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STUDY ON REPAIR BY WELDING MARTENSITIC STEEL
COMPONENTS OF HYDRAULIC TURBINES
CA-6NM cast parts are frequently used in the manufacture of rotors and
turbines guiding equipment. CA-6NM material behaves better at casting and
improved weld ability compared to the stainless steel CA-15. During the
production process, rotor blades or their repairs hydraulic power operation have
identified four situations. These four cases have resulted to the design of
different welding repair technologies that are intended to meet the specific
conditions of each case.
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1. Introducere
În opoziţie cu oţelurile feritice, cele martensitice posedă, datorită
conţinutului scăzut de carbon şi alierii cu nichel, o bună tenacitate la o
duritate de 350-400 HV [1]. Structura după răcire constă din martensită
moale, cu cantităţi reduse de ferită delta. Prin revenire, tenacitatea
crește iar duritatea respectiv rezistenţa la tracţiune scad [2].
Aplicaţii: piesele turnate din CA-6NM sunt utilizate frecvent la
fabricarea rotoarelor şi a aparatelor directoare pentru turbine. Materialul
391

CA-6NM are un comportament mai bun la turnare şi o sudabilitate
îmbunătăţită faţă de cea a oţelului inox CA-15 [3].
Cu toate acestea, atunci când se sudează materialul CA-6NM,
este necesară o preîncălzire relativ mare şi un tratament termic postsudare pentru a preveni fisurarea, în cazul în care se foloseşte pentru
sudare un material martensitic.
Reparaţiile locale cu material de sudare austenitic sunt
realizabile cu a preîncălzire minimă şi fără să fie necesar un tratament
termic post-sudare; totuşi, materialul depus nu are aceeaşi rezistenţă
ca cea a materialului de bază CA-6NM [4].
Acest material are o rezistenţă relativ mare, iar rezistenţa la
cavitaţie este comparabilă cu cea a tablei din oţel inox 304.
Din cauza conţinutului relativ scăzut de crom şi nichel, materialul
este supus la coroziune punctiformă în apă sărată sau un alt mediu
corosiv similar. La unele instalaţii, se presupune că materialul CA-6NM
se corodează ca rezultat al contaminării suprafeţei materialului în timpul
procesului de fabricaţie.
Pentru utilizare în mediu cu apă sărată, s-a realizat un alt tip de
otel inox martensitic, (16-5) care are un conţinut mai ridicat de crom.
Acest material nu are o notare în ASTM, totuşi, are o rezistenţă şi
caracteristici la cavitaţie similare cu cele ale materialului CA-6NM [2].
2. Aspecte cu privire la situaţii întâlnite practic
În cursul fabricaţiei paletelor rotor sau al reparaţiilor acestora în
exploatarea centralelor hidraulice s-au identificat patru situaţii.
•
•
•
•

Reparaţia paletelor în cursul fabricaţiei în faza când mai sunt
adaosuri de prelucrare şi se poate face tratament termic de
călire-revenire sau revenire;
Reparaţia imperfecţiunilor minore depistate în urma
controlului final, atunci când nu este oportun a se face un
tratament termic;
Reparaţia imperfecţiunilor paletelor venite din funcţionare,
depistate în urma controalelor US şi MT(PT);
Reparaţia imperfecţiunilor paletelor în centrală cu
demontarea sau fără demontarea acestora de la agregat.

Aceste patru situaţii au dus la proiectarea unor tehnologii de
reparaţie prin sudare distincte, care au urmărit să satisfacă condiţiile
concrete al fiecărui caz în parte.
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3. Reparaţia prin sudare a paletelor turbinelor Kaplan
Paletele sunt fabricate din oţel martensitic de tip
T8NCuMnCr130, T8Cr13Ni4, GX4CrNi13-4, în conformitate cu
standardele în vigoare (EN 288-3; EN ISO 15614-1; EN ISO 15614-7)
utilizându-se diferite procedee de sudare: MMA-111 ; MAG-135 ; WIG141 şi materiale de adaos corespunzătoare. Caracteristicile mecanice
ale oţelului T8NCuMnCr130, sunt prezentate în tabelul 1.
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Aceste caracteristici se obţin după tratamentul termic final, al
paletelor este:
0
 Normalizare la 1050 C/menţinere 8h/răcire în aer;
0
 Revenire la 720-740 C/menţinere 8h/răcire în cuptor până la
0
300 C/răcire în aer.
Compoziţia chimică a oţelului T8Cr13Ni4 – conform CS nr. L
03.009-2 tabelul 2, are caracteristici mecanice prezentate în tabelul 3.
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240-300

Caracteristicile mecanice sunt obţinute după următorul tratament
termic:
0
 Călire 1030-1050 C/răcire în aer;
0
 Revenire 600-620 C/menţinere 8h la temperatură şi apoi
răcire în aer.
Pregătirea paletelor pentru reparaţia prin sudare a cuprins
următoarele etape:
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•
•
•

Zonele cu lipsă de material sau cu porozităţi întinse pe
suprafaţă mare şi adâncime maxim 5 mm, se vor poliza la
luciu metalic până la dispariţia porozităţilor.
Suprafeţele cu porozităţi sau incluziuni nemetalice (în
profunzime) sau cele afectate de fisuri care nu străpung
grosimea paletei se vor elimina prin polizare.
Cavităţile rezultate în urma eliminării imperfecţiunilor vor
avea forma geometrică arătată în figura 1.

Fig. 1 Mod de pregătire a zonelor cu imperfecţiuni
în vederea reparaţiei

•

Imperfecţiunile de tipul fisurilor sau incluziunilor nemetalice
care străpung paleta până la grosimea de 20 mm se elimină
prin polizare, pregătirea rostului se va face în conformitate cu
figura 2.

Fig. 2 Mod de pregătire a zonelor cu imperfecţiuni
în vederea reparaţiei

•
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La grosimi mai mari de 20 mm, imperfecţiunile de la punctul
anterior se vor elimina prin frezare, găurire, şi/sau polizare,
pregătirea rostului se va face conform figurii 3.

Fig. 3 Mod de pregătire a zonelor cu
imperfecţiuni în vederea reparaţiei

•

La imperfecţiunile de tipul fisurilor care străpung grosimea
paletelor înainte de a fi eliminate prin frezare-polizare, se
limitează eventuala propagare a fisurii prin găurire cu
burghiul Ø10, pe direcţia estimată de propagare a acestora,
conform figurii 4.

Fig. 4 Metoda de delimitare a fisurilor

•
•
•
•

•

După îndepărtarea imperfecţiunilor, suprafeţele rezultate se
controlează cu lichide penetrante, încadrarea făcându-se
conform EN ISO 23277, cl. 2/CCH 70-3, cl.2.
Suprafeţele se curăţă apoi de developant şi se degresează.
În principiu, fiecare zonă care urma a se repara prin sudură
s-a preîncălzit înainte de sudare, atât pentru oţelul
T8NcuMnCr130, cât şi pentru T8Cr13Ni4/GX4CrNi13-4.
În general preîncălzirea se va face local, astfel încât zona
preîncălzită să înconjoare complet zona de sudare, cu cel
puţin 150 mm, iar diferenţa dintre punctele zonei să nu fie
0
mai mare de 25 C.
Temperatura între două treceri consecutive pentru oţelul
0
T8NcuMnCr130 este limitată la max. 230 C, iar pentru oţelul
0
T8Cr13Ni4/GX4CrNi13-4 la 180 C.
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•
•
•

Temperatura de preîncălzire şi dintre treceri au fost
determinate în funcţie de compoziţia chimică a paletei ce
trebuia reparate [5].
După eliminarea imperfecţiunilor constatate, suprafeţele
rezultate s-au controlat cu lichide penetrante PT, în
conformitate cu EN ISO 23277, cl.2/CCH 70-3, cl.2. figura 5.
După sudare şi tratament termic se repetă controlul cu lichide
penetrante PT/MT şi se face şi un control UT al zonei
reparate.

Fig. 5 Eliminarea imperfecţiunilor şi control
cu lichide penetrante

Tratamentul de revenire în cuptor se aplică la reparaţiile cu
imperfecţiuni majore, atunci când electrodul cu care se sudează este
de tip E410NIMo-25 şi/sau sârma ER 410NiMo, atât la paletele în
fabricaţie cât şi la cele aduse din centralele hidroelectrice.
Parametrii de tratament (figura 6):





0

temperatura de palier: 580-640 C;
timp de menţinere la temperatură: 8h;
0
viteza de încălzire: max. 80-120 C/h;
răcirea se poate face în cuptor sau în aer liniştit.

La paletele reparate prin sudare cu material de adaos de tip E
309L-16, E 307-16 sau ER 309L-Si nu s-a aplicat tratament termic,
(imperfecţiuni minore, din zone mai puţin solicitate) [3].
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Fig. 6 Diagrama de TT [6]

Cu treceri de autotratament, figura 7.

Fig. 7 Treceri de autotratament

4. Concluzii
■ Reparaţia paletelor prin sudare, utilizând tehnologii adecvate,
duce la obţinerea unor remanieri de bună calitate care să satisfacă
condiţiile impuse în exploatare.
■ Toate componentele de turbine hidraulice sunt alcătuite din
oţeluri martensitice, oţeluri care datorită proprietăţilor chimice combină
o bună rezistenţă la coroziune cu o rezistenţa mecanică înaltă.
■ Din tehnologia de reparaţie prezentată s-a observat că în toate
cazurile este necesar un tratament termic după sudare de detensionare
0
şi revenire, la o temperatură de 650-750 C, direct din temperatura de
preîncălzire (fără răcirea prealabilă a sudurii).
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■ Din cauza prezenţei hidrogenului în cusătura sudată, iar
procedeul ales la sudare este sudare electrică cu electrozi înveliţi, se
procedează la uscarea atentă a acestora.
■ La oţeluri cu conţinut de carbon sub 0,10-0,20 % se
0
recomandă o preîncălzire la circa 260 C şi o răcire mai lentă după
sudare. Dacă conţinutul de carbon este în domeniul 0,20-0,50 % se va
0
face preîncălzirea la circa 300 C și tratament termic după sudare.
Oţelurile cu peste 0,50 %, rare - de asemenea se sudează dificil cu o
0
preîncălzire la 300-400 C, folosind o energie liniară mai mare.
■ După sudare este obligatoriu tratamentul termic al îmbinării.
Sudarea acestor tipuri de oţeluri se efectuează de obicei prin
procedeele MIG, WIG şi cu electrozi înveliţi.
■ Aplicaţiile lor se leagă de duritatea mare, care poate fi crescută
şi mai mult prin tratamente termice, oţelurile acestea fiind ideale în
condiţii de utilizare unde este importantă rezistenţa la uzură ca în cazul
componentelor de turbine hidraulice.
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