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WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI
DO BUDOWY RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZU
I ICH MODYFIKACJA W WYNIKU EKSPANDOWANIA

RUROCIĄGÓW GAZU W TRAKCIE HYDRAULICZNEJ PRÓBY
CIŚNIENIOWEJ

ANDRZEJ KOPCZYŃSKI
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA., Wrocław

Omówiono własności mechaniczne nowej generacji stali wg normy europejskiej
EN 10208.2:1996. Na podstawie parametrów mechanicznych stali przedstawiono unormowane
wykresy rozciągania stali. Dokonano analizy wpływu ekspandowania rurociągów gazu na
zmianą wykresów rozciągania stali. Wykazano korzyści wynikające z ekspandowania
rurociągów gazu.

1. WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI

1.1 .Wytrzymałość

Wykres rozciągania stali

Typowy wykres rozciągania przedstawiono w układzie naprężenie normalne -
odkształcenie (rys.l). Na wykresie wyróżniono linie jednoosiowego i przestrzennego
stanu naprężeń. Pierwsza linia obrazuje właściwości wytrzymałościowe próbki, druga
właściwości rury ekspandowanej. W wyniku ekspandowania materiał sprężysto -
plastyczny zamienia się w materiał doskonale sprężysty. Na wykresie wyróżniono
również poziomy charakterystycznych ciśnień w systemach gazociągów dalekosiężnych i
odpowiadające im wartości naprężeń.

Schematyzacja wykresu rozciągania

W obliczeniach wytrzymałościowych rurociągów z wykorzystaniem plastycznych
właściwości stali istotne znaczenie mają unormowane wykresy odkształceń materiału
bazujące na wykresach rozciągania materiału. Na rys.2 przedstawiono schematyzację
wykresu rozciągania stali z potęgowym wzmocnieniem plastyczności. Równanie
opisujące powyższą schematyzację jest następujące.

0<n< 1
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gdzie: a o - umowna granica plastyczności odpowiadająca wydłużeniu trwałemu
EO= 0,2%.

W oparciu o powyższą schematyzację można opracować wykres trwałych odkształceń
obwodowych rury w funkcji wytężenia materiału rury. Na rys.3 przedstawiono
plastyczne odkształcenia obwodowe rury dla różnych gatunków stali wg EN 10208 - 2,
przy wytężeniu materiału w trakcie ekspandowania równym 0,9 R,0.5, 0,95 R,o,5 i 1,0 R,0,.<i .
Wykres ten jest wykorzystywany przy parametryzowaniu procesu ekspandowania rur w
hutach, jak i rurociągów na placu budowy. W tabeli 1 zestawiono parametry
wytrzymałościowe gatunków stali wg EN 10208-2 i odpowiedników wg. EN I0208-1,
API5L, DIN 17172

Ciągliwość

W tabelach 2 i 3 zestawiono wymagania dotyczące ciągliwości stali. Określono
niezbędną energię w próbie udarnościowej zginania Charpy'ego V oraz udział przełomu
poślizgowego w próbie obciążnika spadowego. Wartość energii jest określona przy
globalnym współczynniku bezpieczeństwa rurociągu S= 1,4 i S = 1,6.

2. TEST NAPRĘŻENIOWY JAKO SPOSÓB
NA PODWYŻSZENIE JAKOŚCI RUROCIĄGÓW

2.1. Metoda prowadzenia badań

Ilość wody doprowadzoną do badanego odcinka rurociągu za pomocą pomp wysokiego
ciśnienia mierzy się po stronie ssącej tych pomp za pomocą objętościomierzy.
Jednocześnie z pomiarem objętości przeprowadza się pomiar ciśnienia. Przy osiąganiu
poszczególnych stopni ciśnienia wyznacza się łączną objętość wpompowanej wody oraz
dopompowanej pomiędzy poszczególnymi stopniami ciśnienia. Nanosząc na wykres
(rys.4 ) ciśnienie w funkcji przepompowanej ilości wody, potrzebnej do napełnienia
odcinka rurociągu pod tym ciśnieniem, otrzymuje się w zakresie sprężystej pracy
materiału rur linię prostą. Pierwsze odchylenia od tej prostej wskazują na osiągnięcie
granicy proporcjonalności w materiale poszczególnych rur. Większe odchylenia od tej
prostej świadczą o tym, że poszczególne rury, lub grupy rur, podlegają obciążeniom
ciśnieniowym, wywołującym w ich materiale naprężenia sięgające obszaru rzeczywistej
granicy plastyczności. Pochyłość wspomnianej prostej, tzw. linii zadanej sprężystości,
obliczana jest dla każdego badanego odcinka i wynika głównie ze ściśliwości wody
wypełniającej rurociąg oraz sprężystego powiększenia obwodu rur. Przyrost ciśnienia na
minutę mieści się w granicach od 1 do 2 % ciśnienia, odpowiadającego granicy
plastyczności materiału. Odpowiada to zazwyczaj wzrostowi ciśnienia od 0,5 do 3
bar/min. Wartości pomiarowe - o tle nie uzyskuje się ich w postaci wydruku -
odnotowuje się i natychmiast odwzorowuje na wykresie. Oprócz tego wykresu, którego
przebieg jest analogiczny do wykresu naprężenie - odkształcenie dla podobnie
obciążanych próbek materiałowych, można także sporządzić wykres zależności objętości
wody dopompowanej do osiągniętego przyrostu ciśnienia.
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W zakresie ciśnień wywołujących plastyczne odkształcenie materiału stosuje się
przerwy w procesie dopompowywania wody, aby w porę rozpoznać ewentualne
przedwczesne skłonności rury do niepowstrzymanego płynięcia, przy czym pierwszą
przerwę wykonuje się po osiągnięciu około 1/20 dopuszczalnej odchyłki objętości.
Następnie wykonuje się kolejne przerwy, z tym, że podnoszenie ciśnienia powinno się
zakończyć w miarę możliwości po osiągnięciu 1/3 dopuszczalnej odchyłki objętości. W
trakcie każdej 15-minutowej przerwy obniża się ciśnienie o około 6 %. Proces
dopompowywania wody przerywa się najpóźniej w chwili stwierdzenia, że została
osiągnięta dopuszczalna odchyłka objętości od linii zadanej. Przy wyznaczaniu
dopuszczalnych odchyłek objętości uwzględnia się w szczególności tolerancje grubości
ścianek rur, pasmo rozrzutu granicy plastyczności materiału, różnice wysokości w
obrębie badanego odcinka rurociągu, jak też materiał, wykonanie i charakterystykę rur.
Przebieg zmian ciśnienia w czasie próby pokazuje rys. 5.

Aby wyeliminować ewentualne niestabilne miejsca wadliwe po osiągnięciu
maksymalnego ciśnienia próbnego i czasie wytrzymania, wynoszącym 60-90 minut,
dokonuje się obniżenia ciśnienia do możliwie niskiego poziomu (0 do 2 barów w
najwyższym punkcie) na okres 30 do 60 minut. W każdym przypadku po obniżeniu
dokonuje się drugiego obciążenia ciśnieniowego. Maksymalne ciśnienie próbne powinno
być przy tym nieco niższe (ok. 0,1 bar), niż przy pierwszym obciążeniu. Po drugim
obciążeniu następuje wytrzymanie trwające około 90 minut. W czasie drugiego
obciążenia ciśnieniem i następującym po tym wytrzymaniu ujawniają się ewentualne
przecieki i sporadycznie powstają pęknięcia.

Doświadczalnie stwierdzono pewne zagęszczenie przecieków przy osiągnięciu około
70 % i pęknięć przy dojściu do około 98 % maksymalnego ciśnienia próbnego. Dalsze
obciążenia ciśnieniowe są w zasadzie niepotrzebne. Jednak dla łatwiejszego znalezienia
przecieków może okazać się celowe ponowne obciążenie.

W każdym przypadku po badaniu wytrzymałości przeprowadza się badanie
szczelności przy obniżonym ciśnieniu próbnym, aby wyjść z obszaru odkształceń
trwałych materiału rur. Zwykle ciśnienie badania szczelności jest mniejsze o ok 6 %
od ciśnienia badania wytrzymałości.
Przed próbą i po niej wnętrze rurociągu sprawdza się tłokiem kalibrującym.

2.2. Skutki obciążenia wstępnego

Uzewnętrznianie się wad przy próbach ciśnieniowych

Wada w postaci pęknięcia lub przecieku uzewnętrznia się wtedy, gdy na jej krawędziach, bądź
na pozostałym przekroju, obciążenie osiągnie granicę wytrzymałości rozdzielczej. Największy
przeciek spośród wielu, które wystąpiły podczas testów naprężeniowych dalekosiężnych
rurociągów o stosunku g/D około 0,015, pod ciśnieniem roboczym spowodował ubytek wody
rzędu 18 m3/h. Większe straty stwierdzane były tylko przy pęknięciach. Większość przecieków
odznaczała się ubytkiem wody poniżej 1 m3/h. Z rysunku 6 wynikają wielkości graniczne wad,
które przy różnych próbach ciśnieniowych 28-calowego przewodu akurat zostały ujawnione.
Gdy wady, powiększając się na skutek cyklicznej zmiany obciążenia, osiągną linię ciśnienia
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roboczego, następuje pęknięcie lub przeciek w trakcie pracy. Podczas testu naprężeniowego w
żadnym razie nie są ujawniane zbyt małe wady.

Ponadto w miejscach o dużej twardości (uszkodzenia powierzchniowe, kruche rysy,
martenzytyczne wtrącenia) mogą powstawać pęknięcia, nawet gdy wgłębienie w tych
miejscach wynosi tylko kilka setnych milimetra. W strefach oddziaływania termicznego, które
zostały wstępnie uszkodzone przez nadmierne wydłużenie kuźnicze na gorąco (szwy
połączeniowe taśmy, miejsca napraw), w razie pojawienia się dużych naprężeń własnych
również możliwe są pęknięcia. Uskoki krawędzi w tych miejscach zwiększają dodatkowo to
niebezpieczeństwo.

Szereg zarysowań pod wpływem oddziaływania ciśnienia wewnętrznego, które prowadzi
do lokalnych naprężeń rozciągających i zginających, może doznać przemieszczenia naprężeń z
równoczesnym niewielkim ich powiększeniem. Powiększenia te, rzędu kilku dziesiątych
milimetra, nie są stabilne i zanikają. Jak następnie wykazano, akurat te odkształcone strefy
stanowią miejsca o opóźnionym, bądź powstrzymanym, dynamicznym powiększaniu się rys
pod wpływem cyklicznej zmiany obciążenia.

W normalnym rozkładzie wad, liczba uzewnętrzniających się wad wzrasta
ponadproporcjonalnie wraz z powiększaniem się naprężenia obwodowego (rysunek 7). Przy
wzroście wytrzymałości i tym samym stosunku granicy plastyczności do wytrzymałości na
rozciąganie podczas testu naprężeniowego coraz więcej małych wad prowadzi do przełomu.

Eliminowanie naprężeń

Naprężenia własne i naprężenia dodatkowe dodają się do wymuszonych naprężeń próbnych.
W przypadku nierównomiernie rozłożonych naprężeń własnych wzrost obciążenia,
przekraczający granicę proporcjonalności, na ogół prowadzi do stosunkowo niewielkich
odkształceń plastycznych. Naprężenia własne zanikają odpowiednio do ustalającej się
równowagi, eliminacja naprężeń nigdy nie jest związana z histerezą. Na skutek naprężeń
obwodowych podczas testu naprężeniowego, naprężenia własne w tym kierunku maleją mniej
więcej do takiej samej wartości szczątkowej, około 15 do 20% granicy plastyczności, jak w
przypadku odprężania. Jak wykazały pomiary i obliczenia, w ułożonych rurociągach
naprężenia wzdłużne, które w niedopuszczalny sposób wzrosły do wysokości granicy płynięcia
przy ściskaniu bądź rozciąganiu, są kompensowane przez względnie niewielkie odkształcenie
plastyczne w kierunku obwodowym bądź wzdłużnym.

Odkształcenia obwodowe przy eliminowaniu zbyt dużych wzdłużnych naprężeń
ściskających, które dla przewodu rurowego stanowią najniekorzystniejszy przypadek,
utrzymywały się w granicach rzędu 0,1 do 0,2% obwodu. Podobne wartości stwierdzono przy
pomiarach, które były wykonane przy diagnozowaniu odcinków poddanych testowi
naprężeniowemu w znanych krytycznych miejscach. Ponadto dokonano pomiarów wielu
przewodów poddanych testowi naprężeniowemu, które oprócz wgłębień w nieprawidłowo
wykonanych punktach podparcia wykazały także trwałe rozszerzenia obwodu. Zgodnie z
oczekiwaniem nie zarejestrowano przy tym niedopuszczalnych rozszerzeń w miejscach o
dużych naprężeniach wzdłużnych.
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Deformacje

Dopuszczalne wartości graniczne zwłaszcza jednocześnie występujących deformacji, jak np.
owalności, dyslokacja brzegowa i spłaszczenia, podane w normach i wytycznych wydają się
być przesadzone.

Jak wykazuje doświadczenie, określone deformacje ze względów produkcyjnych często
występują jednocześnie. Gdy w przypadku owalności i porównywalnych deformacji
współczynniki wzrostu naprężeń chce się ograniczyć do wartości rzędu 2, to konieczne jest
stosowanie próbnych naprężeń obwodowych wynoszących ok. 85% rzeczywistej granicy
plastyczności i więcej. Przykładowo, w wyniku takiego obciążenia eliptyczne owalności
zostały zredukowane do wartości poniżej 2%. Na rysunku 8, zgodnie z publikacją Wellingera,
przedstawiono różne krzywe zmęczenia. Ogólnie można powiedzieć: im mniejsza lokalna
deformacja, tym naprężenie znamionowe musi być bliższe rzeczywistej granicy plastyczności,
bądź plastyczne odkształcenie w tych obszarach takie, by osiągnąć zmianę w kierunku
idealnego kształtu.

Zachowanie się pozostawionych wad i pików naprężeń w warunkach obciążenia
eksploatacyjnego

Jak wynika z wielu publikacji, trwałe wady ujawnione w wyniku dużego naprężenia stają się
bardziej odporne na cykliczne zmiany obciążenia. Przy dużym obciążeniu rozpoczyna się
płynięcie, zwłaszcza na wierzchołkach i krawędziach oraz w miejscach pików naprężeń, które
po obniżeniu ciśnienia prowadzi do ujemnych naprężeń wstępnych. O eliminowaniu naprężeń
można tutaj mówić tylko wtedy, gdy jednocześnie nastąpi zmiana kształtu. W wielu
praktycznych przypadkach tak się właśnie stało, ponieważ wady związane były z odchyłkami
rury od idealnego zewnętrznego kształtu.

Doświadczenia wykazały, że rozprzestrzenianie się pęknięcia jest tym powolniejsze, im
większe było obciążenie wstępne i im więcej czasu od niego upłynęło. Stwierdzono także
zahamowanie rozprzestrzeniania się pęknięć.

Jeżeli przy tzw. próbach na ciśnienie 1,1-krotnie większe od ciśnienia roboczego, w
obszarach występowania wad osiągnięto naprężenia o wielkości zbliżonej do naprężeń
rozciągających, to odstęp między obciążeniem próbnym a obciążeniem eksploatacyjnym jest
tak mały, że w trakcie eksploatacji występują poważne plastyczne deformacje zmęczeniowe i
można się spodziewać niewielkiej trwałości rurociągu. To samo, lub w jeszcze większym
stopniu, dotyczy układów cieplnych, gdy przy określaniu ciśnienia próbnego nie uwzględniono
spadku granicy plastyczności w temperaturze roboczej.

Dla wadliwych rur ze stali 53.7 (L360) o takiej samej średnicy i różnych grubościach
ścianek określono oczekiwane pełne cykle zmiany obciążenia w obszarach wad granicznych
(tabela 2). Wady graniczne określono w taki sposób, by przy przeciążeniach próbnych jeszcze
się nie uzewnętrzniały.

Widać stąd, że w przewymiarowanym przewodzie (S=3,5) normalnie ani próba na ciśnienie
1,3-krotnie większe od ciśnienia roboczego, ani 1,5-krotnie większe nie daje selekcji wad.
Podane liczby cykli zmian obciążenia dla tych przypadków muszą być jeszcze podzielone przez
stopień pewności cyklu zmiany obciążenia sL = 5 (dla próby na ciśnienie 1,1-krotnie większe
od ciśnienia roboczego - SL - 10). Próba na ciśnienie 1,5-krotnie większe od ciśnienia
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roboczego dla przewodów zwymiarowanych z mniejszym współczynnikiem bezpieczeństwa
(S = 1,7) tylko dlatego powoduje uzewnętrznienie się większej liczby wad, i tym samym
pozwala na 1200 cykli zmiany obciążenia, gdyż występuje przy tym naprężenie obwodowe
wynoszące 90% minimalnej granicy plastyczności. Znacznie większa trwałość po
przeprowadzeniu testu naprężeniowego wynika dodatkowo jeszcze z tego powodu, że
wskutek wzrostu niezawodności analizy stopień pewności cyklu zmian obciążenia można
było obniżyć do sL = 2 i mniej. Gdy upłynie czas obliczeniowej trwałości, należałoby
powtórzyć próbę ciśnieniową, obniżyć ciśnienie lub też zastosować inny odpowiedni środek
Wartości w tabeli 4 wykazują zasadniczą zgodność z pracami badawczymi nad przeciążanymi
próbkami i elementami. Widać ponadto, że ciśnienie próbne powinno być ustalane przeważnie
w zależności od rzeczywistej granicy plastyczności, a nie od ciśnienia roboczego.

Przykłady wad

W odniesieniu do ułożonych w ziemi rurociągów z pęknięciami i przeciekami spowodowanymi
korozją naprężeniową lub innymi wadami, oprócz testu naprężeniowego nie znaleziono
jeszcze żadnej innej użytecznej metody rehabilitacji. Na dnie rowków, stanowiących powód
uszkodzenia, stwierdzono miejsca o twardości do 500 HV. Miejsca te mogą być początkiem
pęknięć w późniejszej eksploatacji. Powyżej granicy proporcjonalności twarde miejsce
kompensuje pełzanie miększego otoczenia pod wpływem wielokrotnego obciążenia aż do
wytrzymałości rozdzielczej. Pęknięcie, rozpoczynające się wówczas w dłuższym zarysowaniu,
nie może już być zahamowane na pozostałej grubości ścianki. Podobnie można wyjaśnić
pęknięcie rury, które zaczęło się od cienkiej warstwy martenzytycznej o twardości 600 HV.
Warstwa równoległa do powierzchni blachy mogła być wykryta tylko za pomocą testu
naprężeniowego. Pęknięcie to wystąpiłoby w trakcie eksploatacji na skutek osiadania
rurociągu.

Inne wady w miejscach napraw najczęściej zostały zapoczątkowane w szwach wzdłużnych
spawanych łukiem krytym. W jednym przypadku zbocza rysy tak były ze sobą ściśnięte, że
stały się przezroczyste dla ultradźwięków i rozmiary wady nie mogły zostać rozpoznane. W
podobny sposób w latach od 1975 do 1979 czternaście wad szwów wzdłużnych w rurach
spawanych prądami wielkiej częstotliwości, które niezauważenie przeszły badania
ultradźwiękowe w zakładzie produkcyjnym, w większej części ujawniły się dopiero przy
próbach na wysokie ciśnienie lub podczas testów naprężeniowych. Przypuszczalnie zbocza
rysy pod wpływem docisku znalazły się w odstępie 2 u. Taka rysa niedostatecznie odbija
ultradźwięki. W 1982 roku, w poddanych testowi naprężeniowemu rurach zgrzewanych
prądami wielkiej częstotliwości nie wystąpiły żadne uszkodzenia. W okresie od 1975 do 1979
w korpusach rur (w większej części w rurach bez szwu) odkryto także wady szwów
wzdłużnych i spiralnych spawanych łukiem krytym.

Przed tym okresem uszkodzenia szwów połączeniowych taśmy zdarzały się dosyć często.
Wydaje się, że ich wyeliminowanie nastąpiło na skutek zmiany metody spawania, bądź przez
zeszlifowanie nadlewów spoiny.

Zgodnie z oczekiwaniem, test naprężeniowy spowodował uzewnętrznienie się wad szwów
obwodowych. Ujawnianie się średnich i większych wad szwów obwodowych następuje
pośrednio w wyniku obciążeń obwodowych dochodzących prawie do rzeczywistej granicy
plastyczności (przynajmniej 85% tej wartości). Poprzez zwężenie poprzeczne, któremu przy
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przekroczeniu granicy proporcjonalności w kierunku obwodowym towarzyszy wzrost
współczynnika Poissona do 0,5, w pozostałym przekroju wad szwów obwodowych również
może zostać osiągnięta wytrzymałość na rozciąganie.

2.3. Warunki i ograniczenia

Ponieważ test naprężeniowy sięga obszarów granicznych, podczas jego przeprowadzania
konieczny jest ciągły fachowy nadzór. Test naprężeniowy zakłada nieliniową charakterystykę
wytrzymałościową i odkształcalność użytych elementów. Jeżeli poszczególne części są
przewymiarowane, lub też na skutek za dużych różnic wysokości zostały obciążone znacznie
mniejszym ciśnieniem wewnętrznym (naprężenie obwodowe poniżej 85 % rzeczywistej
granicy plastyczności), to elementów tych nie można traktować jako poddanych testowi
naprężeniowemu. Zastosowane materiały i spoiny muszą po wykonaniu odznaczać się także
wystarczającą wieloosiową odkształcalnością.

Dla osiągnięcia skuteczności testu naprężeniowego należy spełnić m. in. takie warunki, by
naprężenia podczas próby i podczas eksploatacji oddziaływały w tym samym kierunku, a pod
względem wielkości wystarczająco się od siebie różniły. Dlatego naprężenia dodatkowe są
tylko częściowo przydatne. Ze wzrostu odchyłek na wykresach ciśnienia w funkcji objętości
wbrew często wyrażanym opiniom trudno jest wnioskować, że niewiele brakuje do
rozpoczęcia pęknięcia lub przecieku.

Im bardziej miękkie materiały, tym większe są trwałe wady ujawnione w wyniku testu
naprężeniowego i tym mniejsze trwałe deformacje.

Korozja wżerowa tylko czasem prowadzi do pęknięcia podczas testu naprężeniowego.
Zgodnie z doświadczeniami izolacja polietylenowa uszczelnia niwielkie przecieki w dłuższym
czasie tylko do 90 bar ciśnienia wewnętrznego, a izolacja bitumiczna do 60 bar.

3. PODSUMOWANIE

Test naprężeniowy jest testem ciśnieniowym, polegającym na obciążeniu rur i haków
rurowych aż do granicy plastyczności materiału rury - przy dostatecznym odstępie od
naprężeń niszczących - z uwzględnieniem dopuszczalnego całkowitego obwodowego
odkształcenia plastycznego. Test naprężeniowy przy wytężeniu materiału rury do zakresu
granicy plastyczności ma za zadanie przedłużenie trwałości gazociągu i przekazanie
lepszej informacji o stanie jego bezpieczeństwa.

Dla osiągnięcia tych celów należy:

1) Zmniejszyć lub zlikwidować naprężenia układania rurociągu, naprężenia dodatkowe
wynikające z odchyłek kształtu, naprężenia własne i spiętrzenia naprężeń.

2) Usunąć miejsca wadliwe przez ich zerwanie; przy wadach, które z uwagi na swoją
wielkość znajdują się w obszarze stabilnego rozprzestrzeniania się pęknięć, utrudnić
wzrost pęknięcia pod obciążeniem roboczym przez wprowadzenie wstępnych
naprężeń ściskających na wierzchołku pęknięcia.

3) Dowieść prawidłowości konstrukcji, ułożenia i wykonania oraz doboru materiałów.
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4) Pokazać położenie obszarów proporcjonalnych rurociągu dla umożliwienia zdobycia
informacji o odstępie bezpieczeństwa od ciśnień roboczych oraz porównanie z
teoretycznym modelem obliczeniowym

5) Umożliwić ocenę stopnia bezpieczeństwa i współczynnika obliczeniowego.

Test naprężeniowy służy zatem nie tylko kontroli, ale również poprawieniu
właściwości wytrzymałościowych gazociągu i jest częścią procesu technologicznego,
polegającego na ekspandowaniu gazociągu pod wpływem zadanego ciśnienia wewnętrznego.

W konsekwencji, za pomocą tego testu zamierza się lepiej chronić środowisko
naturalne i obiekty terenowe oraz zwiększyć niezawodność przesyłania w przyszłej
eksploatacji gazociągu.
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Tabela 1. Porównanie gatunków stali

DIN-EN 10208.1 : 93

Oznacze-
nie stali

L210

L240

L290

L360

Rto.5
MPa
min

210

240

290

360

Rm
MPa

335-475

370-510

420-560

460-600

A
L„ = 5 , 6 5 ^

%

min
25

21

20

19

DIN - EN 10208.2 : 96

Oznacze-
nie stali

L245NB
L245MB
L290NB
L290MB
L360NB
L360QB
L360MB
L415NB
L415QB
L415MB
L450QB
L450MB
L485QB
L485MB
L555QB
L555MB

Rtos
MPa

245 - 440

290 - 440

360-510

415-565

450 - 570

485 - 605

555 - 675

Rm
MPa
min.

415

415

460

520

535

570

625

A
/ , = 5 , 6 5 ^

%
min

22

21

20

18

18

18

18

DIN 17172 : 78

Oznaczenie
stali

StE210.7

StE240.7

StE290.7
StE290.7.TM

StE360.7
StE360.7.TM

StE415.7
StE415.7.TM

StE445.7.TM

StE480.7.TM

MWGRS
55OTM

Rto.5
MPa
min

210

240

290

360

415

445

480

550

Rm
MPa

320 - 440

370 - 490

420 - 540

510-630

550 - 700

560-710

600 - 750

690

A
flo=5dc)

%
min.
26

24

23

20

18

18

18

18

API 5L : 92

Oznacze-
nie stali

A

B

X42

X52

X60

X65

X70

X80

Rto.5
MPa
min

207

241

289

358

413

448

482

551

Rm
MPa
min.

331

413

413

455

517

530

565

620



Tabela 2. Wymagania dotyczące wyników próby udamościowej zginania Charpy'ego V dla współczynnika bezpieczeństwa 1,4 )
i próby obciążnika spadowego przy 0°C.

00

Gatunek stali

Symbol

L245NB
L245MB
L290NB
L290MB
L360NB
L360QB
L360MB
L415NB
L415QB
L415MB
L450QB
L450MB
L485QB
L485MB
L555QB
L555MB

Nr
materiału

1.0457
1.0418

1

1.0484
1.0429
1.0582
1.8948
1.0578
L8972
1.8947
1.8973
1.8952
1.8975
1.8955
1.8977
1.8957
1.8978

Udarowa próba zginania Charpy'ego V

Minimalna energia 2) w J dla średnicy wewnętrznej < 1430 mm i grubości ścianek < 25 mm

Korpus rury (średnica zewnętrzna D w mm)

<51() >510
<610

>610
<720

>720
<820

>820
<920

>920
<1020

>1020
<112()

>1120
<1220

>1220
<1430

w poprzek osi rury (wzdłuż osi rurv w nawiasach kwadratowych)3)

40 (30)
[60 (45)]

40 (30)
[60 (45))

46(35)
[69 (52)1
61 (46)

[92 (69)1

50 (38)
[75 (56)1
68(51)

[102 (77)1

41(31)
[62 (47)1
55 (41)

[83 (62)1
76 (57)

ri 14 (86)1

40 (30)

40 (30)

43 (32)

58 (44)

83 (62)

41(31)

46 (35)

62 (47)

90 (68)

44 (33)

48 (36)

65 (49)

96 (72)

46 (35)

51(38)

68(51)

102 (77)

48 (36)

53 (40)

71 (53)

108(81)

40 (30)

42 (32)

51 (38)

57 (43)

77 (58)

120(90)

Spoina

D<1430
w poprzek

spoiny

40 (30)

Próba obciążnika
spadowego *

Udział przełomu
poślizgowego w %

Korpus rury (D w mm)

500 < D < 1430

nie stosowana

85 s )

) Globalny współczynnik bezpieczeństwa rurociągu S.
*) Wartości obowiązują dla próbek normalnych. Ustalone wartości bez nawiasów są minimalnymi przeciętnymi z trzech próbek, minimalne wartości pojedyncze (75%

wartości przeciętnych) podane są w nawiasach okrągłych. Wymagania dotyczące pracy udamościowej nie obowiązują dla strefy oddziaływania ciepła. Dla średnicy
zewnętrznej > 1430 mm i/lub grubości ścianek > 25 mm wartości należy uzgadniać.

) Próbki należy pobierać w poprzek osi rury. o ile próbki podwymiarowe o minimalnej szerokości £ 5 mm mogą być pobierane bez prostowania.
) Po uzgodnieniu przeprowadzać dla rur o średnicy zewnętrznej > 500 mm, grubość ścianek > 8 mm i ustalonej granicy plastyczności > 360 N/mm".
) Wartość przeciętna z dwóch prób.



Tabela 3. Wymagania dotyczące wyników próby udamościowej zginania Charpyego V dla współczynnika bezpieczeństwa 1,6 )
i próby obciążnika spadowego przy 0°C.

Gatunek stali

Symbol

L245NB
L245MB
L290NB
L290MB
L360NB
L360QB
L360MB
L415NB
L415QB
L415MB
L450QB
L450MB
L485QB
L485MB
L555QB
L555MB

Nr
materiału

1.0457
1.0418
1.0484
1.0429
1.0582
1.8948
1.0578

1

1.8972
1.8947
1.8973
1.8952
1.8975
1.8955
L8977
1.8957
1.8978

Udarowa próba zginania Charpy'ego V

Minimalna energia2) w J dla średnicy wewnętrznej < 1430 mm i grubości ścianek <, 25 mm

Korpus rury (średnica zewnętrzna D w mm)

<510 >510
<610

>610
5720

>720
£820

>820
<920

>920
<1020

>1020
<1120

>1120
51220

>1220
<1430

w poprzek osi rury (wzdłuż osi rury w nawiasach kwadratowych)3)

40 (30)
[60 (45)]

40 (30)
[60 (45)1
48 (36)

[72 (54)1

41(31)
[62 (47)1
55(41)

f83 (62)1

45 (34)
[68(51)1
61 (46)

[92 (69)1

40 (30)

40 (30)

48 (36)

66 (50)

51 (38)

72 (54)

53 (40)

77 (58)

42 (32)

56 (42)

82 (62)

43 (32)

58 (44)

87 (65)

40 (30)

42 (32)

47 (35)

63 (47)

96(72)

Spoina

D < 1430
w poprzek

spoiny

40 (30)

Próba obciążnika
spadowego4*

Udział przełomu
poślizgowego w %

Korpus rury (D w mm)

500 < D < 1430

nie stosowana

85 s)

! ) Globalny współczynnik bezpieczeństwa rurociągu S.
) Wartości obowiązują dla próbek normalnych. Ustalone wartości bez nawiasów są minimalnymi przeciętnymi z trzech próbek, minimalne wartości pojedyncze (75%

wartości przeciętnych) podane są w nawiasach okrągłych. Wymagania dotyczące pracy udamościowej nie obowiązują dla strefy oddziaływania ciepła. Dla średnicy
zewnętrznej > 1430 mm i/lub grubości ścianek > 25 mm wartości należy uzgadniać.

3) Próbki należy pobierać w poprzek osi rury, o ile próbki podwymiarowe o minimalnej szerokości > 5 mm mogą być pobierane bez prostowania.
4) Po uzgodnieniu przeprowadzać dla rur o średnicy zewnętrznej > 500 mm, grubość ścianek > 8 mm i ustalonej granicy plastyczności > 360 N/mm
5) Wartość przeciętna z dwóch prób.



Tabela 4. Tolerowana liczba pełnych zmian obciążenia w przypadku wad granicznych

Próba ciśnieniowa

1, 1 X Probocze

1,J X Probocze

l,J X probocze

Test naprężeniowy

Liczba pełnych zman obciążenia przy
współczynniku obliczeniowym s

s= 1,7 s = 3,5

*100

300

1 200

> 5 000

* 100

180

350

> 40 000
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Ppw
Pps

P o = 1 - 1 P r .

Pr"

6 ł

R
m-

(SGN)1,1R t 0 5

(SGU)1.0Rt0;5

jednoosiowy
stan nopręzenio(pret)

trojosiowy
stan naprężenia(rura;

Określenia

3p w — ciśnienie badania wytrzymałości
rurociqgu wg PN-92/M-34503

3 — ciśnienie badania szczelności
rurociqgu wg PN-92/M-34503

p0 - ciśnienie obliczeniowe
wg PN-90/M-34502

p r — najwyższe state ciśnienie

robocze wg PN-90/M-34502
y n - wspótczynr.ik konsekwencji

zniszczenia wg PN-9C/M-34502

m - współczynnik worunków
prucy wg PN--90/M-3450/

Rys. 1. Wykres rozciągania stali
SGN - stan granicznej nośności wg PN-90/M-34502
SGU - stan graniczny użytkowania wg PN-90/M-34502
S - globalny współczynnik bezpieczeństwa
S=l,6 - przyyo=l,15im=O,9
S=l,4 - przy yo=l,OO i m=0,9
R m - granica wytrzymałości na rozciąganie
Rt0 5 - umowna granica plastyczności odpowiadająca

całkowitemu wydłużeniu 0,5%
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Rys.2. Schematyzacja wykresu rozciągania stali z potęgowym wzmocnieniem plastycznym
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ciśnienie

"c

stop

zadana linia sprężystości

przyrost objętości wody

Rys. 4. Wykres ciśnienia w funkcji objętości

czas

Rys. 5. Przebieg próby ciśnieniowej w czasie
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g/g,

0,7

0,6 -

0,5

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 -

opóźnione \ propagacja pęknięcia
rozprzestrzenianie / w wyniku cyklicznych obciążeń

szybkie rozprzestrzenianie

strefa mieszana
X 52-rura 711,2x7,9 mm

długość wad [mm]

i

100 200 300 400 500

Rys. 6. Wielkości wad granicznych; wartości rzeczywiste, wsparte teorią

g/g o stosunek grubości ścianki rury pomniejszonej o głębokość wady do grubości ścianki

rury

1 po teście naprężeniowym

2 po próbie wodnej o ciśnieniu 1,3 - krotnie większym od ciśnienia roboczego

3 wielkość wad powodujących przecieki przy ciśnieniu niższym od ciśnienia roboczego
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Rys. 7. Rozkład pęknięć w rurociągu gazowym z korozją naprężeniową
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Rys. 8. Krzywe Wohlera dla rur okrągłych i owalnych wg Wellingera

47


