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BEVEZETÉS
A kissűrűségű polietilén gyártása magas
nyomáson történik. A TVK Nyrt. 1970-től már
üzemeltetett egy három termelő sorból álló kissűrűségű polietilén gyárat, az ICI technológián alapuló LD 1-t. A folyamatos üzemelésű, keverővel
ellátott polimerizáló reaktorban 1800-2200 bar
üzemi nyomás volt, termék típustól függően. Az LD
2 üzem 1991-ben indította be a kissűrűségű polietilén termelését BASF technológián alapulva. Itt
nagynyomású csőreaktorban – terméktípustól
függően 2400-3200 bar nyomáson – évi 65 kT
polietilén terméket gyártunk. A nagynyomású
technológiai paraméterei extrém igénybevételt
jelentenek az üzemben lévő nagynyomású csövekre, készülékekre és egyéb szerkezeti elemekre. A
meghibásodások elkerülése, valamint idő előtti
kiszűrése érdekében széleskörű és nagyszámú
roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatot alkalmazunk.

vánttól a hőmérséklet exponenciálisan megemelkedik és az etilén dekompozíciója – elemeire
esése – következhet be. Ez hirtelen bekövetkező
nagy nyomás és/vagy hőmérsékletemelkedéssel
jár. A 2. reaktor végén lévő kiadó szelep folyamatos pulzálással nyit illetve zár, így expandáltatva és
adva ki a már reagált polietilént és a még nem
reagált etilént, amely a hűtés után a nagynyomású
szeparátorban kerül szétválasztásra. A szeparátor
üzemi nyomása 350 bar, ahonnan a gázt a nagynyomású recirkulációs gázrendszeren keresztül,
többszöri hűtés és elválasztás után a hiper kompresszor szívóágára adják vissza. Az elválasztott
polimert expandálják, majd kis nyomáson ismét
szeparálják és extrúderre adják, ahol granulátum
készül belőle.

NAGYNYOMÁSÚ TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE
Az etilén 1,3 bar nyomáson érkezik az üzembe,
ahol először 5 fokozatban – fokozatos hűtés mellett – 250 bar nyomásra komprimálják (primer
kompresszor), majd 2 fokozatban 2800-3000 barra növelik nyomását (hiper kompresszor). A nagynyomású rendszer két – egymással párhuzamos –
ágban megy a reaktorokhoz. Az egyik ágból az
etilén hőmérsékletének növelése után kerül az 1.
reaktorba, ahol a reakcióhoz szükséges nyomásés hőmérséklettartomány mellett beadott iniciátor
hatására és megfelelő modifikátorok jelenléte
mellett beindítják a polimerizációt. A másik ágból
egy hűtőn keresztül kerül beadásra az 1. reaktor
után lévő úgynevezett keverési pontba, ahonnan a
két ág együttesen kerül a 2. reaktorba további
polimerizálás céljából. Az etilén polimerizációja
exotherm folyamat, amely miatt a folyamatosan
termelődő hőfelesleget hűtéssel el kell vonni. Ha a
hűtés kimarad, vagy kisebb az elvont hő a megkíTiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság, Műszaki Felügyelet
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1. ábra – Nagynyomású rendszer 3D rajza.
Az 1. ábrán a nagynyomású rendszer rajza látható a hiper kompresszor kilépő ágától a nagynyomású szeparátorig.
A technológia sajátosságából adódó igénybevételek, amelyek a szerkezeti elemeket érik:
•
•

nagy nyomás,
nyomás-pulzáció a dugattyús kompresszor
működése miatt,

•

hirtelen nyomásnövekedés a hűtéskimaradás miatt bekövetkező reakciómegfutás
valamint a dekompozíció következtében,
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•
•

a kompresszor miatt kialakuló rezgés
okozta dinamikus fárasztó igénybevétel,
hőfeszültség,

•

kifújásnál gyors lehűlés (expanzió).

A szerkezeti anyagban lévő belső hibák, valamint a kifáradás hatására meginduló meghibásodások repedések formájában jelennek meg az
anyagban, ezért diagnosztikai vizsgálataink alapvetően a repedéskeresésre irányulnak.
VASTAG FALÚ KÉSZÜLÉKEK [1]

veszi a radiális irányú főfeszültség értékét. p1 belső
és p2 külső nyomás esetén:
•

σt =
•

•

Vastag falú készülékeknek nevezzük azokat,
amelyeknél a falvastagság számításánál alkalmazott „kazánformula” valamint a Lamè-féle feszültségeloszlásból számított falvastagság eltérése
5%-nál nagyobb.
A határ a HMH elméletet alapul véve a: értéknél
adódik.

tangenciális irányú főfeszültség:

radiális irányú főfeszültség:

p1 r12 − p 2 r22 (p1 − p 2 )r12 r22 1
−
σr =
r22 − r12
r22 − r12
r2
axiális irányú főfeszültség:

σa =

A „kazánformula” a héjak szilárdsági számításánál alkalmazott egyszerűsített képlet, ahol a
radiális főfeszültség alacsony értéke miatt, azt nem
vesszük figyelembe.
Lamè-formulával számított feszültség már háromirányú főfeszültséggel számol, figyelembe

p1 r12 − p 2 r22
= állandó
r22 − r12

Nagy nyomásnál a feszültségek számításánál
redukált feszültséget Huber-Mises-Hencky (HMH)
elmélet szerint számoljuk:

σ redHMH =

r
D
k = 1 = 1 < 0,8
r2
D2

p1 r12 − p 2 r22 (p1 − p 2 )r12 r22 1
+
r22 − r12
r22 − r12
r2

(σ t

− σ r ) + (σ t − σ a ) + (σ r − σ a )
2
2

2

2

Az LD-2 üzemben lévő paraméterek figyelembevételével az alábbi feszültségeloszlások adódnak, tisztán nyomásterhelésre.
•

belső nyomás, p1 = 3000 bar,

•

külső nyomás, p2 = 17 bar

Vastag falú cső feszültségeloszlása belső és külső nyomás
hatására
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2. ábra – Vastag falú cső feszültségeloszlása sugár mentén a belső és külső nyomás hatására
A diagramból látszik, hogy a legnagyobb feszültség a belső szálon alakul ki, de ott sem éri el
a megfelelően kiválasztott szerkezeti anyag folyáshatárát, vagyis a vastag falú cső önmagában
(autofrettage nélküli állapotban) is kibírja az üzemi
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nyomást. Ez azonban még nem tervezési szempont, hiszen, ha 1,5-szörös biztonsági tényezővel
számolunk, akkor azonban a 850/1,5 = 567 MPa,
amely érték felett van a redukált feszültség értéke.
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ANYAGMINŐSÉGEK
A nagynyomású berendezések repedési hajlama nagyobb, hiszen az azonos kezdeti repedési
hosszak esetén, a terjedő repedést okozó kritikus
repedési feszültséget megközelítik az üzemi
terhelésből származó feszültségek. A nemesíthető
és hidrogén nyomásálló acélok Cr-al és Mo-el
gyengén ötvözöttek, amelyek stabil karbidokat
képeznek, ezáltal megkötik a szenet, hogy az, a
szerkezeti anyagba behatoló hidrogén következtében ne tudja elbontani az anyag vaskarbidjait, ne
dekarbonizálja. Ezen folyamat közben metángáz
képződik, és az acél szilárdsága és szívóssága
ennek következtében jelentősen lecsökken.
Az LD 2-ben nagynyomású berendezésekhez
használt jellemző szerkezeti anyagok – valamint
azok összetétele – az 1. táblázatban láthatók.

[%]

C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
Al

Reaktorcső
30CrNiMo8
nemesíthető

180°és 90°ívek
BÖHLER
E 101
nemesíthető

4AS1
24CrMo10 II
hidrogén
nyomásálló

0,26-0,34
0,17-0,22
0,20-0,28
0,15-0,35
≤0,40
≤0,30
0,30-0,60
0,40-0,60
0,50-0,80
≤0,035
≤0,01
≤0,035
≤0,035
≤0,002
≤0,035
1,80-2,20
0,90-1,20
2,30-2,60
1,80-2,20
3,40-4,00
≤0,80
0,30-0,50
0,50-0,70
0,20-0,40
0,01-0,03
≤0,1
≤0,10
1. táblázat – Technológiában alkalmazott
szerkezeti anyagok vegyi összetétele

Szilárdági tulajdonságok:
Reaktorcső
30CrNiMo8
nemesíthető

Rm [MPa]
Rp0,2 [MPa]
A5 [%]
Z [%]

950-1150
850
min. 15
min. 40

180°és 90°ívek
4AS1
BÖHLER
24CrMo10 II
hidrogén
E 101
nyomásálló
nemesíthető

980-1130
835
min. 14
min. 45

640-780
440
17
-

Ennek elkerülése érdekében kovácsolják át teljesen a végleges alakadás előtt a vastag falú
szerkezeteket.
AUTOFRETTAGE [1]
Az autofrettage célja, hogy az üzemi terhelés
hatására a vastag falú testben ébredő belső feszültségek alacsonyabbak legyenek és elkerüljön
a belső szálról a vastag falú cső belső részére.
Ennek érdekében a vastag falú csövet a belső
felülettől kiindulva megfolyatják. Autofrettage során
a belső nyomást növelve a cső a belső szálon
elérve a folyáshatárt képlékeny állapotba kerül.
Tovább növelve a nyomást a belső felülettől eltávolodva a fal egyre nagyobb része kerül képlékeny
állapotba, kialakul egy képlékeny és rugalmas
zóna közötti határfelület.
A terhelés megszüntetésekor a képlékeny zóna
ismét rugalmassá válik, de a maradó alakváltozás
miatt e tartomány sugarai megnövekedtek. A
rugalmas zóna visszarugózását akadályozza a
belső képlékeny övezet maradó alakváltozása.
Mindkét övezetben rugalmas feszültségek maradnak vissza. A belső felületen érintő irányú nyomófeszültségek.
Az ismételt terhelés során a belső nyomásból
származó húzófeszültségeket a maradó feszültségek csökkentik, vagyis nagyobb nyomással terhelhetők.
Vastag falú henger maradó feszültségei a képlékenyen alakváltozott zónában.
o tangenciális irányú főfeszültség:

rF
1 
k2
2
−
+
−
σ tp (p a ) =
1
2
ln
k
R
p
2
eH
a


r
1− k2
3

radiális irányú főfeszültség:
rF
1 
k2
2
σ rp (p a ) = −
1 + 2 ln r − k 2  R eH − p a 1 − k 2
3

•

•

Az egyrétegű vastag falú anyagok szövetszerkezete és felépítése több inhomogenitást tartalmaz, mert a gyártási megmunkálások során a
gázzárványok és szennyeződések nehezebben
oszlanak szét.
A szemcseszerkezetek nagysága a szelvényvastagság függvényében eltérő, ezért nemesítés
során az átedzhető szelvényátmérő függvényében
az anyagminőség tulajdonságai eltérőek lehetnek.
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 r22 
1 − 2 
 r 



axiális irányú főfeszültség:

rF 

1  2
k2
σ ap (p a ) =
k 2 − 2 ln  R eH − p a
r
1− k2
3



2. táblázat – A szerkezeti anyagok szilárdsági
tulajdonságai
INHOMOGENITÁS

 r22 
1 + 2 
 r 



Vastag falú henger maradó feszültségei a rugalmasan alakváltozott zónában.
•

tangenciális irányú főfeszültség:

σ tr (p a ) =
•

 r2

k2
k 22  22 + 1R eH − p a
1− k2
3 r


1

 r22 
1 + 2 
 r 

radiális irányú főfeszültség:

σ rr (p a ) = −

 r2 
k2
k 22  22 − 1R eH − p a
1− k2
3 r


1

 r22 
1 − 2 
 r 
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•

A főfeszültségek nagyságának alakulása a sugár
függvényében a 3. ábrán látható.

axiális irányú főfeszültség:

σ ar (p a ) =

1
3

k 22 R eH − p a

2

k
1− k2

Vastag falú autofrettage-olt cső visszamaradó feszültségek
200,00
100,00

feszültség [MPa]

0,00
-100,00
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-200,00
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3. ábra – Vastag falú csőben visszamaradó feszültségek autofrettage után
A LD-2 nagynyomású csöveit 6500-7500 bar
nyomáson autofrettage-olták. Ezzel gyártáskor a
csövek keresztmetszetének 20-40%-a került
képlékeny állapotba.

nyomon követhető a belső zóna maradó alakváltozásának hatására a külső felületen megjelenő
rugalmas alakváltozás teljesen nyomásmentesített
állapotban is.

Az autofrettage során a 4. ábrán látható nyomás-nyúlás diagramot veszik fel. A diagramon jól

4. ábra – Autofrettage során felvett nyomás-nyúlás diagram
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BAUSCHINGER-HATÁS
A szerkezeti anyag belső felületének képlékeny
alakváltozása miatt a belső szálon a folyáshatár
megváltozik, az alakváltozás mértékétől függően
magasabb lesz.
Az új folyáshatár értéke:

R eH1 = R eH +

E'
(σ f − R eH ) ,
E

E – rugalmassági modulusz
ReH – folyáshatár
E’ – keményedési modulusz

•

R m − R eH
R
A − eH
E

σ r (t ) =
•

A – a maradó nyúlások összege:

∑ ε pi = A

σf – fiktív feszültség

σ f = R eH +

A hőmérsékletkülönbség okozta főfeszültségek
eloszlása a sugár függvényében az alábbi képletekkel számíthatók.
• tangenciális irányú főfeszültség:

σ t (t ) =

ahol:

E' = tgβ =

Üzemelés közben azonban nem csak a nyomásterhelésből származó járulékos feszültség,
hanem a hőmérséklet különbség okozta feszültség
is hozzáadódik a 6. ábrán látható feszültségeloszláshoz.

αE∆t 1 
r
k2
− 1 − ln −
2(1 − ν ) ln k 
r2 1 − k 2



r2 
1 + 22  ln k 


r 



radiális irányú főfeszültség:

αE∆t 1 
r
k2
ln
−
−

2(1 − ν ) ln k 
r2 1 − k 2



r2 
1 − 22  ln k 

r 



axiális irányú főfeszültség:

σ a (t ) =


αE∆t 1 
r
2k 2
1
2
ln
−
−
−
ln k 

2
2(1 − ν ) ln k 
r2 1 − k


A hőfeszültség eloszlása a sugár mentén üzemi
körülményekkel számítva.
• belső hőmérséklet, t1 = 235 °C,

εpE
E'
1−
E

külső hőmérséklet, t2 = 200 °C

Az üzemeltetés közben ébredő redukált feszültségek eloszlását a sugár mentén autofrettage-olt
és nem autofrettage-olt cső belsejében a 8. ábrán
látható diagramon követhetjük nyomon.

σ
σF

A diagramon látható, hogy az autofrettage-olt
csőben üzem közben ébredő feszültség maximális
értéke kisebb, mint a nem autofrettage-olt csőben,
helye pedig eltolódott a belső szálról a cső belsejébe a képlékenyen és a rugalmasan alakváltozott
zónák határára.

Rm

A vastag falú csövek nyomáspróbája közben az
alábbi feszültségeloszlások alakulnak ki:

ReH1
ReH

ReH/E

ε
εp

5. ábra – Fiktív feszültség értelmezése
FESZÜLTSÉGELOSZLÁS ÜZEMELÉS KÖZBEN
A nyomásból származó rugalmas feszültségek,
az előbb említett a maradó feszültségekre
szuperponálódnak rá.
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A 9. ábrán lévő diagramon a rendszer nyomáspróbája során alkalmazott 3600 bar-os terhelés
mellett kialakuló feszültséglefutás látható. A diagramon látszik, hogy – hőfeszültség hiányában – az
eredő feszültségértékek megegyeznek a nyomásterhelésből származó feszültségértékekkel. A nemautofrettage-olt csövek esetében a belső szálon
kialakuló redukált feszültség értéke még nem éri
el, de már megközelíti a folyáshatárt (850 MPa).
A 10. ábrán a kiszerelt csövek 4680 bar-os
nyomáspróba vizsgálata során kialakuló feszültségek láthatók. A nem-autofrettageolt csövek esetében ezen a nyomáson már megindulna – a belső
szálon kialakuló feszültség miatt – a képlékeny
alakváltozás. Ez a nyomásérték a teljes keresztmetszet 5,5%-os autofrettage-olására lenne elegendő.
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Vastag falú autofrettage-olt cső feszültségeloszlása belső és külső
nyomás hatására
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6. ábra – Vastag falú autofrettage-olt csőben kialakuló feszültségeloszlás
belső és külső nyomás hatására

Vastag falú cső hőmérsékletkülönbség okozta feszültség eloszlása
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7. ábra – Vastag falú cső hőmérsékletkülönbség okozta feszültség lefutása a sugár mentén
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Vastag falú cső feszültségeloszlása
HMH-elmélet szerinti redukált feszültségek
800

600

feszültség [MPa]

400

200

0
17,5

22,5

27,5

32,5

37,5

42,5

-200
Nyomásterhelésből származó feszültség [MPa]
Autofrettageból visszamaradt feszültség [MPa]
Hőmérséklet különbség okozta feszültség [MPa]
Autofrettage nélkül [MPa]
Autofrettage-al [MPa]

-400

-600
sugár [mm]

8. ábra – Feszültséglefutás a sugár mentén üzemi körülmények között

Vastag falú cső feszültségeloszlása
HMH-elmélet szerinti redukált feszültségek
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9. ábra – Feszültségeloszlás 3600 baros nyomásterhelés mellett
(helyszínen végzett nyomáspróba)
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Vastag falú cső feszültségeloszlása
HMH-elmélet szerinti redukált feszültségek
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10. ábra – Feszültségeloszlás 4680 bar-os nyomásterhelés mellett
(kiszerelt csőszakaszon végzett nyomáspróba)
SZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA
Az említett igénybevételek hatására a szerkezeti elemek tönkremenetelének legjellemzőbb
formája a repedés kialakulása és terjedése. A
diagnosztikai vizsgálatok ezen repedések feltárására lettek bevezetve.
KOMPRESSZOR ALKATRÉSZEK
A hiper kompresszor egy kétfokozatú dugattyús
gép, amelynek szívónyomása 1050 bar, kilépő
nyomása pedig 2800-3200 bar. A nagy nyomás
mellett a működésből származó egyéb igénybevételek is előidézhetik a meghibásodást.
A nagynyomású henger felépítése a 11. ábrán
látható [2].
1

Dugattyúrúd

A dugattyúrúd porkohászati úton előállított szuper kemény fém wolfram karbid fémes alapú
kötőanyagban. Keménysége 89,1 HRa körüli
nagyságú. A repedés – megjelenése esetén – a
rideg anyag teljes keresztmetszetében végigfut. A
dugattyúrúd szerelését cérnakesztyűben végzik,
hogy az emberi bőr savas pH-ja ne okozzon kárt a
dugattyúrúd anyagában.
A dugattyúrúdon szemrevételezéses vizsgálatot
végzünk összeszerelés előtt.
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2

Tömszelence csészék

anyagminőség: 34NiCrMo16
A tömszelence csészék két részből túlfedéssel
illesztett elemek. A csészék közötti tömítést felvitt
ipari ezüstréteg biztosítja. A keresztmetszet változásoknál repedés megjelenésre lehet számítani,
ezért a teljes felületet, valamint a furatokat mágnesezhető poros vizsgálattal ellenőrizzük permanens
mágnessel UV fényben.
3

Spacer

anyagminőség: 34NiCrMo16
A spacer két részből túlfedéssel illesztett szerkezet. A keresztmetszet változásoknál repedés
megjelenésére számítunk, ezért teljes átmágnesezéssel illetve permanens mágnessel végzett
mágnesezhető repedéskereső vizsgálatot alkalmazunk UV megvilágításban.
Egy korábbi – egyben rétegben készített –
spacer 12 óra üzemeltetési idő után teljes keresztmetszetben kettérepedt (lásd 28. ábra).
4

Poppet-szelepek

anyagminőség: 34NiCrMo16
A szelepek keresztmetszet változásainál repedés megjelenésére valamint a záró felületeken
leverődésre, anyagleválásra lehet számítani, ezért
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mágnesezhető poros repedéskereső vizsgálatot és
szemrevételezéses vizsgálatot végzünk.
5

Henger összefogató és hengerfej lefogató
csavarok

anyagminőség: 40NiCrMo7

Szelepház

anyagminőség: 34NiCrMo16
A szelepház alakos részein illetve keresztmetszet változásainál repedések jelennek meg, mágnesezhető poros repedésvizsgálatot végzünk UV
megvilágítással.
6

7

Olajbefecskendezők

A csavartestben keletkezett repedések kiszűrésére ultrahangos anyagvizsgálatot, a menetes
részeken mágnesezhető poros repedéskereső
vizsgálatot végzünk.
8

Hengerfej

anyagminőség: 30NiCrMo12

anyagminőség: 35NiCrMo15
A menetes részen, a tömítő felületen, illetve a
paláston repedések jelennek meg az igénybevétel
hatására, hosszú behatolási idejű folyadékbehatolásos repedéskereső vizsgálattal a hibák feltárhatók.

Keresztmetszet változások és furatok környékén mágnesezhető poros vizsgálatot végzünk UV
megvilágításban.

6
9
4, 5

2
3

1

8

7

11. ábra – Nagynyomású henger térbeli ábrája
CSÖVEK, ÍVEK
Elsődleges vizsgálatként szemrevételezéses
vizsgálatot végzünk a külső felületen, valamint
videó-endoszkóppal a belső felületen. A menetes
részeket mágnesezhető poros és folyadékbehatolásos repedéskereső vizsgálatokkal ellenőrizzük.
A kiszerelt csöveken nyomáspróbát végzünk
4680 bar nyomáson. A rendszerben lévő csöveket
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időszakosan 3600 bar-os rendszer nyomáspróbával ellenőrizzük.
Amennyiben egy csőszálat újra-autofrettageolásnak vetjük alá, akkor a gyártóműben felveszik
az eljárás értékeléséhez szükséges nyomásterhelés közbeni nyúlásmérést.
Meghatározott reaktor és hűtőcsöveknél a belső felületen örvényáramos repedéskereső vizsgá-
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latot végzünk egy erre a célra kifejlesztett magyar
fejlesztésű műszerrel.
A csövek köpenyezett részén lévő hegesztési
varratok ellenőrzésére folyadékbehatolásos és
mágnesezhető poros repedéskereső vizsgálatot
alkalmazunk

12. ábra – Örvényáramos vizsgálat által kapott
kiértékelő diagram (etalon)
SZERELVÉNYEK
A szabályzó- és vészleürítő szelepeken szemrevételezéses vizsgálatot végzünk szétszereléskor. Az alsó tömbrészen örvényáramos anyagvizsgálatot, az alsó tömbrészen és a szeleptesten
ultrahangos repedéskereső vizsgálatot végzünk. A
menetes részeken, üléken és furatokon folyadékbehatolásos és/vagy mágnesezhető poros repedéskeresést alkalmazunk.
Összeszerelés után működésvizsgálattal egybekötött tömörségvizsgálatot végzünk víz alá
merítéses módszerrel a szelepvizsgáló állomáson.
Ekkor a szelep házának tömörségét 3600 bar
nyomáson, a szelep tömörzárását pedig 3200 bar
nyomáson ellenőrizzük.
A biztonsági szelepek szemrevételezéses vizsgálatát és méretellenőrzését a biztonsági szelepek
revíziója (szétszerelése) során végezzük. Összeszerelés után nyitónyomást állítunk be fúróolaj-víz
emulzió közeggel.
KEVERÉSI PONT
A keverési pont az egész rendszer legnagyobb
hőfeszültségnek kitett szerkezeti eleme. Itt keveredik össze a meleg és a hideg anyagáram. A keverési ponton szemrevételezéses vizsgálatot végzünk, valamint repedéskereső vizsgálatokat, a
testen ultrahangos, a belső felületen örvényáramos, a menetes részen folyadékbehatolásos vagy
mágnesezhető poros repedéskereső vizsgálatot.
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A keverési pontot akusztikus emisszióval és
mérőbélyeges nyúlásméréssel kiegészített szilárdsági nyomáspróbának vetjük alá 4680 bar nyomáson.

13. ábra – Nagynyomású vészleürítő szerelvény
tömörségi vizsgálat előtt a Nagynyomású
Szerelvényvizsgáló Állomáson

14. ábra – Keverési pont vizsgálat közben a
Nagynyomású Szerelvényvizsgáló Állomáson
akusztikus emisszióval és nyúlásméréssel
kiegészített szilárdsági nyomáspróba
KÖTŐELEMEK
A csavarokon szemrevételezéses vizsgálatot
valamint ultrahangos anyagvizsgálat végzünk a
csavar homlokfelületén besugározva. A menetes
részeken mágnesezhető poros repedéskereső
vizsgálatot alkalmazunk.
TÖMÍTŐ LENCSÉK
A tömítő lencsék felületén kiszereléskor szemrevételezéses vizsgálatot, valamint a menetes
részeken folyadékbehatolásos vagy mágnesezhető poros repedéskereső vizsgálatot végzünk.
Dekompozíció után a hirtelen nyomás és hőmérsékletnövekedés miatt, a lencsék felkeménye-
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dése következhet be, ezért ekkor keménységmérést végzünk.

MEGTÖRTÉNT MEGHIBÁSODÁSOK
Az eddigi üzemeltetés során bekövetkezett
meghibásodások a nagynyomású rendszer szinte
minden elemére kiterjedtek.
• repedés a kompresszor kilépő csonkhoz
kapcsolódó vezetékszakasz menetes részén lásd 17. ábra;
• korróziós nyomok a nagynyomású csövek
külső felületén lásd 18. ábra;

15. ábra – Kötőelemek és lencse összeszerelt
állapotban
RENDSZER NYOMÁSPRÓBA
A teljes nagynyomású rendszer nyomáspróbáját 2 alkalommal végeztük el eddig, 1990-ben
üzembe helyezéskor és 2001-ben 4 nyomókörre
bontva a rendszert. Az ekkor kimaradt rövid szakaszok ellenőrzését 2003-ban hajtottuk végre. A
próbanyomás 3600 és 3370 bar volt. 2012-ben a
rendszer ismét nyomáspróbázva lesz, de már 8
nyomókörre bontva tervezzük elvégezni a vizsgálatot, a korábbi tapasztalatokat felhasználva. A
rendszerről nyomáspróba előtt a szerelvényeket,
hasadó elemeket ki kell szerelni. A nyomáspróba
közege fehérolaj lesz és a rendszer teljes légtelenítéséről gondoskodni kell. A nagy nyomáspróba
érték miatt különleges biztonsági intézkedéseket
kell tennünk.

16. ábra – Nagynyomású szeparátor kiterített
palástja az ismert hibák helyével

NAGYNYOMÁSÚ SZEPARÁTOR
A nagynyomású szeparátor különösen érdekes
anyagvizsgálati szempontból, ugyanis a készülék
köpenyében gyártástól ismert belső hiba – rétegesség van.

17. ábra – Repedés a kompresszorhoz csatlakozó
passzdarab menetes részén

A készüléken szemrevételezéses vizsgálatot
végzünk a külső felületen, a belső felületen pedig
videó-endoszkóppal.
Szilárdsági nyomáspróbát fehérolaj közeggel
910 bar-on végezzük el akusztikus emisszióval
kiegészítve. Az ismert hiba helyét – a hozzáférhető
helyeken – ultrahangos anyagvizsgálattal ellenőrizzük.
Akusztikus emisszióval a belső hiba detektálható.
18. ábra – Dörzsöléses korrózió a nagynyomású ív
külső felületén
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•

gyors-zár tömszelence darabokra törése;

•

nyomás-távadó kiszakadása a lencséből;

•

repedés a vészleürítő szelep ülékén;

•

korróziós gödrösödés a vészleürítő szelep
testen;

19. ábra – Korróziós gödrösödés a nagynyomású
szelep alsó részén.

•

22. ábra – Kompresszor fokozatközi puffer felső
részének rajza

20. ábra – Korróziós anyagfogyás a nagynyomású
szelep alsó részén
•

korróziós fogyások a fokozatközi hűtő külső oldalán;

fokozatközi puffer-tartály záró fedelének
repedése;

23. ábra – Repedt fedél
•

kompresszor alkatrészek

•

tömszelence csészék repedése;

21. ábra – Korróziós fogyások a fokozatközi hűtőnél
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24. ábra – Repedt tömszelence csésze UV
fényben
•

27. ábra – Repedés a spacer külső palástján UV
fényben

dugattyúrúdtörés;

28. ábra – Kettérepedt spacer
25. ábra – Törött dugattyúrúd töretfelülete
•

•

poppet-szelep törések;

spacer repedések és törés;

29. ábra – Sérült poppet-szelepek

26. ábra – Repedés a spacer homlokfelületén UV
fényben
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•

szelepház repedések;

30. ábra – Repedés a szelepház alakos részén
•

olajbefecskendezők repedése;

33. ábra – Repedés a hengerfej belső felületén UV
fényben
ÖSSZEFOGLALÁS
A nagynyomású technológia okozta igénybevételek speciális szerkezeti anyagok alkalmazását és
vastag falú szerkezetek gyártását teszik szükségessé.
A szerkezeti elemek falvastagságának növekedésével a gyártáskor keletkező hibák valószínűsége nagyobb.

31. ábra – Repedés az olajbefecskendező menetes részén

A kedvezőbb feszültségeloszlás érdekében a
testeket autofrettage-olják.
Az üzemeltetés okozta igénybevételek a szerkezetek kifáradásához, repedések megjelenéséhez vezetnek.
Az
általunk
alkalmazott
széles
körű
roncsolásmentes diagnosztikai vizsgálatok ezen
repedések feltárására irányulnak.
HIVATKOZÁSOK

32. ábra – Repedés az olajbefecskendező tömítő
felületén
• összefogató csavarok repedése;
•

hengerfej repedés.

HU ISSN 1787-507

[1]

Vegyipari Gépészek Kézikönyve, Főszerkesztő: Fábry György, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest, 1987, ISBN: 963 10 6583 5

[2]

Proceedings of PVP 2006: Pressure Vessels
and Piping Conference, 23-27 July 2006,
Vancouver,
BC,
Canada
PVP2006ICPVT11-93231, Copyright © 1996 by
ASME

www.anyagvizsgaloklapja.hu

80

