet

(SFS-EN 10216-2: 2007, s. 28.; SA335, 2008a, s. 570-571; SA182, 2008, s. 264)

P5 X11CrMo5 +N1*) F5

1.7362+N1*)

Murtolujuus Rm [MPa] min. 415 480...640 min. 485

Ylempi myötöraja ReH tai  venymäraja  Rp0,2

[MPa], T<16 mm

min. 205 min. 280 min. 275

Murtovenymä Amin pitkittäin [%] min. 30 min. 20 min. 20

Murtovenymä Amin poikittain [%] min. 20 min. 18
*) Lämpökäsittelytila N1: normalisointi ja päästö

Taulukko 4: Materiaalin P22 ja sitä vastaavien materiaalien mekaaniset ominaisuudet

(SFS-EN 10216-2: 2007, s. 28; SA335, 2008a, s. 570-571¸ SA182, 2008, s. 264)

P22 10CrMo9-10 F22 Cl.1

1.7380

Murtolujuus Rm [MPa] min. 415 480...630 min. 415

Ylempi myötöraja ReH tai venymäraja Rp0,2

[MPa], T<16 mm

min. 205 min. 280 min. 205

Murtovenymä Amin pitkittäin [%] min. 30 min. 22 min. 20

Murtovenymä Amin poikittain [%] min. 20 min. 20
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2.2 Kuumalujien terästen toimitustilat

Standardien SA335: 2008a ja SFS-EN 10216-2: 2007 mukaiset putket valmistetaan kylmä-

tai kuumamuokkaamalla saumattomalla menetelmällä. Standardin SA335: 2008a mukaan

putkimateriaaleille P5 ja P22 suoritetaan muokkauksen jälkeinen päästö lämpötilassa

675 oC. Standardissa SA335: 2008a ei ohjeisteta materiaalille tehtävän normalisoinnin

suorittamista, kun taas standardin SFS-EN 10216-2: 2007 mukaisesti P5 vastaavalle

materiaalille X11CrMo5 + toimitustila suoritetaan normalisointi lämpötilassa

930 - 980 oC (sammutusväliaine ilma) ja päästö lämpötilassa 730 - 770 oC.

Normalisointi- ja päästölämpötilat P22 vastaavalle materiaalille 10CrMo9-10 ovat

900 - 960 oC (sammutusväliaine ilma) ja 680 - 750 oC. Materiaaleja P5 ja P22 vastaavat

standardin SA182: 2008 mukaiset materiaalit sisältävät taotut matalaseosteiset ja

ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkisto-osat, kuten laipat ja venttiilit.

Materiaaleille F5 ja F22 Cl.1 suoritetaan muokkauksen jälkeinen päästö lämpötilassa

675 oC ja jäähdytys ilmassa. (SA335, 2008a, s. 569; SFS-EN 10216-2: 2007, s. 18;

SA182, 2008, s. 252-257)
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3 HITSATTAVUUS

Rakenneosan hitsattavuus käsittää perusaineen, rakenteellisen ja valmistuksellisen

hitsattavuuden. Rakenteellisesti osan tulee olla helposti valmistettavissa. Materiaalin

katsotaan olevan myös hitsattavissa, kun siitä voidaan muodostaa mekaanisilta ja

kemiallisilta ominaisuuksiltaan vaatimukset täyttävä hitsausliitos. (Lepola et al, 1998, s.

37). Terästen hitsattavuuden arvioinnissa tulee huomioida liitosmuodot, materiaalien

koostumukset, toimitustilat, tasapainopiirrokset, hitsattavuus- ja menetelmäkokeet,

mikrorakenne, sitkeys, kovuus, S-käyrät ja laskentakaavat kuten CE(IIW), UCS ja CS.

Etenkin laskentakaavalla CS, kaava 1, voidaan arvioida myöstöhalkeilualttiutta ferriittisille

teräksille, kun koostumus on noin 0,5Cr-0,5Mo-0,25V tai 0,25Cr-1Mo. Jos

laskentakaavalla saatu tulos on yhtä suuri tai suurempi kuin 0, niin materiaali voi olla altis

myöstöhalkeilulle. Arviointimenettelyn valintaan vaikuttavat kuitenkin sekä käytetty

materiaali että lopullisen tuotteen käyttökohde. (Martikainen, 2008; SFS-EN 1011-2: 2001,

s. 8-10; Kou, 2003, s. 418)

CS = Cr (%) + 3.3 x Mo (%) + 8.1 x V (%) – 2, (1)

missä CS on lyhenne sanoista Crack susceptibility, Cr tarkoittaa kromia, Mo molybdeenia

ja V on lyhenne vanadiinille.

Seostamattomien terästen suurin hitsattavuusongelma on niiden karkenevuus liitettynä

vetyhalkeilutaipumukseen. Muita hitsauksessa mahdollisesti muodostuvia ongelmia ovat

mm. edellä esitetty myöstöhalkeilu, huono iskusitkeys ja päästöhaurastuminen.

Vetyhalkeilun syntymiseen vaikuttaa teräksen seostuksesta johtuva hitsin

muutosvyöhykkeen mikrorakenteeseen kovuus, mikä tarkoittaa haurasta ja kovaa

martensiittista rakennetta. Tätä voidaan vähentää riittävällä esikuumennuksella ja

hitsauksen aikaisella riittävällä lämmöntuonnilla. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat myös

hitsin jäähtymisnopeus t8/5, hitsiin liuennut vety ja jäännösjännitykset. (Suomen

Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 111; Lukkari, 2007, s. 20-21)
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Tekijöihin voidaan Lukkarin (2007, s. 21) ja Seppälän (2007, s. A1.2) mukaan vaikuttaa

- valitsemalla niukkahiilinen teräs

- niukkavetyisellä hitsausprosessilla ja lisäaineella

- käyttämällä alilujaa lisäainetta

- lisäaineen varastoinnilla ja käsittelyllä

- esikuumennuksella ja välipalkolämpötiloilla

- hitsauksen jälkeisellä vedynpoistohehkutuksella

- suurella lämmöntuonnilla

- hitsauksen jälkeisellä lämpökäsittelyllä

- yleisellä puhtaudella.

Esikuumennus voidaan tehdä mm. säteilylämmittimellä, vastuksilla tai

induktiolämmittimillä ja esikuumennuslämpötilaa kuten myös välipalkolämpötilaa

(palkojen välinen lämpötila) tulee mitata hitsauksen aikana. Sitä ei mitata suoraan

hitsipalon päältä, vaan mittauspiste sijaitsee etäisyydellä 4 kertaa aineenpaksuus railon

reunasta mitattuna. Noudatettavassa hitsausohjeessa tulee olla mainittuna sallitut lämpötilat

ja mittaustavat. (Lukkari, 2007, s. 21; Lukkari, 1998, s. 19)

Kuumalujia teräksiä voidaan hitsata käytännössä kaikilla kaarihitsausprosesseilla.

Putkistoja hitsataan tyypillisesti puikkohitsausprosessilla ja TIG-hitsausprosessilla.

Puikko-, MAG - ja jauhekaarihitsausprosesseja käytetään erilaisten paksuseinämäisten

säiliöiden ja reaktoreiden valmistuksessa. Monesti käytetään myös

jauhekaarihitsausprosessiin yhdistettyä nauhahitsausta, jossa voidaan esimerkiksi hiiliteräs

pinnoittaa kulutusta ja korroosiota kestävällä kerroksella ruostumatonta terästä tai

nikkeliseosta. Hitsausprosessien lisäaineina käytetään yleisimmin perusainetta vastaavaa

lisäainetta. (Lukkari, 2009, s. 10; Lukkari, 1998, s. 8)
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Hitsin normalisoinnissa materiaalin hitsauksen jälkeinen mikrorakenne saadaan takaisin

hienorakeiseksi, jolloin paranevat myös materiaalin sitkeys ja lujuus. Muita

lämpökäsittelyvaihtoehtoja ovat mm. myöstö ja päästö, joiden valintaan vaikuttavat

käytettävä teräslaji, materiaaliryhmä, aineenpaksuus, pitoaika ja -lämpötila. Hitsin myöstö

eli jännityksenpoistohehkutus suoritetaan 500 - 650 oC lämpötilassa ja sillä vähennetään

materiaalin muodonmuutoksia, jännityskorroosiota, haurasmurtumaa ja vetyhalkeilua. Se

vaikuttaa myös materiaalin myötö- ja murtorajaan sekä iskusitkeyteen. Myöstö voidaan

tehdä koko rakenteelle tai vain paikallisesti. Päästön tavoitteena on parantaa materiaalin

sitkeyttä mm. päästämällä martensiitti ja se suoritetaan myöstöä hieman korkeammissa

lämpötiloissa. (Lukkari, 2009, s. 8; Lukkari, 1998, s. 19; Suomen Hitsausteknillinen

Yhdistys, 2006, s. 85-88; Kivivuori et al., 2004, s. 39-56)

4 LÄMPÖKÄSITTELYT

Lämpökäsittelyllä vaikutetaan teräkseen syntyneisiin ei-toivottuihin ja epäedullisiin

raerakenteisiin ja jännitystiloihin. Tarkoitus on myös saada aikaan myöhempiä

lämpökäsittelyitä (esim. PWHT) varten edullisin rakenne. Kuvassa 1 on esitetty

yleisimpien terästen hehkutusmenetelmien, kuten myöstö, pehmeäksihehkutus ja

normalisointi, lämpötilat pitoaikoineen. Pehmeäksihehkutus suoritetaan yleensä teräksille,

joiden hiilipitoisuus on yli 0,5 % ja myöstö suoritetaan mm. hiili-, seos-, nuorrutus- ja

pikateräksille. Alieutektoidisille teräksille, joiden hiilipitoisuus on alle 0,8 %, suoritetaan

yleensä normalisointi. Ylieutektoidisille teräksille, hiilipitoisuus yli 0,8 %, tehdään

normalisointi harvemmin. Kuvassa 1 myös mainittua perlitointia käytetään

pallografiittivalurautojen lämpökäsittelymenetelmänä. (Niemi, 2010, s. 3-4; Kivivuori et

al., 2004, s. 40-46 ja s. 212)
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Kuva 1: Yleisimpiä terästen hehkutusmenetelmien lämpötiloja ja pitoaikoja. (Niemi, 2010,

s. 4)

4.1 Hiilipitoisuuden vaikutus teräksiin lämpökäsittelyssä

Kuumalujat CrMo-teräkset luetaan alieutektoidisiksi teräksiksi. Alieutektoidisen teräksen

hiilipitoisuus on alle 0,8 % ja sen austeniitti muuttuu ferriitiksi jäähtyessään

austeniittialueelta A3-faasirajan alapuolelle. Pehmeäksihehkutus alieutektoidisille teräksille

suoritetaan A1-lämpötilan alapuolella lämpötilassa 690 - 720 oC noin 5...20 tunnin ajan.

Terästen rauta-hiili -tasapainopiirros ja kriittiset lämpötilarajat ovat esitetty kuvassa 2.

Jäähtyminen huoneenlämpötilaan tapahtuu tavallisimmin teräksen koostumukseen

perustuvan jäähtymisnopeuden mukaisesti n. 500 - 600 oC:een. Tämän jälkeen materiaalin

annetaan jäähtyä vapaasti ilmassa. (Kivivuori et al., 2004, s. 42-43; Miekk-oja, 1986,

s. 315-316)

Ylieutektoidisen teräksen hiilipitoisuus on taas 0,8 - 2,06 % ja tällöin materiaalin

sementiitti erkautuu Acm-faasirajan alapuolella austeniittikiteiden raerajoille.

Ylieutektoidisten terästen pehmeäksihehkutus suoritetaan A1-  ja  Acm-lämpötilojen välissä

2 - 4 tunnin ajan. Teräksen jäähdytys tapahtuu uunissa 600 oC asti nopeudella 20 oC/h,

jonka jälkeen huoneenlämpötilaan vapaasti ilmassa.
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Ylieutektoidinen rakenne vaatii sekä jäähtymisnopeuden että hehkutuslämpötilan ja -ajan

seurantaa, sillä esimerkiksi liian korkea hehkutuslämpötila muodostaa karbideista

austeniittia ja liian matalassa lämpötilassa karbidien palloutumisaika on pitkä. (Kivivuori

et al., 2004, s. 42-43; Miekk-oja, 1986, s. 315-316)

Kuva 2: Rauta-hiili -tasapainopiirros ja kriittiset lämpötilat (Meskanen et.al., s. 5)

Normalisointi suoritetaan yleisimmin alieutektoidisille teräksille ja sen tarkoituksena on

muuttaa kuumamuovausmenetelmillä saatu raerakenne tasaiseksi ja hienoksi. Tämä

saavutetaan kuumentamalla materiaali 30 - 70 oC A3-lämpötilan yläpuolelle, jonka jälkeen

jäähdytys ilmassa. Rakenne muodostuu perliittipohjalla olevaksi hienorakeiseksi ferriitiksi,

kuva 3. (Miekk-oja, 1986, s. 314-315; Kivivuori et al., 2004, s. 40; Suomen

Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 78)
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Kuva 3: Normalisoinnin vaikutus raerakenteen muodostumiseen 0,5 % C sisältävillä

teräksillä. (Kivivuori et al, 2004, s. 40) Kuvaan lisätty terästen lämpötilarajat.

Ylieutektoidisille materiaaleille normalisointi suoritetaan yleensä vain silloin, kun

rakenteeseen on muodostunut suuria austeniittirakeita ja niiden rajoille sementiittiverkko.

Tällöin teräs lämmitetään Acm-lämpötilan alapuolelle ja annetaan jäähtyä ilmassa.

Kuumennuksessa materiaali muodostuu austeniitiksi ja sementiitiksi, jotka jäähtymisen

aikana muuttuvat hienorakeisiksi perliitiksi ja sementiitiksi. (Miekk-oja, 1986, s. 314-315;

Kivivuori et al., 2004, s. 40; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 78)

Sammutuksessa teräksen austeniitti karkenee ja karkenemisen taso on riippuvainen

seosaineista ja niiden pitoisuuksista. Halutun karkenemisen tasosta riippuen (matala tai

syvä karkeneminen) se suoritetaan joko veteen, vesiliuokseen, öljyyn tai ilmaan. Päästö

suoritetaan esimerkiksi työkaluteräksille, joiden hiilipitoisuus 0,6 – 1,2 %, heti

sammutuksen jälkeen. Sen tarkoituksena on vaikuttaa materiaalin sitkeyteen ja kovuuteen.

A1

A3

Acm
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Päästölämpötilan ja -ajan valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä esimerkiksi

liian korkea päästölämpötila huonontaa materiaalin kovuusominaisuuksia ja taas liian

matala lämpötila huonontaa sitkeyttä. (Miekk-oja, 1986, s. 321-327; Kivivuori et al, 2004,

s. 76-77; Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 83)

Kuumamuokkauksen ja normalisoinnin seurauksena muodostunut kova mikrorakenne

saadaan pehmeäksihehkutuksessa helposti muokattavaksi ja lastuttavaksi. Menetelmää

käytetään materiaaleilla, joiden hiilipitoisuus on 0,5 % tai suurempi ja tarkoituksena on

muodostaa rakenteeltaan pallomaisia karbidisulkeumia ferriittipohjalla, kuva 4. (Kivivuori

et al., 2004, s. 41; Miekk-oja, 1986, s. 315)

Kuva 4: Vasemmassa kuvassa esitetään teräksen rakenne ennen pehmeäksihehkutusta.

Oikeassa kuvassa sementiitti on palloutuneena karbidisulkeumiksi ferriittipohjalle.

(Kivivuori et al., 2004, s. 41)
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Isotermisen hehkutuksen tarkoituksena on muuttaa runsaasti seostettujen terästen kovan ja

vaikeasti koneistettavan bainiittisen rakenteen paremmin esimerkiksi lastuavaan työstöön

ja langanvetoon soveltuvaksi ferriittis-perliittiseksi rakenteeksi. Hehkutus suoritetaan A1-

lämpötilan yläpuolella, jonka jälkeen teräs jäähdytetään A1-rajaa hyvin lähellä olevaan

lämpötilaan, jolloin teräksen rakenne muuttuu pehmeäksi ferriittis-perliittiseksi

rakenteeksi. A1-rajaa lähellä olevan lämpötilan valinnassa käytetään S-piirrosta. Käytettävä

lämpötila tulee harkita tarkoin, sillä jo 10 oC muutos hehkutuslämpötilaan pidentää

austeniitin hajaantumisaikaa. (Kivivuori et al., 2004, s. 44-45; Miekk-oja, 1986, s. 356)

Standardin SA335: 2008a mukaiset kuumalujien terästen lämpökäsittelyt valmistuksen

aikana ovat joko pehmeäksihehkutus, isoterminen hehkutus tai päästö. Standardin SFS-EN

10216-2: 2007 mukaisesti terästen lämpökäsittelyt ovat normalisointi ja päästö, nuorrutus

ja isoterminen hehkutus. Normalisointiin yhdistettyä päästöä ei vaadita kaikille

materiaaleille kuten P235GH, P265GH ja 16Mo3 ja sen tarkoituksena on vaikuttaa

materiaalin sitkeyteen ja kovuuteen. (SA335, 2008a, s. 569; SFS-EN 10216-2: 2007, s. 18;

Miekk-oja, 1986, s. 326-327)

Putkistorakentamisessa yleisesti käytettävät materiaalit luetaan alieutektoidisiin teräksiin,

sillä korkein sallittu hiilipitoisuus standardin ASME SA335: 2008a mukaan vaihtelee

välillä 0,04 - 0,20 %, ASME SA182: 2008 mukaan 0,05 - 0,20 % ja standardin

SFS-EN 10216-2: 2004 hiilipitoisuuden raja on 0,04 - 0,29 %. (SFS-EN 10216-2: 2007, s.

28.; SA335, 2008a, s. 570-571; SA182, 2008, s. 264)

Kuumalujien terästen standardien mukainen kromipitoisuus vaihtelee standardeissa

SA335: 2008a ja SA182: 2008 välillä 1,90 – 6,00 % ja standardissa SFS-EN 10216-2:

2007 suurin sallittu pitoisuus on 10 %. Uudistetussa Miekk-ojan Metalliopissa todetaan

kromipitoisuuden vaikuttavan matalahiilisten terästen lämpökäsittelyssä, sillä tällöin

teräksen karkaistuun rakenteeseen muodostuu martensiittia ferriitin rinnalle.
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Kromin tiedetään myös vaikuttavan terästen mekaanisiin ominaisuuksiin, sillä pienikin

kromilisäys hidastaa rakenteeseen muodostuneen austeniitin hajaantumista. Tämä taas

johtaa bainiitin tai martensiitin muodostumiseen. Kuvassa 5 on esitetty kromipitoisuuden

vaikutus lämpökäsittelyiden kannalta tärkeiden Fe-C tasapainopiirroksen austeniittialueen

rajoihin A1 ja A3. (Miekk-oja, 1986, s. 435-437)

Kuva 5: Cr-pitoisuuden vaikutus austeniittialueen rajoihin Fe-C tasapainopiirroksessa.

(Miekk-oja, 1986, s. 434)

4.2 Hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely

Lämpökäsittelyiksi ennen hitsausta ja sen jälkeen luetaan esilämmitys, välipalkolämpötila

ja hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely (PWHT). Esilämmityksessä hitsauskohta

lämmitetään hitsauksen aloituslämpötilaan. Välipalkolämpötilan varmistaminen ja seuranta

estää sekä pienentää mikrorakenteen karkenemista että hidastaa materiaalin

jäähtymisnopeutta. Hitsauksen jälkeisiksi lämpökäsittelyiksi luetaan

jännityksenpoistohehkutus eli myöstö ja päästöhehkutus.
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Myöstön tarkoituksena on pienentää materiaalin sisälle muodostuneita jännityksiä

lämmittämällä materiaali noin 550 – 760 oC lämpötilaan, riippuen materiaalin

koostumuksesta. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 186) Pitoaika on taas

riippuvainen mm. materiaalin paksuudesta, kuten kuvasta 7 voidaan todeta.

Päästöhehkutuksessa CrMo-teräksiin muodostunut martensiitti päästetään, jotta

mikrorakenne saadaan sitkeäksi ja pehmeäksi. Harvemmin käytetyn hitsien normalisoinnin

avulla taas saadaan materiaalin rakenne palautettua hienorakeiseksi, kuva 6. (Suomen

Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 84-88 ja s. 186)

Kuva 6: Seostamattoman hiiliteräksen hitsin rakenne ennen normalisointia ja sen jälkeen.

(Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 85)

Materiaalin hitsauksessa käytettävässä hitsausohjeessa (WPS) annetaan tarvittaessa

hitsattavan materiaalin esilämmitys- ja välipalkolämpötilat, joiden täyttymistä tulee seurata

mittarein tai väriliiduin. Esilämmityslämpötilan valintaan vaikuttuvat hitsattavan

materiaalin kemiallinen koostumus, aineenpaksuus, hitsausprosessi ja -arvot. Suuntaviivoja

lämpötilan valintaan saadaan muun muassa hiiliekvivalentin laskemisella sekä standardista

SFS-EN 1011-2: 2001 (Hitsaus. Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 2:

Ferriittisten terästen kaarihitsaus). (SFS-EN 13480-4: 2008, s. 42; SFS-EN 13455-4: 2009,

s. 36-38)
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Hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely ohjeistetaan standardissa SFS-EN 13480-4: 2008

taulukossa 9.14.1-1, josta ote kuvassa 7. Materiaalia P5 vastaavan materiaalin

X11CrMo5+N1 PWHT - lämpötila on 700 - 750 oC ja P22 vastaavalle materiaalille

10CrMo9-10 jälkikäsittelylämpötila on 670 - 730 oC. Pitoaika on riippuvainen

vaikuttavasta aineenpaksuudesta w, joka esimerkiksi päittäishitseissä on hitsin paksuin osa

tai pienahitsien vaadittu hitsin paksuus. (SFS-EN 13480-4: 2008, s.44-50)

Kuva 7: Ote SFS-EN 13480-4: 2008 taulukosta 9.14.1-1 Jälkilämpökäsittely (SFS-EN

13480-4: 2008, s. 42).

Standardissa SFS-EN 13445-4: 2009 hitsien jälkilämpökäsittely suoritetaan taulukon 5

mukaisesti. Standardin vaatimuksena on PWHT:n suorittaminen vähintään 30 oC

päästölämpötilaa alemmassa lämpötilassa, sillä vaarana on materiaalien mekaanisten

ominaisuuksien, kuten myötö- ja murtolujuuden, mahdollinen huononeminen. PWHT:n

vaikutukset materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin voidaan todentaa valmistettavan

tuotteen kanssa lämpökäsiteltävillä tuotantokoekappaleilla ja niiden testauksilla. (SFS-EN

13455-4: 2009, s. 70-77)
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Taulukko 5: Hitsauksen jälkilämpökäsittely SFS-EN 13445-4: 2009 mukaan P5 ja P22

vastaaville materiaaleille (SFS-EN 13455-4: 2009, s. 72-73)

Materiaali-

ryhmä

Teräs -

laji/tyyppi

Perusaineen

lämpökäsittely-

tila a)

Myöstö

Nimellispak-

suus en [mm]

Pitoaika

[min]

Pitolämpö-

tila [oC]

5.2 10CrMo9-10

(SA335 P22)

NT tai QT < 15 30 670...720

> 15 < 60 2 en

> 60 60 + en

5.3 X11CrMo5

(SA335 P5)

NT tai A < 15 30 700…750

> 15 < 60 2 en

> 60 60 + en

a) Perusaineen lämpökäsittelytilat: A = hehkutettu, QT = nuorrutettu, NT = normalisoitu ja

päästetty

Standardin ASME B31.3: 2010 mukaan esilämmityksellä vähennetään hitsauksesta

aiheutuvia termisiä muutoksia ja lämpötilan saavuttaminen todennetaan liidulla,

lämpömittareilla tai vastaavilla soveltuvilla menetelmillä. Materiaalien P5 ja P22

lämpökäsittelyalue, pitoaika ja PWHT - lämpötilan määräytymiseen vaikuttava

materiaaliryhmä ja materiaalipaksuus on esitetty taulukossa 6. Standardi

ASME B31.3: 2010 varoittaa myös mahdollisesta perusmateriaalien lujuusominaisuuksien

pienenemisestä etenkin pitkillä lämpökäsittelyajoilla ja kun päästölämpötila on matalampi

kuin standardin määrittelemä PWHT - lämpötila (ASME B31.3: 2010, s. 58 - 67 ja s. 253).

Standardissa SA182: 2008 ohjeistetaan taemateriaalien F5 ja F22 Cl.1 korjaushitsausta.

Materiaalin F5 esilämmitys ja palkojen välinen lämpötila on välillä 205 - 370 oC ja

korjauksen jälkeinen lämpökäsittely tulee suorittaa minimissään lämpötilassa 675 oC.

Vastaavat lämpötilat materiaalille F22 Cl.1 ovat 150 - 350 oC ja 675 oC. Standardi

SA335: 2008a ei ota kantaa hitsauksen lämpökäsittelyyn eikä korjaushitsaukseen. (SA182,

2008, s. 266; SA335, 2008, s. 561-574)
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Taulukko 6: Hitsauksen jälkilämpökäsittelyvaatimukset materiaaleille P5 ja P22

standardin ASME B31.3 mukaisesti (ASME B31.3: 2010, s. 67)

Seostettu teräs (2 1/4 % < Cr < 10 %)

Perusaine-

ryhmä

Nimellinen

seinämän

paksuus

[mm]

Minimi

murtolujuus

perus-

aineelle

[MPa]

Pito-

lämpötila

[oC]

Pitoaika Brinell

kovuus,

max.

Nimellinen

seinämän

paksuus

[min/mm]

Min.

aika

[h]

< 3% Cr ja

< 0,15% C

< 13 kaikki ei mitään - - -

< 3% Cr ja

< 0,15% C

> 13 kaikki 704 - 760 2,4 2 241

> 3% Cr tai

> 0,15% C

kaikki kaikki 704 - 760 2,4 2 241

Neste Oil Oyj:n jalostamoilla noudatetaan putkiston esivalmistuksessa ja asennuksessa

ohjetta H103: 2011. Ohje ohjeistaa muun muassa putkistomateriaalien käsittelyä,

valmistusta, tarkastusta ja dokumentointia. Myös erityisvaatimukset

korkeapaineputkiluokkien valmistukselle ja tarkastukselle ohjeistetaan.

Korkeapaineputkiluokiksi luokitellaan putkistot, joiden paineluokka on 1500 # tai

suurempi. Ohjeen H103: 2011 liitteen 1 (Hitsausliitosten lisäaineet, NDT - tarkastus,

esilämmitys ja lämpökäsittelyt sekä eripariliitokset) mukaisesti hitsauksen esilämmitys ja

PWHT voidaan suorittaa joko uunissa, induktiomenetelmällä tai vastusmatoilla.

Taulukossa 7 esitetään materiaalien P5 (5Cr-1/2Mo) ja P22 (2 1/4Cr-1Mo) hitsausliitosten

lämpötilat ja pitoajat esilämmitykselle ja PWHT:lle. (H103: 2011, s. 3-5, s. 31; H103:2011,

liite 1, s. 12-13.)
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Taulukko 7: Materiaalien P5 ja P22 hitsausliitosten esilämmitys ja lämpökäsittely (H103:

2011, liite 1, s. 13)

Materiaali Esilämmitys Lämpökäsittely Pitoaika

2 1/4 Cr-1Mo 1) (P22) > 250 oC 710-740 oC 4 min/mm, väh. 1 h

5Cr-1/2Mo 1) (P5) > 250 oC 2) 730-760 oC 4 min/mm, väh. 1 h
1) CrMo-teräksille tulee ennen lämpökäsittelyä tarkistaa perusaineen toimitustila ja

päästölämpötila.
2) Kun s > 15 mm ei hitsin lämpötila saa laskea alle 150 oC ennen lämpökäsittelyä

4.3 Hitsauksen jälkeisen lämpökäsittelyn vaikutus materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin

Normalisoinnilla hienonnetaan hitsin raerakennetta, jolloin vaikutetaan myös hitsin

sitkeyteen ja lujuuteen. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 85) Hitsin

mekaanisten ominaisuuksien muuttuminen hitsauksen jälkeisen lämpökäsittelyn aikana

voidaan selittää muun muassa A1-lämpötilan ylittymisellä, ylivanhenemisella, rauta- ja

kromikarbidien erkautumisella ja koemateriaalien valmistusprosessilla.

Taemateriaalien päästö suoritetaan lämpötila-alueella 150 - 650 oC eli selvästi

A1-lämpötilan 723 oC alapuolella. Taemateriaalien valmistuksessa päästön tarkoituksena

on vaikuttaa materiaalin sitkeyteen ja kovuuteen ja yleisesti se suoritetaan

kustannustehokkuuden säilyttämiseksi suurissa panoserissä. Suurista panoseristä johtuen

kappaleet voivat kuitenkin lämmetä ja jäähtyä epätasaisesti niin, että ulkoreunalla olevat

kappaleet lämpenevät ja jäähtyvät huomattavasti nopeammin kuin panoksen sisällä olevat.

(Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 83) Tästä voi olla seurauksena

A1-lämpötilan ylittyminen, mikä johtaa epähomogeeniseen mikrorakenteeseen ja siten

ennakoimattomiin lujuusominaisuuksiin. A1-lämpötilan ylittyminen on kuitenkin hyvin

epätodennäköinen syy CrMo-terästen mekaanisten ominaisuuksien huononemiselle.
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Ylivanhenemisessa vaarana on materiaalin lujuusomaisuuksien, etenkin kovuuden kasvu,

kun teräksen erkaumat karkenevat ja hajaantuvat. Tällöin dislokaatioiden liike muuttuu

erkauman lävistyksestä niiden kierroksi. (Kivivuori et al., 2004, s. 20; Miekk-oja, 1986, s.

95, s. 235-237 ja s. 253) Erkautumilla tarkoitetaan muun muassa seosaineiden satunnaista

järjestystä ja liukenemista ylikylläiseen liuokseen tai tietyn alueen seosaineiden

kasaantumista diffuusion seurauksena. Ylivanhenemista voidaan estää noudattamalla

käytettävän materiaalin lämpökäsittelyvaatimuksia tarkasti ja valitsemalla

käyttökohteeseen materiaali, jonka seosainepitoisuudet ovat pienet eri karbidien

muodostumisen välttämiseksi.

Teräksessä olevia karbideja ovat rautakarbidit sekä yhdistelmät, joita hiili muodostaa

seosaineena käytettyjen titaanin, niobin, vanadiinin, kromin, volframin tai molybdeenin

kanssa. Näiden seosainekarbidien muodostuminen teräksissä alkaa 500 oC yläpuolella.

Niiden muodostuminen alkaa joko ennen sementiitin muodostumista tai sementiitin

hajaantumisen yhteydessä. Karbidien lujittamisominaisuuden suuruus on riippuvainen

niiden hienojakoisuudesta ja tilavuusosuudesta. (Porter et.al., 2009, s. 416-429; Suomen

Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 280)

Diplomityön koekappaleille suoritettiin materiaalista riippuen lämpökäsittely lämpötilassa

710–760 oC. Kuvasta 8 voidaan nähdä, että lämpötilan noustessa yli 700 oC 4-6 % kromia

sisältävien teräksen mikrorakenne sisältää ferriittiä ( ) ja kromikarbideita (M7C3). Noin

800 oC lämpötilassa materiaali on muuttunut ferriitiksi ja austeniitiksi ( ). (Porter et.al.,

2009, s. 416-429)
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Kuva 8. Mikrorakenteen muodostuminen Fe-Cr-C teräksellä (Porter et.al., 2009, s. 428)

Mitä korkeammassa lämpötilassa materiaalin päästö suoritetaan, sitä enemmän tällä on

vaikutusta teräksen mekaanisiin ominaisuuksiin. Kuvan 9 mukaisesti teräksen

murtokurouma (Z) ja murtovenymä (A) paranevat, mutta murtolujuuteen (Rm) ja

Rp0,2-rajaan päästöllä on negatiivinen vaikutus. (Miekk-oja, 1986, s. 328)

Kuva 9: Cr-Mo – teräksillä päästölämpötilan vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin (Miekk-

oja, 1986, s. 328)
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5 KATSAUS JULKAISTUIHIN TUTKIMUKSIIN

Tässä kappaleessa tehdään läpileikkaus tutkimuksiin, joissa on käsitelty CrMo-terästen

hitsauksen jälkeistä lämpökäsittelyä ja sen vaikutuksista materiaalin mekaanisiin

ominaisuuksiin. Useat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimukset käsittelivät esimerkiksi

materiaalien virumiskestävyyttä tai halkeiluominaisuuksia. Diplomityön tulosten

analysoinnissa hyödynnettiin muun muassa kahdessa tutkimuksessa esitettyä laskukaavaa,

jolla arvioidaan lämpösyklien vaikutusta materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin.

5.1 CrMo-terästen korjaushitsauksen PWHT:n korvaaminen monipalkohitsauksella

Peddlen ja Picklesin tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta korvata materiaalin

2,25Cr - 1Mo korjauksissa kallis ja aikaa vievä hitsauksen jälkeinen lämpökäsittely

(PWHT) hitsin muutosvyöhykettä (HAZ) päästävällä monipalkohitsauksella.

Koemateriaalina käytettiin normalisoitua ja päästettyä saumatonta putkimateriaalia

SA335 P22. Testikappaleet hitsattiin joko perinteisellä hitsaustavalla tai hitsaustavalla,

jossa perusaineen pintaan hitsattiin kerros pieniä palkoja ennen varsinaisen hitsauksen

suorittamista. Tämän jälkeen osalle kappaleista suoritettiin lämpökäsittely lämpötilassa

538 +/- 5 oC 100, 1000, 2000 ja 4000 tunnin pitoajoilla. Pitoajat jäljittelivät käytönaikaisia

lämpötiloja. Lopuille koekappaleille suoritettiin PWHT lämpötilassa 725 +/- 5 oC

pitoaikana 3 tuntia. (Peddle et al., 2000, s. 477-488)

Lämpökäsittelyjen jälkeen koekappaleille suoritettiin Vickersin kovuuskoe ja

elektromikroskooppitutkimus. Tutkimuksessa todettiin perinteisen hitsaustavan tuottavan

pehmeämmän bainiittisen karkearakeisen hitsin muutosvyöhykkeen (305 HV) kuin

hitsausmenetelmä, jossa perusaineen pintaan hitsattiin kerros pieniä palkoja ennen

varsinaisen hitsauksen suorittamista (400 HV).
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Molemmilla hitsaustavoilla todettiin myös kovuuden huomattava pieneneminen 100

ensimmäisen päästötunnin aikana. PWHT todettiin kuitenkin tutkimuksessa parhaimmaksi

menetelmäksi haluttaessa pienentää materiaalin kovuutta. Perinteisellä hitsaustavalla

karkearakeisen HAZ:n kovuus oli 250 HV, kun se vertailevalla hitsaustavalla oli 225 HV.

(Peddle et al., 2000, s. 477-488)

5.2 CrMo-terästen eripariliitosten vyöhykkeet PWHT:n jälkeen

Tutkimus käsittelee normalisoidussa ja päästetyssä tilassa olevien ferriittisten terästen

9Cr - 1Mo ja 2,25Cr - 1Mo eripariliitokseen syntyviä pehmeitä ja kovia vyöhykkeitä

PWHT:n jälkeen. Koekappaleille suoritettiin hitsauksen jälkeen PWHT

750 oC lämpötilassa 1, 2, 5, 10 ja 15 tunnin pitoajoilla, jonka jälkeen kappaleet tutkittiin

mikroskoopilla mikrorakenteen selvittämiseksi. Tutkimuksessa todettiin PWHT:n

vaikuttavan pehmeän vyöhykkeen muodostumiseen kromiköyhälle alueelle ja kovan

karbidirikkaan vyöhykkeen muodostumiseen tämän viereen. Vyöhykkeiden leveys ja

kovuus olivat riippuvaisia lämpökäsittelyn pitoajasta siten, että vyöhykkeiden leveyden ja

kovuuden muodostuminen hidastuivat huomattavasti 15 tunnin jälkeen lämpötilassa

750 oC. (Sudha et al., 2002, s. 193-205)

5.3 Korkealämpötilaterästen hehkutuksen jälkeiset mikrorakennemuutokset

Jorma Salosen tutkimuksessa materiaaleja St35.8, 13CrMo4-4, 10CrMo9-10 ja

X20CrMoV12-1 hehkutettiin 1 - 2000 tunnin ajan lämpötilassa 600 - 780 oC. Hehkutuksen

jälkeen materiaalit tutkittiin valo- ja pyyhkäisyeletronimikroskoopilla ja niiden Vickers-

kovuudet mitattiin. Materiaaleille standardeissa annetut virumislujuusarvot perustuivat

pitkäkestoisiin mikrorakennemuutoksia ja virumislujuuden alenemista aiheuttaviin

lujuuskokeisiin. (Salonen, 1994, s. 3, s. 19-27)
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Arvioitaessa koemateriaalien kovuusmittausten tuloksia ilmaistiin hehkutuksesta

aiheutuvat materiaalien kovuuksien muutokset Larson-Miller – parametrin funktiona PLM,

kuva 10, mihin parametrit laskettiin kaavalla 2. Vertailtaessa materiaalien St 35.8,

10CrMo9-10, 13CrMo4-4 ja X20CrMoV12-1 kovuusmittauksien ja mikro-

rakennemuutoksien tuloksia toisiinsa huomattiin materiaalien kovuusmittaustulosten

vähäisen heikkenemisen tapahtuvan ajallisesti aikaisemmin kuin materiaalien

mikrorakennemuutoksien. (Salonen, 1994, s. 3, s. 19-27)

PLM = Ts x (log t + C) x 10-3, (2)

missä PLM on Larson-Miller parametri, Ts on lämpötila Kelvineinä, t on aika tunteina ja C

on vakio, mikä materiaaleille St 35.8, 10CrMo9-10 on noin 14 ja materiaalille 13CrMo4-4

noin 12.

Kuva 10: Koemateriaalien kovuusmittaustulokset Larson-Miller -parametrin funktiona

(Salonen, 1994, s. 3, s. 23)
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Mikrorakennemuutosten vaikutuksia tutkittaessa koemateriaaleilla todettiin tapahtuvan

muutoksia mikrorakenteeseen jo normaaleilla käyttölämpötila-käyttöaika -alueilla.

Saatuihin koetuloksiin perustuen tutkimuksessa todettiin, ettei materiaalin mitoitukseen ja

suunniteltuun käyttöikään perustuvan mitoituksen esteenä ole välttämättä selvätkään

muutokset mikrorakenteessa ja näin ollen myös alentuneet virumislujuusarvot. (Salonen,

1994, s. 3, s. 19-27)

5.4 CrMo-terästen mekaaniset ominaisuudet PWHT:n jälkeen

Tutkimuksessa käsitellään 2,25Cr - 1Mo teräksen ja uuden HCM2S teräksen mekaanisia

ominaisuuksia PWHT:n jälkeen. Materiaalien kemialliset koostumukset on esitetty kuvassa

11. Testimateriaaleille suoritettiin aluksi hitsauksen lämpövaikutussimulaatio 2 kJ/mm

lämmöntuonnilla huippulämpötilan ollessa 1350 oC ja esilämmityksen 93 oC 1/2" (12,7

mm) teräslevylle.

Kuva 11: Materiaalien HCM2S ja 2,25Cr - 1Mo kemialliset ominaisuudet (Nawrocki et al.,

2001, s. 2586)

Tämän jälkeen materiaalit jäädytettiin huoneenlämpötilaan ja niille suoritettiin PWHT

lämpötiloissa 575 oC, 625 oC, 675 oC ja 725 oC pitoajoilla 0,5 h, 1 h, 5 h ja 10 h. Hitsin

jälkilämpökäsittely, kovuuskokeet ja mikrorakenteen analysointi tehtiin karkearakeiselle

hitsin muutosvyöhykkeelle.
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Testeissä todettiin materiaaleille HCM2S ja 2,25Cr - 1Mo tapahtuvan sekundäärisen

karkenemisen 575 oC lämpötilassa 5 tuntia pitoajalla. Materiaalilla 2,25Cr - 1Mo

kovuuteen vaikuttivat rautarikkaat M3C -karbidit ja materiaalilla HCM2S volframirikkaat

karbidit. Volframi- ja vanadiinikarbidien erkautumisen todettiin myös parantavan HCM2S

kovuuksia korkeissa lämpötiloissa ja pitkillä päästöpitoajoilla, koska ne vahvistivat

perinnäisen austeniittirakeen sisäosia ja tekivät sälerakenteesta kestävämmän. (Nawrocki et

al., 2001, s. 2585-2594)

5.5 PWHT:n vaikutus P5 terästen hitsien mekaanisiin ominaisuuksiin

Hitsin jälkilämpökäsittelyn vaikutuksia hitsatun 5Cr - 0,5Mo teräksen mekaanisiin

ominaisuuksiin selvitettiin tutkimuksessa, missä testisauvat valmistettiin toimitustilassa

olevasta, pelkästään hitsatusta sekä hitsatusta ja lämpökäsitellystä P5 teräsputkesta.

Vertailumateriaaliksi valittiin myös 530 oC lämpötilassa 100 000 tuntia käytössä ollut

15X5M (GOST 20072) teräs.

Kuvassa 12 esitetään testimateriaalien lämpökäsittelyarvot ja Hollomon-Jaffe -kaavan

parametri P. Hollomon-Jaffe -kaavan parametri P huomioi materiaalin mekaanisiin

ominaisuuksiin lisävaikutuksia aiheuttavat moninkertaiset lämpösyklit, kaava 3.

(Kumšlytis et al., 2010, s. 104-105; SFS-EN 13455-4: 2009, s.70)

Kuva 12: Testikappaleiden lämpökäsittelyarvot ja Hollomon-Jaffe -kaavan parametri.

(Kumšlytis et al., 2010, s. 105; SFS-EN 13455-4: 2009, s. 70)
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P = Ts (20 + lg t) 10-3, (3)

missä P kuvaa Hollomon-Jaffe -kaavan parametria, Ts on pitolämpötila Kelvineinä, t

pitoaika tunteina ja lg on kymmenkantainen logaritmifunktio (Kumšlytis et al., 2010,

s. 104-105; SFS-EN 13455-4: 2009, s. 70).

Testikappaleille suoritettiin röntgentarkastuksen lisäksi kovuus-, veto- ja iskukokeet sekä

mikrorakennetutkimus että komparatiivinen analyysi. Tuloksia tarkastellessa todettiin, että

materiaalin P5 lämpökäsittely/aika parametrin P tulisi olla välillä 19,3–20,5. Parhaat

mekaaniset ominaisuudet saavutettiin matalilla P arvoilla ja paras mikrorakenne saatiin

PWHT-lämpötila-alueella 650 - 750 oC. (Kumšlytis et al., 2010, s. 105-109)

Hollomon-Jaffe parametrin P ylittäessä arvon 20,5 mikrorakenteen hajoaminen alkaa.

Tällöin karbidit alkavat kerääntyä ferriittirakeiden rajoille ja ne muodostuvat pitkiksi

jonoiksi, jolloin hienojakoinen ja tasaisesti jakautunut karbidirakenne häviää.

Tutkimuksessa esitettiin myös hitsin optimaalisen lämpökäsittelylämpötilan T valinta.

Kuvasta 13 ja kaavan 4 mukaan saatiin laskennallinen lämpökäsittelyparametri hitsatulle

materiaalille 5Cr - 0,5Mo. (Kumšlytis et al., 2010, s. 105-109)

Kuva 13: Sopivimman PWHT-parametrin valintakuvio materiaalin P5 hitsatulle liitokselle

(Kumšlytis et al., 2010, s. 109)
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T = (20 x 103)/(20 + lg t), (4)

missä T on hitsin optimaalisin lämpökäsittelylämpötila, t pitoaika tunteina ja lg on

kymmenkantainen logaritmifunktio (Kumšlytis et al., 2010, s. 109).

5.6 Yhteenveto julkaistuista tutkimuksista

Tutkimuksia koskien suoraan materiaalien ASME SA335 P22 (2,25Cr – 1Mo) ja ASME

SA335 P5 (5Cr – 0,5Mo) mekaanisia ominaisuuksia lämpökäsittelyn jälkeen oli vaikeahko

löytää. Monessa kirjallisuusselvitykseen löydetystä tutkimuksesta vain toinen testattava

materiaali oli sama opinnäytetyössä käytetyn materiaalin kanssa ja niissä keskityttiin

yleensä halkeamien ja virumisen estämiseen lämpökäsittelyjen ja erilaisten analyysien

kautta. Myös eräs suomalainen sooda- ja voimakattilavalmistaja, joka käyttää kyseisiä

materiaaleja, ilmoitti heidän tutkimusten olevan salaisia ja näin ne eivät olleet

käytettävissä.

Diplomityötä varten läpi käydyistä tutkimuksista voidaan kuitenkin todeta lämpökäsittelyn

vaikuttavan ainakin materiaalien mikrorakenteeseen ja sitä kautta myös mekaanisiin

ominaisuuksiin. Myös materiaaliin 2,25Cr – 1Mo muodostuvien karbidien todettiin

vaikuttavan materiaalin kovuuteen. Diplomityön testitulosten analysoinnissa voitiin myös

hyödyntää tutkimuksissa esille tullutta Hollomon-Jaffe – kaavaa, minkä avulla tutkitaan

lämpösyklien vaikutusta materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin.
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6 KOEJÄRJESTELYT

Koemateriaaleiksi valittiin sekä SA335: 2008a mukaisia materiaalista P5 ja P22

valmistettuja putkia että SA182: 2008 mukaisia taemateriaalista F5 ja F22 Cl.1

valmistettuja laippoja. Materiaaleille on ainestodistuksen mukaan suoritettu standardin

vaatimusten mukaisesti muokkauksen jälkeinen päästö minimissään lämpötilassa 675 oC

(SA335, 2008a, s. 569; SA182, 2008, s. 257). Koemateriaalien materiaalitodistusten

mukaiset mekaaniset ominaisuudet esitetään taulukoissa 8 ja 9 ja kemialliset ominaisuudet

taulukossa 10.

Taulukko 8: Koemateriaalin SA335 P5 / SA182 F5 mekaaniset ominaisuudet

P5/F5 veto
[N/mm2]

kovuus isku
[J]

myötö
[N/mm2]

venymä
[%]

norm
päästö
[oC]Materiaali sulatus

a
10" putki SA335 P5,
seinämä 9,27 mm 912320 620

196
HBW

222
(0oC) 498

37
(2")

920
770

b
12" putki SA335 P5,
seinämä 9,53 mm 59737A 668

22
HRC

300
(20oC) 536

31
(2")

925
725

c
10" kauluslaippa 300RF
A182 F5, seinämä 12,70 mm 237C8 535

164
HB  - 329

32,3
(Lo=4d)

955
675

Taulukko 9: Koemateriaalin SA335 P22 / SA182 F22 Cl.1 mekaaniset ominaisuudet

P22/F22 Cl.1 veto
[N/mm2]

kovuus isku
[J]

myötö
[N/mm2]

venymä
[%]

norm
päästö
[oC]Materiaali sulatus

d
8" putki SA335 P22, seinämä
8,18 mm 289305 545

22
HRC

189
(20oC) 331

32
(2”)

930
740

e
6" kauluslaippa A182 F22
Cl.1, seinämä 18,26 mm 116E7 527

164
HB  - 331

33,7
(Lo=4d)

900
675
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Taulukko 10: Koemateriaalien SA335 P5 / SA182 F5 ja SA335 P22 / SA182 F22 Cl.1

kemialliset koostumukset

Materiaali
C

[%]
Mn
[%]

Si
[%]

Ni
[%]

Cr
[%]

Mo
[%]

Cu
[%]

P
[%]

S
[%]

Al
[%]

10" putki SA355
P5 0,110 0,360 0,240 0,120 4,570 0,450 0,120 0,013 0,001
12" putki SA335
P5 0,080 0,450 0,350   4,840 0,480   0,016 0,003 0,020
10" laippa A182
F5 0,150 0,350 0,200 0,120 4,580 0,530   0,017 0,003
8" putki SA335
P22 0,120 0,540 0,250 0,040 2,140 0,930 0,010 0,019 0,002 0,014
6" laippa A182
F22 0,100 0,470 0,280   2,270 0,930   0,009 0,003

6.1 Hitsaus ja lämpökäsittelyt

Hitsatuille koekappaleille käytettiin hyväksymisrajana standardin SFS-EN ISO 5817: 2006

hitsiluokkaa B, jotta voidaan eliminoida hitsausvirheiden vaikutus tuloksiin. (SFS-EN ISO

5817, 2006, s. 10-16) Hitsiluokkaa B käytetään mm. väsyttävästi kuormitettujen

rakenteiden laatuvaatimuksena (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 138).

Koekappaleiden hitsaus suoritettiin taulukossa 11 esitettyjen hitsiaineanalyysien mukaisilla

lisäaineilla ja taulukossa 12 esitettyjen hitsausarvojen mukaisesti Lappeenrannan

teknillisen yliopiston (LUT) hitsaustekniikan laboratoriossa.

Taulukko 11: Tyypillinen puhtaan hitsiaineen analyysi testeissä käytetyille

hitsauslisäaineille (ESAB, 2008, s. 98-99 ja 150-151)

EN tunniste ESAB:n tuotenimi Tyypillinen puhtaan hitsiaineen analyysi

C Si Mn Cr Ni Mo Cu

WCrMo5 OK Tigrod 13.32 0,07 0,4 0,6 5,8 <0,3 0,6 <0,4

E CrMo5 B 42 H5 OK 76.35 0,08 0,4 0,8 5,0 - 0,6 -

WCrMo2Si OK 76.28 0,08 0,7 1,0 2,6 - 1,0 -
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Taulukko 12: Materiaalien SA335 P5 / SA182 F5 ja SA335 P22 / SA182 F22 Cl.1

hitsausparametrit TIG- ja puikkohitsaukselle

Hitsausparametrit P5/P5 P22/F22 Cl.1

Arvot

Hitsausprosessi TIG

(141)

Puikko

(111)

TIG

(141)

Puikko

(111)

Esilämmitys [oC] >250

Palkojen välinen lämpötila [oC] < 250 < 300

Lisäaine WCrMo5 E CrMo5

B 42 H5

WCrMo2Si E CrMo 2

B 42 H5

Suojakaasu Argon - Argon -

Suojakaasun virtaus [l/min] 13...15 - 10...20 -

Juurikaasu 90% N2+10%H2 - N2+12% H2 -

Juurikaasun virtaus [l/min] 3 - 3...12 -

Hitsausvirta [A] 68-72 70-90 70-100 60-110

Jännite [V] 11...13 +20...20 10...14 16...22

Virtalaji/napaisuus DC- DC +/- DC- DC+

NDT 100 % VT ja RT

Hitsauksen lämpökäsittelyt tehtiin Neste Oil Oyj:n ohjeen H103 revisio 15 mukaisesti.

Hitsauksen esilämmityksen tuli olla materiaaleille SA335 P5 / SA182 F5 ja

SA335 P22 / SA182 F22 Cl.1  250 oC, kuumennusnopeus maksimissaan 200 oC/h ja

jäähtymisnopeus maksimissaan 275 oC/h. PWHT:n pitoaika materiaaleille

SA335 P5 / SA182 F5 lämpötilassa 730 - 760 oC oli 4 min/mm, mutta vähintään tunti.

Materiaalien SA335 P22 / SA182 F22 Cl.1 lämpökäsittelylämpötila oli 710 - 740 oC,

pitoajan ollessa sama kuin P5 / F5:llä. Testimateriaali- ja testieräkohtaiset lämpökäsittelyn

lämpötilat (HT tai PWHT) ja pitoajat on esitetty taulukossa 13. (H103: 2011, liite 1, s. 13;

NOS629-08: 2008, s. 1)
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Taulukko 13: HT- ja PWHT - lämpötilat ja pitoajat testimateriaaleille P5/F5 ja P22/F22

P5 P22
Testierä 1 Ei HT pitoaika

10" putki SA335 P5 8" putki SA335 P22  -
vertailukappaleet
(toimitustila)

12" putki SA335 P5 6" kauluslaippa A182
F22 Cl.1

10" kauluslaippa
300RF A182 F5

Testierä 2 HT 730 oC HT 710 oC pitoaika
-  HT 10" putki SA335 P5 8" putki SA335 P22  60 min

12" putki SA335 P5 6" kauluslaippa A182
F22 Cl.1

10" kauluslaippa
300RF A182 F5

Testierä 3 HT 760 oC HT 740 oC pitoaika
- HT 10" putki SA335 P5 8" putki SA335 P22 60 min

12" putki SA335 P5 6" kauluslaippa A182
F22 Cl.1

10" kauluslaippa
300RF A182 F5

Testierä 4 PWHT 760 oC PWHT 740 oC pitoaika
a/a d/d 60 min

 - hitsattu b/b

a/a: 10" putki SA335 P5 hitsattu 10" putki SA335 P5
b/b: 12" putki SA335 P5 hitsattu 12" putki SA335 P5
d/d: 8" putki SA335 P22 hitsattu 8" putki SA335 P22

6.2 Koemateriaalien testaus

Hitsatuille koekappaleille suoritettiin visuaalisen tarkastuksen lisäksi PWHT:n jälkeen

100 % radiografinen (RT) tarkastus noudattaen standardin SFS-EN 1435: 1998 ohjeita.

(SFS-EN 1435, 1998, s. 1-39)
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Metallien vetokokeiden suorittamisessa huoneenlämpötilassa noudatettiin standardin

SFS-EN 6892-1: 2009 vaatimuksia ja hitsattujen koemateriaalien poikittainen vetokoe

suoritettiin standardin SFS-EN ISO 4136: 2011 mukaisesti. Standardeissa ohjeistetaan sekä

koesauvojen muodot ja testien suoritustekniikat. Koesauvan pituus määräytyy käytettävän

koelaitteen mukaan. (SFS-EN 4136, 2011, s. 8; SFS-EN 6892-1, 2009, s. 10)

Vetokokeella saadaan selville testattavista materiaaleista tehdyistä vetosauvoista alempi ja

ylempi myötöraja (ReL, ReH), murtoraja (Rm) ja murtovenymä (A5). Koesauvaa rasitettaessa

tapahtuu aluksi kimmoista muodonmuutosta aina myötörajaan saakka. Tämän jälkeen

koesauvaan tapahtuva muodonmuutos muuttuu plastiseksi eli muodostuva venymä ei enää

palaudu, kun voiman vaikutus lakkaa. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006,

s. 29-32)

Charpy-V iskukoe suoritettiin standardin SFS-EN ISO 148-1: 2010 vaatimuksia

noudattaen. Standardin mukaisen testikappaleen pituus on 55 mm ja poikkileikkaus

10*10 mm. Vaihtoehtoista kokoa 10*8 mm käytettiin, jos aineenvahvuudesta johtuvista

syistä 10*10 mm kappaletta ei voitu tehdä. (SFS-EN ISO 148-1, 2010, s. 1-50; Suomen

Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 32-33) Charpy-V iskukoe suoritettiin taulukossa 14

esitetyille materiaaleille.

Taulukko 14: Charpy-V iskokoe testimateriaalit ja iskukoelämpötilat

10" Putki SA335 P5 ei HT testauslämpötila 0 oC
HT 760C testauslämpötila 0 oC

10" Kauluslaippa A182 F5 ei HT testauslämpötila 22 oC
HT 760C testauslämpötila 22 oC

8" Putki SA335 P22 ei HT testauslämpötila 22 oC
HT 740C testauslämpötila 22 oC
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Standardin SFS-EN ISO 6507-1: 2006 mukaisesti koemateriaaleille suoritettiin Vickersin

kovuuskoe. Kokeessa timanttipyramidin muotoinen paininkärki painetaan n. 0,1 kN

voimalla materiaalin pintaan 10–15 sekunnin ajan ja koevoiman poistamisen jälkeen

pintaan muodostuneen painuman lävistäjät mitataan, kuva 14. Vickersin kovuus (HV)

muodostuu koevoiman ja painuman pinta-alan suhteesta ja se luetaan erillisestä taulukosta

mittaustulosten perusteella. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, 2006, s. 40-41;

SFS-EN ISO 6507-1, 2006, s. 10-16)

Kuva 14: Vickersin kovuuskokeen periaate (SFS-EN ISO 6507-1, 2006, s. 12)

Hitsien makro- ja mikrohietutkimukset suoritetaan noudattaen standardin SFS-EN 1321:

1997 vaatimuksia. Makro- ja mikrohietutkimusta varten koekappaleista tehtyjen hieiden

toisen puolen pinta hiottiin ja syövytettiin kevyesti tislatulla vedellä laimennetulla hapolla.

Syövytettyjä pintoja tutkittiin paljaalla silmällä ja makro- ja mikroskoopeilla, mihin oli

yhdistettynä kamera. Makrohieistä saaduista kuvista voidaan helposti selvittää palkojen

rakenne, hitsin sularaja, mahdolliset hitsausvirheet ja muutosvyöhykkeen rakenne.

Mikrohietutkimuksen tarkoituksena on tutkia teräksen mikroskooppisia ominaisuuksia ja

lämpökäsittelystä johtuvia mahdollisia muutoksia. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys,

2006, s. 275-277; SFS-EN 1321: 1997, s. 5-9)
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

Kappaleessa esitetään diplomityön tutkimusten tulokset sekä pohditaan että analysoidaan

niitä vertaamalla tuloksia mm. standardeista ja materiaalitodistuksista saatuihin arvoihin,

kuten myös kirjallisuusselvityksen tuloksiin ja teoriaosuudessa esille tuotuihin tietoihin.

7.1 Iskukoetulokset

Charpy-V iskukoe suoritettiin standardin SFS-EN ISO 148-1: 2010 vaatimuksia

noudattaen. Standardin vaatimasta 10*10 mm koesauvasta poiketen diplomityön

iskukoesauvojen koko oli materiaaleilla SA335 P5 ja P22 10*8 mm.

Materiaalitodistuksista saaduissa iskukokeissa on käytetty materiaalilla 10” P5 putki

10*7,5 mm koesauvoja. Materiaalille 10” F5 laipalle ei ole iskukoetuloksia annettu

ollenkaan materiaalitodistuksessa ja materiaalilla 8” SA335 P22 materiaalitodistuksessa

annettujen iskukoetulosten koesauvan kooksi oletetaan standardikoko 10*7,5 mm (putken

seinämä 8,18 mm).

7.1.1 Materiaalin SA335 P5 iskukoetulokset

Materiaalin SA335 P5 iskukoetestitulokset on esitetty taulukossa 15. Materiaalitodistusten

mukaisesti 10" SA335 P5 putken iskukoekeskiarvo on 222 J testikappaleella 10*7,5 mm.

Materiaalista SA335 P5 valmistetulle testikappaleelle suoritettiin HT lämpötilassa

760 oC. Putkimateriaalin osalta voidaan todeta, ettei lämpökäsittelyllä ollut vaikutusta

testilämpötilassa 0 oC tehtyihin iskukoetuloksiin.

Testauksessa saadut iskukoekeskiarvot toimitustilassa olevalle ja HT koesauvalle ovat noin

25 % paremmat kuin materiaalitodistuksessa esitetty putkimateriaalin P5 keskiarvo. On

kuitenkin myös huomioitavaa, että iskukokeet 10" putkelle on tehty sauvalla 10*8 mm,

kun materiaalitodistuksen tulokset on tehty 10*7,5 mm testikappaleella.
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Testisauvojen ero on huomioitu taulukon 15 viimeisessä sarakkeessa, mihin on laskettu

10*8 mm ja 10*7,5 mm koesauvojen suhteutettu pinta-ala kerrottuna mittauksissa saatu

iskusitkeystulos. Toimitustilassa olevan ja HT koesauvan korjattu iskusitkeys on 17 %

parempi kuin materiaalitodistuksessa esitetty iskusitkeys.

Taulukko 15: Charpy-V iskukoe tulokset materiaalille SA335 P5

10" putki SA355 P5, seinämä 9,27 mm
Keskiarvo materiaalitodistuksesta: 222 J

koesauva
sauvan

mitat [mm]
koelämpötila

[Co]
Iskuenergia

[J]
Iskusitkeys

[J]
Korjattu

iskusitkeys [J] 1)
A1 10*8 0 300 281 263
A2 10*8 0 300 275 258
A3 10*8 0 300 279 262

keskiarvo 278 261
A1 PWHT 760 10*8 0 300 280 263
A2 PWHT 760 10*8 0 300 288 270
A3 PWHT 760 10*8 0 300 267 250

keskiarvo 278 261
1) Sarakkeessa on laskettu koesauvojen 10*8 mm ja 10*7,5 mm suhteutettu pinta-ala
kerrottuna testimateriaalille mitattu iskusitkeys

7.1.2 Materiaalin SA182 F5 iskukoetulokset

Laipalle 10" SA182 F5 ei ole materiaalitodistuksessa annettu iskukoearvoja, joten vertailua

saatujen tulosten ja materiaalitodistuksen välillä ei voida suorittaa. Testausvaiheessa

materiaalista SA182 F5 valmistetulle kauluslaipalle suoritettiin HT lämpötilassa

760 oC. Kauluslaipan SA182 F5 10*10 mm testikappaleilla lämpökäsittelyn vaikutuksesta

testilämpötilassa 22 oC tehdyt iskukoetulokset paranivat verrattuna toimitustilassa oleviin

sauvoihin, taulukko 16. Parannus oli kuitenkin minimaalinen.
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Taulukko 16: Charpy-V iskukoe tulokset materiaalille SA182 F5

10" kauluslaippa 300 RF A182 F5, seinämä 12,70 mm
Keskiarvo materiaalitodistuksesta: ei testattu

koesauva
sauvan mitat

[mm]
koelämpötila

[oC]
Iskuenergia

[J] Iskusitkeys [J]
C1 10*10 22 300 283
C2 10*10 22 300 296
C3 10*10 22 300 289

keskiarvo 289
C1 HT 760 10*10 22 300 295
C2 HT 760 10*10 22 300 279
C3 HT 760 10*10 22 300 299

keskiarvo 291

7.1.3 Materiaalin SA335 P22 iskukoetulokset

Taulukon 17 mukaisesti putkimateriaalille 8" SA335 P22 materiaalitodistuksessa ilmoitettu

iskukoekeskiarvo on 189 J 22 oC lämpötilassa, mutta materiaalitodistuksessa ei ole esitetty tämän

putkimateriaalin iskusitkeyskoekappaleen kokoa. Johtuen 8,18 mm seinämänpaksuudesta,

testisauvojen kooksi oletetaan standardin mukainen 10*7,5 mm. Toimitustilassa olevien

testikappaleiden (koko 10*8 mm) iskukoetulokset 22 oC:ssa  ovat  noin  6  %  paremmat  kuin

materiaalitodistuksessa esitetty keskiarvo. HT todetaan huonontavan iskukoetuloksia 9 %

verrattaessa materiaalitodistuksen arvoon ja 16 % toimitustilassa olevien testikappaleisiin nähden.

Taulukko 17: Charpy-V iskukoe tulokset materiaalille SA335 P22

8" putki SA355 P22, seinämä 8.18 mm
Keskiarvo materiaalitodistuksesta: 189 J

koesauva
sauvan mitat

[mm]
koelämpötila

[Co]
Iskuenergia

[J] Iskusitkeys [J]
Korjattu

iskusitkeys [J] 1)
D1 10*8 22 300 199 187
D2 10*8 22 300 196 184
D3 10*8 22 300 206 183

keskiarvo 200 188
D1 PWHT 740 10*8 22 300 172 161
D2 PWHT 740 10*8 22 300 189 177
D3 PWHT 740 10*8 22 300 158 148

keskiarvo 173 162

1) Sarakkeessa on laskettu koesauvojen 10*8 mm ja 10*7,5 mm suhteutettu pinta-ala kerrottuna
testimateriaalille mitattu iskusitkeys
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7.2 Vetokoetulokset

Koemateriaalien vetokokeet suoritettiin noudattaen SFS-EN 6892-1: 2009 vaatimuksia ja

hitsattujen koemateriaalien poikittainen vetokoe suorittiin standardin

SFS-EN ISO 4136: 2011 mukaisesti. Testatut materiaalit ovat toimitustilassa olevia ja

materiaalin mukaisesti valittavassa ylemmässä ja alemmassa lämpötilassa lämpökäsiteltyjä.

7.2.1 Materiaalien SA335 P5 ja SA182 F5 myötörajatestitulokset

Materiaaleista SA335 P5 ja SA182 F5 tehdyille vetokoekappaleille suoritettiin HT

lämpötiloissa 730 oC ja 760 oC. Lämpökäsitellyillä P5 koekappaleilla huoneenlämpötilassa

tehdyt kuvassa 15 ja taulukossa 18 esitetyt myötörajatestitulokset huononivat

ei-lämpökäsiteltyihin testikappaleisiin verrattuna. Laipalla F5 HT lämpötilassa 730 oC

paransi myötörajaa, kun taas lämpökäsittely 760oC ei vaikuttanut myötörajaan.

Huomioitavaa on, että materiaalitodistuksesta saatu F5 myötöraja-arvo (kuvassa 15

ympyröity) on huomattavasti alhaisempi kuin mitä on mitattu toimitustilassa olleesta

testimateriaalista.

Mahdollisena syynä tähän on vetokoetestausten tekeminen tehtaalla erillisellä

testikappaleella tai että laippatakeesta tehtaalla otettu testikappale on otettu laipan eri

kohdasta kuin diplomityöhön tehty testikappale. Näin ollen laipan eri paksuisille alueille

lämpökäsittelyjen vaikutus on erilainen, jolloin vetokoetestitulos ja materiaalitodistuksesta

saadut arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Toimitustilaisten 10" P5 testikappaleiden myötöraja oli hyvin lähellä

materiaalitodistuksesta saatua myötoraja-arvoja, kun taas lämpökäsittelyt vaikuttivat siihen

noin 12 % huonontavasti. Putkella 12" P5 materiaalitodistuksen myötöraja oli

huomattavasti korkeampi kuin mitä toimitustilassa olevista testikappaleista mitattiin.
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Taulukko 18: Vetokoetulosten yhteenveto materiaaleille SA335 P5 ja SA182 F5.

Eroprosentti laskettu toimitustilaisen ja lämpökäsiteltyjen materiaalien välillä.

Myötöraja Ero Murtolujuus Ero Murtovenymä Ero

Re [N/mm2] [%] Rm [N/mm2] [%] A [%] [%]
10" P5 putki, päästö 770 C
Materiaalitodistuksesta 498,0 620,0
ASME SA335 minimi 205,0 415,0 30
Ei HT 497,0 617,4 22
HT 730 C 447,5 -10 574,7 -7 23 5
HT 760 C 439,4 -12 578,3 -6 30 36

12" P5 putki, päästö 725 C
Materiaalitodistuksesta 536,0 668,0
ASME SA335 minimi 205,0 415,0 30
Ei HT 485,4 589,5 23
HT 730 439,4 -9 597,9 1 24 4
HT 760 446,7 -8 577,5 -2 40 74

10" F5 laippa, päästö 675 C
Materiaalitodistuksesta 329,0 535,0
ASME SA182 minimi 275,0 485,0 20
Ei HT 419,4 592,3 26
HT 730 C 452,4 8 591,5 0 25 -4
HT 760 C 422,1 1 579,4 -2 26 0
Ei HT, F5 lisätesti 430,1 600,7 24

Lämpökäsittelyn vaikutus myötörajaan 12" putkella oli materiaalitodistukseen verrattaessa

noin 20 % ja toimitustilassa olevaan materiaaliin alle 10 %. Standardeissa

SFS-EN 10216-2: 2007, SA335: 2008a ja SA182: 2008 myötörajalle on annettu

minimiarvo, minkä materiaalin tulee vähintään täyttää. Materiaalille SA335 P5 vaatimus

on minimi 205 MPa ja sitä vastaaville materiaaleille X11CrMo5 minimi 280 MPa ja

SA182 F5 minimivaatimus on 275 MPa. Testimateriaalit ja testeissä saadut tulokset

täyttivät standardivaatimukset. (SFS-EN 10216-2, 2007, s. 28; SA335, 2008a, s. 570-571;

SA182, 2008, s. 264)
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Kuva 15: Materiaalien SA335 P5 ja SA182 F5 myötörajatestitulokset

7.2.2 Materiaalin SA335 P5 ja SA182 F5 murtolujuustestitulokset

Kuvassa 16 esitettyjen murtolujuustestituloksien mukaan 10" P5 materiaalin HT aiheutti

alle 10 % huononnuksen tuloksiin verrattuna toimitustilassa olevaan materiaaliin, kun 12"

P5 putkella lämpökäsittelyjen vaikutus oli olematon. Verrattaessa diplomityön

murtolujuustestituloksia taulukossa 8 esitettyihin standardeissa SFS-EN 10216-2: 2007,

SA335: 2008a ja SA182: 2008 annettuihin materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin,

voitiin todeta saatujen testitulosten olevan huomattavasti parempia.

Materiaalitodistuksista saatuja murtolujuusarvoja verrattaessa diplomityön testituloksiin

huomattiin lämpökäsittelyn vaikuttavan murtolujuuteen heikentävästi, vaikkakin 10"

putkella muutos oli suurimmillaan ainoastaan alle 10 % ja 12" putkella noin 16 %.

Kauluslaipalla F5 materiaalitodistuksen murtolujuus arvo oli 535 MPa, kun

toimitustilallisten testikappaleiden (normaali- ja lisätesti) murtolujuus oli 10 - 12 %

parempi, kuva 16. Lämpökäsittelyiden vaikutus oli minimaalinen testimateriaalin

murtolujuuteen ja arvot ylittivät noin 20 %:lla standardin SA182: 2008 minimivaatimuksen

485 MPa. (SFS-EN 10216-2, 2007, s. 28; SA335, 2008a, s. 570-571; SA182, 2008, s. 264)
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Kuva 16: Materiaalien SA335 P5 ja SA182 F5 murtolujuustestitulokset

7.2.3 Materiaalin SA335 P22 ja SA182 F22 myötörajatestitulokset

Materiaalien SA335 P22 ja SA182 F22 HT suoritettiin lämpötiloissa 710 oC ja 740 oC.

Lämpökäsittely vaikutti P22 materiaalin myötörajaan heikentävästi noin 20 % verrattaessa

toimitustilassa oleviin testimateriaaleihin, taulukko 19.

Putken P22 materiaalitodistuksesta saatavaan myötörajaan 331 MPa verrattaessa

huomattiin kummankin lämpökäsittelyn huonontavan testituloksia alle

materiaalitodistuksessa esitetyn. Materiaali kuitenkin täytti standardien

SFS-EN 10216-2: 2007 (minimi 280 MPa) ja SA335: 2008a (minimi 205 MPa)

vaatimukset. Laipan F22 kohdalla vertailtaessa lämpökäsiteltyjä ja toimitustilallisia

testikappaleita huomattiin vaikutukset myötörajaan olevan olemattomat, kuva 17.

Materiaalitodistuksesta saatuun myötöraja-arvoon verrattaessa tulokset olivat noin 16 %

paremmat ja standardivaatimukset (minimi 205 MPa) testitulokset ylittivät kirkkaasti.

(SFS-EN 10216-2, 2007, s. 28; SA335, 2008a, s. 570-571; SA182, 2008, s. 264)
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Taulukko 19: Vetokoetulosten yhteenveto materiaaleille SA335 P22 ja SA182 F22.

Eroprosentti laskettu toimitustilaisen ja lämpökäsiteltyjen materiaalien välillä.

Myötöraja Ero Murtolujuus Ero Murtovenymä Ero

Re [N/mm2] [%] Rm [N/mm2] [%] A [%] [%]
8" P22 putki, päästö 740 C
Materiaalitodistus 331,0 545,0 32
SA335 minimi 205,0 415,0 30
Ei HT 372,3 505,9 28
HT 710 301,8 -19 473,2 -6 25 -11
HT 740 294,1 -21 469,2 -7 26 -7

6" F22 laippa, päästö 675 C
Materiaalitodistus 331,0 527,0 34
SA182 minimi 205,0 415,0 20
Ei HT 388,8 550,8 25
HT 710 389,9 0 542,5 -2 26 4
HT 740 379,3 -2 535,3 -3 27 8
Ei HT, F22 lisätesti 393,0 556,1 36

Kuva 17: Materiaalien SA335 P22 ja SA182 F22 myötörajatestitulokset
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7.2.4 Materiaalin SA335 P22 ja SA182 F22 murtolujuustestitulokset

Testimateriaalien P22 ja F22 murtolujuuteen lämpökäsittelyillä 710 oC ja 740 oC

lämpötiloissa oli ainoastaan noin 10 % huonontava vaikutus verrattaessa toimitustilassa

oleviin testikappaleisiin, taulukko 19. Putken P22 materiaalitodistuksesta saatu

murtolujuus-arvo oli noin 8 % parempi kuin mitatut toimitustilallisten koemateriaalin

arvot.

Suoritettu lämpökäsittely alensi murtolujuutta noin 70 MPa verrattaessa

materiaalitodistuksesta saatuun murtolujuuteen, mutta arvo oli kuitenkin noin 55 MPa

parempi kuin standardivaatimus. Laipan F22 materiaalitodistuksesta saatu arvo oli

527 MPa, kun toimitustilaisesta testimateriaalista mitattu murtolujuus oli noin 551 MPa.

Lämpökäsittelyt 710 oC ja 740 oC lämpötiloissa heikensivät materiaalien murtolujuutta,

mitkä kuitenkin olivat parempia kuin standardin SA182: 2008 antama 415 MPa

minimivaatimus, kuva 18 (SFS-EN 10216-2, 2007, s. 28; SA335, 2008a, s. 570-571;

SA182, 2008, s. 264)

Kuva 18: Materiaalien SA335 P22 ja SA182 F22 murtolujuustestitulokset
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7.2.5 Yhteenveto lämpökäsittelyn vaikutuksista lujuusominaisuuksiin

Vetokoetuloksia voidaan analysoida hyödyntämällä Hollomon-Jaffe -parametria, missä

lasketaan moninkertaisten lämpösyklien vaikutusta materiaalien mekaanisiin

ominaisuuksiin. Holomon-Jaffe -parametri on esitelty kappaleessa 5 käsitellyssä

Kumšlytisin et.al. tutkimuksessa Effect of PWHT on the Mechanical Properties of P5 Steel

Welded Joint. (Kumšlytis et al., 2010, s. 1-7)

Hollomon-Jaffe -kaavan 3 avulla voidaan arvioida aika-lämpötila päästöparametrin

vaikutusta matalaseosteisilla teräksillä. Yleisimmin Hollomon-Jaffe kaavassa käytetään

vakiota C = 20 matalaseosteisille teräksille. Larson ja Miller ovat kuitenkin laskeneet

tarkempia vakioarvoja, kuten Cr-Mo-Ti-B teräksille 22 ja hiiliteräksille 18. (Canale et al.,

2008, s. 477-493)

Taulukossa 20 on esitetty Hollomon-Jaffe -kaavan perusteella lasketut lämpötila/aika

-parametri P arvot. Kumšlytis et al. tutkimuksessa todetaan parhaiden mekaaniset

ominaisuudet lämpötila/aika -parametrin P perusteella saatavan, kun arvo on välillä

19,3 – 20,5. Hollomon-Jaffe -parametrin P ylittäessä arvon 20,5 mikrorakenteen

hajoaminen alkaa. Tällöin karbidit alkavat kerääntyä ferriittirakeiden rajoille ja ne

muodostuvat pitkiksi jonoiksi, jolloin hienojakoinen ja tasaisesti jakautunut karbidirakenne

häviää. Diplomityöhön lasketut parametrit P taulukossa 20 ovat välillä, jota Kumšlytis et

al. artikkelissaan suosittelee.
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Taulukko 20: Hollomon-Jaffe parametrin laskenta

Materiaali HT [oC] HT [K] Pitoaika [h]
Hollomon-Jaffe

parametri P
1 10" SA335 P5

12" SA335 P5
10" SA182 F5

730 1003,15 1 20,063

2 8" SA335 P22
6" SA182 F22

710 983,15 1 19,663

3 10" SA335 P5
12" SA335 P5
10" SA182 F5

760 1033,15 1 20,663

4 8" SA335 P22
6" SA182 F22

740 1013,15 1 20,263

Valituilla testimateriaaleilla ainoastaan laipoilla SA182 F5 ja F22 valmistusprosessin

aikainen normalisoinnin jälkeinen päästö on tehty standardien SA335 ja SA182 vaatimassa

minimi päästölämpötilassa 675 oC. Näiden materiaalien Hollomon-Jaffe parametrin P arvo,

lämpökäsittelylämpötilalla 945,15 K (675 oC) ja pitoajalla 1 tunti, on 18,9. Kumšlytis

et al. tutkimukseen verrattuna Hollomon-Jaffe parametrin arvo 18,9 laippamateriaaleille

SA182 F5 ja F22 päästölämpötilassa 675 oC olisi mekaanisten ominaisuuksien suhteen

liian pieni. Täten materiaalin lujuusominaisuuksien kasvaminen HT:n myötä olisi jopa

mahdollista.

Diplomityöhön valituilla testimateriaaleilla SA 335 P5/P22 ja SA182 F5/F22, joille

suoritettiin lämpökäsittelyt 760 oC ja 740 oC lämpötiloissa, huomataan lämpökäsittelyn

vaikuttaneet myötö- ja murtolujuustesteihin tuloksia lievästi heikentävästi. Ainoastaan

murtovenymä on parantunut lämpökäsittelyn myötä testimateriaaleilla.

Diplomityön vetokoetestitulokset ovat yhteen vedetty kuvassa 19 ja taulukossa 21. Näiden

perusteella saadaan vaikutelma, että alkuperäistä päästölämpötilaa korkeampi HT

parantaisi CrMo-terästen myötölujuutta. Tulos ei kuitenkaan vastaa työn lähtöoletusta eikä

standardeissa esitettyjä vaatimuksia. Tehdyillä tutkimuksilla havaintoa ei voida

täydellisesti selittää, mutta oletuksena on kuitenkin ilmiön liittyminen CrMo-teräksissä

syntyviin karbidirakenteisiin. Karbidirakennetta on käsitelty kappaleessa 4.3.
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Taulukossa 21 esitetään kaavan 5 perusteella lasketun testimateriaalien päästölämpötilan ja

lämpökäsittelyn erotus T.

T = T(temp) - T(HT), (5)

missä T(temp) on koemateriaalin valmistusvaiheen päästölämpötila ja T(HT) kertoo

lämpötilan, millä materiaalille on suoritettu lämpökäsittely.

Taulukko 21 ja kaavan 6 Re(%) esittää prosentuaalisesti toimitustilassa olevan materiaalin

ja HT materiaalin myötörajojen erotuksen suhdetta toimitustilassa olevan materiaalin

myötörajaan.

Re(%) = [ Re / Re(org)] * 100, (6)

missä Re on toimitustilassa olevan materiaalin myötöraja vähennettynä materiaalin

lämpökäsittelyn jälkeisellä myötörajalla ja toimitustilassa olevan materiaalin myötörajaa

kuvaa Re(org).

Kuva 19: Diplomityön vetokoetestitulosten yhteenveto, missä esitetään myötörajan

prosentuaalinen muutos (kaava 6) lämpötilaeron (kaava 5) funktiona.
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Taulukko 21: Vetokoetestitulosten myötörajojen yhteenveto

T = T (temp) - T (HT) [oC]                                (kaava 5)
10" putki P5 770-730 = 40

770-760 = 10
12" putki P5 725-730 = -5

725-760 = -35
10" laippa F5 675-730 = -55

675-760 = -85
8" putki F22 740-710 = 30

740-740 = 0
6" laippa F22 675-710 = -35

675-740 = -65

Re(%) = [ Re/Re(org)]*100 [%]                           (kaava 6)
10" putki P5 [(447,5-497,0)/497,0]*100 = -10

[(439,4-497,0)/497,0]*100 = -12
12" putki P5 [(439,4-485,4)/485,4]*100 = -9

[(446,7-485,4)/485,4]*100 = -8
10" laippa F5 [(452,4-419,4)/419,4]*100 = 8

[(419,4-422,1)/419,4]*100 = 1
8" putki F22 [(301,8-372,3)/372,3]*100 = -19

[(294,1-372,3)/372,3]*100 = -21
6" laippa F22 [(389,8-388,8)/388,8]*100 = 0

[(379,3-388,8)/388,8]*100 = -2

Vaikka kuvassa 19 esitettyä ilmiötä ei täysin pystytä selittämään, voidaan diplomityön

kokeissa saatujen myötö- ja murtolujuustulosten perusteella todeta, että

lämpökäsittelylämpötilan nosto teräksellä P5 lämpötilasta 730 oC 760 oC:seen ei heikennä

lujuusominaisuuksia, kuva 20. Vastaavasti teräksellä P22 lämpökäsittelylämpötilan

nostolla 710 oC:sta 740 oC:seen ei ole vaikutusta teräksen lujuuteen, taulukko 19.
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Kuva 20: Materiaalien SA335 P5 ja SA182 F5 myötöraja- ja murtolujuustestitulokset eri

lämpökäsittelylämpötiloissa.

Kappaleessa 4.3 esitetty kuva 9 havainnollistaa Cr-Mo – terästen päästön vaikutuksia

materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. Miekk-ojan mukaan päästölämpötilan

kohoaminen vaikuttaa sekä murtolujuuteen että myötörajaan heikentävästi ja

murtovenymään parantavasti. (Miekk-oja, 1986, s. 328) Diplomityön testituloksissa saatuja

myötöraja- ja murtolujuustuloksia verrattaessa Miekk-ojan kuvaan huomataan, ettei

lämpökäsittelyllä ole suurta vaikusta materiaalin SA 335 P5 myötörajaan. Murtolujuudessa

vaikutus on noin 80 N/mm2. Laipalla SA182 F5 materiaalitodistuksessa kerrottu arvo

saadaan testaamalla erillinen testikappale, joten tämä tulos ei ole suoraan verrannollinen

todellisista takeista saatuihin tuloksiin.

Taulukossa 18 ja 19 esitettyjen laskettujen lujuusarvojen muutosten perusteella voidaan

suurimmiksi vaikutuksiksi todeta materiaalien SA335 P5 12 % ja SA182 P22 21 %

heikennykset. Testimateriaalien F5 ja F22 materiaalitodistusten lujuusarvoja ei ole

kannattavaa vertailla, koska koe on tehty erillisellä testikappaleella eikä varsinaisesta

tuotantokappaleesta.
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7.3 Murtovenymätestitulokset

Standardin vaatima minimiarvo pitkittäiselle murtovenymälle materiaaleilla P5 ja P22 on

SA335: 2008a mukaan 30 %, P5 vastaavalle materiaalille X11CrMo5, SA182 F5 ja F22:lle

vaatimus on 20 %. P22 vastaavalle materiaalille 10CrMo9-10 standardin antama

minimivaatimus murtovenymälle on 22 %. Poikittaisen murtovenymän minimivaatimus

standardeissa SFS-EN 10216-2: 2007, SA335: 2008a ja SA182: 2008 kaikille muille

materiaaleille, paitsi P5 vastaavalle materiaalille X11CrMo5, on 20 %. Materiaalille

X11CrMo5 vaatimus on 18 %. (SFS-EN 10216-2, 2007, s. 28; SA335, 2008a,

s. 570-571; SA182, 2008, s. 264)

Murtovenymässä lämpökäsittely 760 oC aiheutti 10" P5 putkella 36 % ja 12" P5 putkella

74 % muutoksen verrattaessa toimitustilassa olevaan testimateriaaliin, kuva 21. Laipalla F5

kuten myös putkella P22 ja laipalla F22 lämpökäsittelyn vaikutus murtovenymään oli

olematon. Vertailtaessa materiaalitodistuksista saatuja murtovenymäarvoja toimitustilassa

olevien ja lämpökäsiteltyjen testikappaleiden murtovenymiin todettiin materiaaleilla 10"

P5, 10" F5, 8" P22 ja 6" F22 materiaalitodistusten arvojen olevan korkeampia.

Materiaalilla 12" P5 760 oC lämpökäsittely paransi murtovenymän 40 %:iin, kun se

materiaalitodistuksessa oli 31 % ja toimitustilaisella materiaalilla 23 %. Murtovenymän

parannus 40 % materiaalilla P5 HT:n myötä on poikkeuksellisen hyvä.

Materiaalitodistuksesta saataviin arvoihin testituloksia ei verrattu, sillä

materiaalitodistuksissa esitetyt arvot eivät ole suoraan vertailukelpoisia testituloksiin

johtuen erilaisista koesauvoista.
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Kuva 21: Materiaalien SA 335 ja SA182 murtovenymätestitulokset

7.4 Hitsattujen liitosten vetokoetestitulokset

Diplomityössä hitsattiin toisiinsa 10" putki/putki-liitos, 12" P5 putki/putki-liitos ja 8” P22

putki/putki-liitos. Taulukossa 22 esitetyn mukaisesti hitsattujen P5 testikappaleiden

myötörajat 760 oC lämpötilassa suoritetun lämpökäsittelyn jälkeen olivat noin 418 MPa ja

tulokset alittivat perusmateriaalin materiaalitodistuksesta saatavan arvon 10" putken osalta

noin 20 % ja 12" putken osalta huononnus oli noin 28 %. Putkimateriaalin P22 hitsi

lämpökäsiteltiin 740 oC lämpötilassa ja tämän vaikutus verrattaessa toimitustilassa olevan

putken myötörajaan oli noin 25 %.

Poikittaiselle vetokokeelle asetetaan tyypillisesti standardeissa vain murtolujuusvaatimus.

Testikappaleissa on useita eri tavoin käyttäytyviä vyöhykkeitä eikä murtolujuus- ja

murtovenymäarvoja pidetä luotettavina. Kun hitsausliitosten myötölujuudelle tai

murtovenymälle asetetaan vaatimuksia, käytetään testeissä pitkittäisiä koekappaleita.
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Taulukko 22: Vetokoetulosten yhteenveto hitsatuille materiaaleille SA335 P5 ja P22

Myötöraja Murtolujuus Murtovenymä

Re [N/mm2]  Rm [N/mm2] A [%]
Hitsattu putki/putki
10" P5/10" P5 418,3 532,9 18
12" P5/12" P5 418,2 538,4 20
8" P22/8" P22 297,1 475,3 19

7.5 Vickersin kovuuskoe

Vickersin kovuuskoe koemateriaaleille suoritettiin noudattaen standardin SFS-EN ISO

6507-1: 2006 vaatimuksia. Materiaalistandardit SFS-EN 10216-2, SA335: 2008a ja

SA182: 2008 eivät anna minimivaatimuksia kovuuksille, joten diplomityön testituloksia

verrataan materiaalitodistuksista saatuihin arvoihin. Taulukossa 23 on esitetty

koemateriaalien materiaalitodistuksesta saatujen kovuuksien muunnos Vickers-

kovuuksiksi.

Taulukko 23: Koemateriaalien materiaalitodistuksesta saatujen kovuusarvojen

likimääräinen muunnos Vickers-kovuudeksi

Materiaali
Materiaalitodistuksen

arvo
Muunnos Vickers-

kovuudeksi
10" putki SA335 P5 196 HBW ~ 205 HV

12" putki SA335 P5 22 HRC ~240 HV

10" kauluslaippa A182 F5 164 HB ~175 HV

8" putki SA335 P22 22 HRC ~240 HV

6" kauluslaippa A182 F22 Cl.1 164 HB ~175 HV
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Kuvassa 22 esitettyjä tuloksia tarkastellessa voidaan todeta, ettei lämpökäsittelyllä ole

vaikutusta materiaalien SA335 P5 kovuusarvoihin. Testitulosten kovuus oli myös 10”

putkella samalla tasolla kuin materiaalitodistuksen 196 HBW Vickerseiksi muutettu arvo

205 HV. 12” putkimateriaalilla muutos materiaalitodistuksen 240 HV arvoon verrattuna oli

noin 40 HV:tä huonompi. Kauluslaipan A182 F5 toimitustilassa olevien ja 730 oC

lämpötilassa lämpökäsiteltyjen testikappaleiden kovuusarvojen todettiin olevan

materiaalitodistuksesta saatua arvoa noin 5 - 15 HV korkeampia.

Lämpökäsittely 10" laipalla 760 oC lämpötilassa mataloittaa kovuusarvoja samalle tasolle

materiaalitodistuksesta saatavan kovuusarvon kanssa. Materiaalin SA335 P22 kovuus

materiaalitodistuksen mukaan Vickerseiksi muutettuna on 240 HV.

Kuva 22: Vickers-kovuus materiaalille SA335 P5 ja SA182 F5

Kuvassa 23 esitettyihin testituloksiin verrattaessa testikappaleiden kovuusmittaustulokset

jäävät suurimmillaan noin 37 % materiaalitodistuksen arvoista. Kauluslaipalla SA182 F22

Vickerin kovuuksien testitulokset ovat noin 10 HV pienemmät kuin materiaalitodistuksen

muunnettu kovuusarvo.
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Kuva 23: Vickersin-kovuus materiaaleille SA335 P22 ja SA182 F22

Kovuusmittaukset tehtiin kolmelle putkelle, missä samaa materiaalia olevaa putkea

hitsattiin vastaavaan materiaaliin. Hitsatut materiaalit olivat

- 10" putki SA335 P5

- 12" putki SA335 P5

- 8" putki SA335 P22

Putkimateriaalien SA335 P5 hitsauksen kovuusmittaustuloksia kuvassa 24 verrattaessa

kuviin 25 ja 26 voidaan todeta kovuuden kasvua tarkasteltaessa vasemmalta lukien

muutosvyöhykettä pitkin kohti hitsin sularajaa. Kumpaankin kuvaan on nuolella merkitty

sularaja, missä kovuus putoaa. Siirryttäessä hitsiaineeseen kovuusarvot kasvavat jälleen,

mutta pysyvät noin 10 HV muutosvyöhykkeen huippukovuuden alapuolella. Hitsattaessa

putkimateriaaleja 8" SA335 P22 toisiinsa voidaan sekä makrokuvasta että kuvasta 24

todeta selvästi muutosvyöhykkeen raja. Muutosvyöhykkeen alkaessa kovuus lähtee

jyrkkään nousuun. Kuvaan 27 nuolella merkityn sularajan kohdalla hitsatun SA335 P22

materiaalin kovuus putoaa, kuten SA335 P5 materiaalilla, mutta muutos on ainoastaan

5 HV.
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Kuva 24: Vickers kovuus hitsatulle materiaalille SA335 P5/SA335 P22

Kuva 25. Makrokuva materiaalien 10" putki SA335 P5 / 10" putki SA335 P5 hitsistä.

Kuvaan merkitty kuvan 24 mittauspisteet.

sularaja

0     1     2…



70

Kuva 26. Makrokuva materiaalien 12" putki SA335 P5 / 12" putki SA335 P5 hitsistä.

Kuvaan merkitty kuvan 24 mittauspisteet.

Kuva 27. Makrokuva materiaalien 8" putki SA335 P22 / 8" putki SA335 P22 hitsistä.

Kuvaan merkitty kuvan 24 mittauspisteet.

sularaja

sularaja

muutosvyöhyke

0     1     2…

0     1    2…
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7.6 Mikrohietutkimus

Optisen metallimikroskoopin avulla koekappaleesta tehdyistä hieistä otettiin teräksen

mikrorakennetta yksityiskohtaisemmin esille tuovia kuvia. Näistä on esimerkkinä

toimitustilassa olevasta (toimitustila päästö) ja 760 oC:ssa lämpökäsitellyn putken

SA335 P5 hiekuvat, kuva 28. Hiekuvissa käytetty suurennos on 100 µm.

Kuva 28. Vasemmassa kuvassa esitetään päästetyn ja oikeassa kuvassa 760 oC:ssa

lämpökäsitellyn materiaalin SA335 P5 ferriittis-perliittinen mikrorakenne.

Hiekuvista voidaan myös nähdä, ettei lämpökäsittelyllä ole selvästi havaittavaa vaikutusta

teräksen mikrorakenteeseen. Päästetyn ja lämpökäsitellyn materiaalin mikrorakenteet ovat

ferriittis - perliittisiä. Kuvassa 28 voidaan nähdä ferriitin muodostama vaalea mikrorakenne

sekoittuneena tummempana näkyvään perliittiin. Lämpökäsittelyn tarkoituksena on

muuttaa teräksen mikrorakenteen perliitti hienorakeisemmaksi kuin se on toimitustilassa

olevassa materiaalissa. Valomikroskooppikuvia ei diplomityön analysoinnissa pystytty

luotettavasti hyödyntämään, sillä hiestä otettuja valokuvia ei ole otettu täsmälleen samoista

kohdista.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET

8.1 Johtopäätökset

Diplomityön perusteella näyttäisi olevan mahdollista käyttää putkistojen valmistuksessa

päästölämpötilaa lähellä olevaa tai jopa hieman korkeampaa PWHT-lämpötilaa ilman

vaikutusta lopputuotteen käyttöturvallisuuteen. Diplomityön testitulosten perusteella

voitiin myös todentaa, ettei lämpökäsittelylämpötilalla välillä 710–760 oC ole suurta

vaikutusta materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin. Kuitenkaan ei yksiselitteisesti

pystytty todentamaan tai kumoamaankaan standardeissa ASME SA335: 2008a, ASME

B31.3: 2010 ja SFS-EN 13445: 2009 esitettyjä varoituksia materiaalien mekaanisten

ominaisuuksien huononemisesta, jos PWHT ylittää materiaalien päästölämpötilan.

Koemateriaalivalikoima ja tehdyt testisarjat olivat myös suppeahkoja tarkkojen hankinta-

ja valmistuskriteerien määrittämiseksi. Testaukseen vaikuttivat myös koemateriaaleina

käytettyjen SA335 P5/P22 putken ja SA182 F5/F22 taemateriaalin erilaiset mekaaniset

ominaisuudet.

- Diplomityö avulla voitiin todentaa, ettei lämpökäsittelyllä ole suurta vaikutusta

materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin.

- Suurta lujuuden alenemaa kokeissa ei havaittu, joten yksiselitteisesti ei pystytty

todentamaan standardeissa ASME SA335: 2008a, ASME B31.3: 2010 ja

SFS-EN 13445 - 4: 2009 esitettyjä varoituksia materiaalien mekaanisten

ominaisuuksien mahdollisesta huononemisesta, jos PWHT ylittää materiaalin

päästölämpötilan.

- Koemateriaaleille asetettujen vaatimusten mukaista putkea oli vaikea löytää. Tästä

johtuen koemateriaaliksi valittiin myös SA182 mukaisia takeita.

- Putki- ja taemateriaalien sijasta koemateriaaliksi olisi pitänyt valita levymateriaali,

mikä olisi taannut tasalaatuiset, luotettavat testitulokset.

- Diplomityön testisarjat olivat suppeahkot luotettavien testitulosten saamiseksi.
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- Testauksessa käytettyjen putki- ja taemateriaalien seinämänpaksuudet ja muodot

vaikeuttivat standardin mukaisten koesauvojen valmistamista.

- Vertailtaessa toimitustilassa olevan materiaalin materiaalitodistuksessa saatuja

myötöraja- ja murtolujuusarvoja diplomityön vetokokeessa saatuihin arvoihin

huomattiin tulosten eroavan joillakin materiaaleilla suuresti.

- Koemateriaalien materiaalitodistuksesta saadut kovuusarvot jouduttiin muuttamaan

Vickersin kovuudeksi, mikä aiheutti tuloksiin epätarkkuutta.

- Taemateriaalien valmistuksessa päästön tarkoituksena on vaikuttaa materiaalin

sitkeyteen ja kovuuteen ja yleisesti se suoritetaan kustannustehokkuuden

säilyttämiseksi suurissa panoserissä. Suurista panoseristä johtuen kappaleet voivat

kuitenkin lämmetä ja jäähtyä epätasaisesti niin, että ulkoreunalla olevat kappaleet

lämpenevät ja jäähtyvät huomattavasti nopeammin kuin panoksen sisällä olevat.

Tulokset ja niiden poikkeavuus oletetusta esitettiin Neste Jacobsin ilmoitetulle

laitokselle (DNV Certification B.V) auditoinnin yhteydessä. Samalla esitettiin Neste

Oilin materiaalien hankintaohjeeseen tehtävät muutokset, joilla olisi tarkoitus sallia

Neste Oilin ohjeissa ohjeistettua PWHT lämpötilaa matalammissa lämpötiloissa

päästettyjen CrMo-terästen käyttö. Käytön ehtona olisi lujuusominaisuuksien

tarkastaminen materiaalitodistuksista niin, että ne ovat 20 % korkeammat kuin ASME-

standardin vaatimat arvot. Esimerkiksi materiaalin SA335 osalta ASME-vaatimus on

205 N/mm2, joten hankittavien materiaalien tulee täyttää vaatimus 245 N/mm2.
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8.2 Jatkotutkimusaiheet

Tulevaisuuden jatkotutkimusaiheita ovat muun muassa:

1. Laajemmat ja omat koesarjat putkistomateriaaleille SA335 P5/P22 tai

taemateriaaleille SA182 F5/F22 tai levymateriaalille esimerkiksi SA387, joille

tehdään itse normalisointi ja päästö tutkittaessa lämpökäsittelyn vaikutusta

materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin

2. Laajemmat ja omat koesarjat hitsatuille putkistomateriaaleille SA335 P5/P22 tai

taemateriaaleille SA182 F5/F22 tai levymateriaalille esimerkiksi SA387, joille

tehdään itse normalisointi ja päästö tutkittaessa lämpökäsittelyn vaikutusta

materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin

3. Materiaalien lämpökäsittelyjen suorittaminen standardien vaatimien minimi- ja

maksimilämpötilojen ylä- ja alapuolella ja niiden välillä lyhyillä lämpötilaväleillä

ja eri pitoajoilla hyödyntäen Holloman-Jaffe -kaavaa analysoinnissa

4. Tarkempi selvitys kuinka A1-lämpötilan ylittyminen, ylivanheneminen ja karbidien

muodostuminen vaikuttavat materiaalien mekaanisiin ominaisuuksiin

5. PWHT:n vaikutus muiden CrMo-terästen mekaanisiin ominaisuuksiin.
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9 YHTEENVETO

Työn tarkoituksena oli todentaa tieteellisesti Neste Jacobsin H-moduulin Ilmoitetulle

laitokselle, ettei materiaalin päästölämpötilan ja PWHT:n välille synny ristiriitaa, vaikka

standardeissa ASME SA335: 2008a, ASME B31.3: 2010 ja SFS-EN 13445 - 4: 2009 tästä

varoitetaan. Standardien mukaan vaarana on mekaanisten ominaisuuksien huononeminen,

etenkin jos hitsauksen jälkeisen lämpökäsittelyn lämpötila ylittää materiaalin valmistuksen

aikaisen päästölämpötilan.

Diplomityön tavoitteena on pystyä lieventämään hankittavan materiaalin mekaanisille

ominaisuuksille ja päästölämpötilalle asetettuja vaatimuksia. Tämä toteutettiin

vertailemalla toimitustilassa olevia materiaaleja materiaaleihin, jotka oli hitsattu ja joille

oli tehty PWHT Neste Oilin ohjeistuksen mukaisesti testimateriaalikohtaisissa

lämpökäsittelylämpötiloissa. Tavoitteena oli myös selvittää mahdollisuus hyväksyä

hankittavat materiaalit käyttö matalammalla päästölämpötilalla yhdistettynä korkeampiin

materiaalitodistusten mukaisiin lujuusarvoihin.

Veto-, kovuus- ja iskukokeiden avulla saatujen testitulosten perusteella todennettiin, ettei

PWHT lämpötila-alueella 710–760 oC vaikuta suuresti materiaalien mekaanisiin

ominaisuuksiin. Diplomityön perusteella ei kuitenkaan pystytä yksiselitteisesti

todentamaan tai kumoamaan standardeissa ASME SA335: 2008a, ASME B31.3: 2010 ja

SFS-EN 13445: 2009 esitettyjä varoituksia materiaalien mekaanisten ominaisuuksien

huononemisesta jos PWHT ylittää materiaalien päästölämpötilan. Tuloksien perusteella

voitiin myös todeta, että koemateriaalivalikoima ja tehdyt testisarjat olivat suppeahkoja

tarkkojen hankinta- ja valmistuskriteerien määrittämiseksi. Saatuihin tuloksiin vaikutti

myös koemateriaaleiksi valittujen putken SA335 P5/P22 taelaipan SA182 F5/F22 erilaiset

mekaaniset ominaisuudet.
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