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ZASTOSOWANIE KRAJOWEJ STALI 0H14N5MCuNb
DO WYTWARZANIA LUTOWANYCH PRÓŻNIOWO

KÓŁ WIRNIKÓW TURBOSPRĘŻAREK

JERZY BIELANIK, JERZY WAWSZCZAK
Laboratorium Materiałoznawstwa WBiMR Politechniki Warszawskiej, Płock

JERZY ŻUKOWSK1
Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne TURBOTECH Sp. z o.o., Płock

Przedstawiono przegląd gatunków stali stosowanych na elementy wirujące turbosprężarek,
wyniki lutowania próżniowego stopem Au-Ni kół wirnikowych wykonanych z krajowej stali
0HJ4N5MCuNb oraz wyniki badań wytrzymałości i udarności materiału 0H14N5MCuNb po
przeprowadzeniu wszystkich cykli cieplnych, którym poddawane są koła wirników lutowanych
próżniowo. Wyniki badań potwierdziły założenie, że stal 0H14N5MCuNb zachowuje
wystarczającą udarność w temperaturze -85°C.

1. WSTĘP

Modernizacja wysokowydajnych turbosprężarek wymaga stosowania wirników wyposażonych
w koła, które wytwarza się najczęściej przez łączenie tarcz z pokrywami za pomocą
technologii spawania, zgrzewania lub lutowania próżniowego. Pomimo wielu zalet, w tym
konkurencyjnej ceny oraz wysokiej jakości i wytrzymałości połączenia, technologia lutowania
próżniowego w zastosowaniu do kół wirników jest mało popularna Szacuje się, że w Europie
zachodniej za pomocą tej technologii około dziesięciu firm wytwarza rocznie od 1000 +• 2500
wirników. Na taki stan rzeczy wpływa między innymi konieczność posiadania specjalnych
pieców próżniowych, wysoka cena lutu ze stopu zawierającego ponad 80% złota oraz trudne
do spełnienia wymaganie zachowania w temperaturze lutowania 1050°C odpowiedniej
szczeliny (50-^175 um) pomiędzy powierzchniami łączonych elementów.

Pomimo wymienionych ograniczeń, Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne
TURBOTECH Sp. z o.o. w Płocku, w kooperacji z holenderską firmą VACUUM SOLDEER
CENTRUM V.B., wytwarza na rzecz przemysłu energetycznego i chemicznego koła
wirników turbosprężarek z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego. Wdrożenie tej
technologii wymagało zastosowania odpowiedniej stali oraz opracowania dla niej oryginalnych
procesów obróbki cieplnej. Uzyskano pozytywne wyniki, tak w zakresie jakości połączeń
lutowanych próżniowo elementów kół wirników, jak również w zakresie wymaganych
własności wytrzymałościowych i udarności materiału.

2. MATERIAŁY STOSOWANE NA ELEMENTY SPRĘŻAREK

Z uwagi na wymagane wysokie własności wytrzymałościowe, własności technologiczne i
odporność korozyjną, w budowie sprężarek szerokie zastosowanie znalazły stale i staliwa
martenzytyczne zawierające chrom, nikiel a także inne pierwiastki stopowe (tabela 1). Do
wytwarzania kół wirników najczęściej stosuje się stale typu 14-5 PH , 17-4 PH, 16-5-1 oraz
stal i staliwo typu 13-4.



Tabela 1. Stale i staliwa stosowane do wytwarzania elementów sprężarek

Gatunek

13-4

13-6

14-5 PH

16-5-1

17-4

17-4 PH

Oznaczenie

według DIN

(G)X5CrNil3.4

(G)X5CrNil3.4

X5CrNiMoCul4.5

(G)X5CrNiMol6.5

G-X5CrNil7.4

X5CrNiCuNbl7.4

W a ł y

odkuwki

++

+

+

-

-

K o l a w i r n i k ó w

odkuwki, blachy

+

-

++

+

-

odlewy

++

-

-

-

-

-

O b u d o w y

odkuwki, blachy

+

+

-

++

-

-

odlewy

+4-

++

-

-

++

-

Rys historyczny materiałów zestawionych w tabeli 1 przedstawia się następująco:
1) gatunek 13-4 opracowano w Szwajcarii. Ze względu na wysokie własności

wytrzymałościowe, ciągliwość, odporność kawitacyjną i spawalność rozpowszechnił się w
wielu krajach Europy, a następnie w Stanach Zjednoczonych,

2) gatunek 13-6 opracowano w Szwecji. W porównaniu do tańszej stali 13-4 wykazuje on
jedynie wyższą ciągliwość, co ograniczyło jego zastosowanie,

3) stal utwardzalna wydzieleniowo 14-5 PH została opracowana w Anglii W porównaniu do
gatunku 17-4 PH, wcześniej opracowanego w Stanach Zjednoczonych, wykazuje lepszą
ciągliwość w kierunku poprzecznym oraz odporność na korozję wżerową i szczelinową w
środowiskach zawierających jony chloru;

4) gatunek 16-5-1 opracowano w Szwecji z zamiarem uzyskania wysokiej odporności
korozyjnej przy zachowaniu struktury martenzytycznej,

5) staliwo 17-4 opracowano we Francji z przeznaczeniem na elementy pomp i turbin. Brak
molibdenu w staliwie ogranicza jego zastosowanie w środowiskach zawierających jony
chloru.

Orientacyjny skład chemiczny oraz wpływ temperatury austenityzacji na przemianę
martenzytyczną ww. gatunków zestawiono w tabeli 2. Wpływ składu fazowego na granicę
plastyczności przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 2. Skład chemiczny, temperatura austenityzacji i przemiany martenzytycznej [1]

Gatunek

13-4
13-6

14-5 PH

16-5-1

17-4

17-4 PH

S k ł a d c h e m i c z n y , %

C
0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cr
13
13

14

16

17

16

Ni
4
6

5

5

4

4

Mo
0,4
0,4

1,5

1,5

-

-

Cu
-
-

1,5

-

-3

Nb
-
-

0,2

-

-

0,2

Temp.
austenityzacji

UC
900
900
1050
850
1050
900
1050
900
1050
900
1050

M s

U C
230
165
180
100
70
90
100
120
110
135
105

M9 0

°C
100
20
nb.
40
10
40
35
20

n.b.
25
-50



Tabela 3. Wpływ składu fazowego na granicę plastyczności stali i staliw [1]

Gatunek

13-4

13-6

14-5 PH

16-5-1

17-4

17-4 PH

MPa

600
850
600
850
650
900
1200

600

600

650
900
1200

S k ł a d f a z o w y

% martenzytu

75-
85-
60-
90-

45-
80-
9 5 -
35-

25-

30-
60-
70-

-85
-100
-80
-100

-65
-95
-100
-60

-55

-60
-85
-95

% austenitu

15-25
0- 10

20-40
0-10

35-50
5-15

0
35-50

35-50

5-20
10-20
0-10

% ferrytu

0-5
0-5

0
0

0-5
0-5
0-5
5-15

10- 15

35-50
5-20
5-20

M 2 3 C 6

+
+
+
+

+
+

+

-ł-

+
+

M2X

+

+
+
?
•>
9

?

7
7
7

wydz. bogate w Cu

-

-

+

+
-

-

+
+
+

PH - precipitation hardening (utwardzanie wydzieleniowe).

3. WYBÓR KRAJOWEJ STALI NA LUTOWANE PRÓŻNIOWO
KOŁA WIRNIKÓW TURBOSPRĘŻAREK

Przy wyborze stali na koła wirników wytwarzanych z zastosowaniem technologii lutowania
próżniowego przez firmę TURBOTECH, przyjęto następujące kryteria:

1) wysoka odporność korozyjna na działanie najczęściej występujących mediów;
2) mała skłonność do zmian kształtu i wymiarów podczas nagrzewania w operacji lutowania

próżniowego do temperatury 1050°C;
3) hartowność umożliwiająca zahartowanie kół podczas powolnego ich studzenia

bezpośrednio po operacji lutowania próżniowego, lub niska temperatura hartowania (ok
800 C) i hartowność umożliwiająca zahartowanie kół chłodzonych w spokojnym
powietrzu;

4) wytrzymałość - własności wytrzymałościowe nie niższe niż określone według DIN dla stali
X5CrNil3.4, szeroko stosowanej na elementy sprężarek podlegających modernizacji:
Ro,2 > 650 MPa; R m > 800 Mpa, A, > 15% oraz dodatkowo KCU > 60 J/cm2;

5) ograniczona do 5 % zawartość ferrytu 5 w strukturze.

Ze względu na przyjęte kryteria, wybór materiału konstrukcyjnego na koła wirników
ogranicza się do stali martenzytycznych chromowo-niklowych, chromowo-niklowo-
molibdenowych oraz stali utwardzalnych wydzieleniowo. Spośród stali krajowych na
szczególną uwagę zasługują gatunki zestawione w tabeli 4.

Stal martenzytyczna chromowo-niklowa 2H17N2 wykazuje wysoką hartowność Po
ulepszaniu cieplnym (hartowanie z temperatury 1000°C, odpuszczanie w 650°C) uzyskuje
wysokie własności wytrzymałościowe, lecz niższą od wymaganej udarność. W strukturze stali
zawartość ferrytu 5 jest wyższa niż przyjęta w kryterium 5



Tabela 4. Krajowe stale brane pod uwagę przy wyborze materiału konstrukcyjnego na koła
wirników, wytwarzanych z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego

Znak stali

2H17N2

0H14N5M

0H17N14N5MCuNb

0H15N7M2J

H16AN4M3

Temp. hart.
lub wyżarzania

U C

1000
950 - 1000

750
750
750
760
760
730

Temp.odp.
lub starzenia,

U C

650
500
550
450
550
620
510
565
450

Zawartość
ferrytu 8

%

15 - 25
5- 15

0 - 5

-

-

(min)

MPa

950
880
780
1120
930
875
1380
1160
1340

R«(min)

MPa

600
680
590
1000
780
585
1310
1100
1070

^ 5 (min)

%

14
15
15
12
18
20
8
13
10

KCU (min)

J/cm2

40
49
58
40
100
100
49
72
?

Stal 0H17N5M charakteryzuje się bardzo dobrą hartownością i po operacji lutowania
próżniowego prawdopodobnie osiągnie strukturę typową dla stanu hartowanego, tj.
austenityczno-martenzytyczną ze znaczącym udziałem ferrytu 5. Przeprowadzenie, po operacji
lutowania próżniowego, odpuszczania w temperaturze nieco powyżej 500°C umożliwia
uzyskanie pożądanych własności mechanicznych, za wyjątkiem wymaganego poziomu
udarności.

Stal 0H14N5MCuNb jest stalą martenzytyczną utwardzalną wydzieleniowo. Po procesie
hutniczej przeróbki plastycznej podlega hartowaniu w powietrzu z temperatury 1050 C (stan
Hl) lub z temperatury 950°C (stan H2). W procesie wytwarzania części maszyn dalsza
obróbka cieplna tej stali polega na starzeniu w zakresie temperatur 450 -̂  650°C lub
hartowaniu z temperatury 750 -=- 850°C i starzeniu. W zależności od temperatury starzenia
uzyskuje się zróżnicowane własności mechaniczne (tabela 4) i odporność korozyjną.
Najwyższą odporność korozyjną stal 0H14N5MCuNb wykazuje w stanie hartowanym po
zastosowaniu względnie dużej szybkości chłodzenia (olej lub powietrze) lub po krótkotrwałym
starzeniu w temperaturze 620°C [2,3], Najwyższą wytrzymałość, lecz najniższą udarność i
odporność korozyjną, uzyskuje się po przeprowadzeniu starzenia w temperaturze 450°C. W
zależności od obróbki cieplnej w strukturze stali uzyskuje się znaczące zróżnicowanie
zawartości austenitu, co umożliwia zapewnienie lutowanym elementom kół wirników
właściwej struktury wyjściowej o małej skłonności do zmian wymiarowych podczas
nagrzewania do temperatury 1050 °C.

Stale 0H15N7M2J i H16AN4M3 w stanie przesyconym mają strukturę austenityczną. W celu
osiągnięcia struktury martenzytyczno-austenitycznej stale te poddaje się kilkugodzinnemu
wymrażaniu w temperaturze -75°C lub wyżarzaniu w temperaturze około 760 C. W tym
ostatnim przypadku w osnowie martenzytyczno-austenitycznej występują wydzielenia węglika
M23C6. Końcową operacją obróbki cieplnej jest starzenie, po którym w osnowie występują
wydzielenia dyspersyjnych faz międzymetalicznych, wywołujące wzrost własności
wytrzymałościowych. Wymienione stale z racji struktury wyjściowej nie powinny stwarzać
problemów w uzyskaniu dobrej jakości połączenia lutowanego, z uwagi na niewielkie zmiany
objętościowe materiału wywołane przemianą składników ferrytycznych w austenit przy
nagrzewaniu do temperatury lutowania próżniowego (1050°C) Omawiane stale wykazują
jednak niższą ciągliwość i udarność od wymagań przyjętych w kryterium 4.



Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej krajowych stali należy
stwierdzić, że w świetle przyjętych kryteriów dla materiałów konstrukcyjnych do produkcji kół
wirników wytwarzanych z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego, gatunek
0H14N5MCuNb w największym stopniu spełnia stawiane wymagania.

4. MATERIAŁ DO BADAŃ

Do badań pobierano próbki z wyprodukowanych przez hutę BAJLDON odkuwek ze stali
0H14N5MCuNb przeznaczonych do wytwarzania tarcz i pokryw kół wirników.

Próbki badano w stanach:
STAN 1 - dostawy, tj. po hartowaniu z temperatury 1050°C z chłodzeniem w powietrzu;
STAN 2 - po obróbce cieplnej uproszczonej, przeprowadzanej wg schematu pokazanego

na rys. 1;
STAN 3 - po obróbce cieplnej pełnej, przeprowadzanej wg schematu pokazanego na rys. 2
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Rys. 1. Uproszczony cykl obróbki cieplnej próbek ze stali OH14N5MCuNb, zwany dalej
stanem 2



450 - 550 °C

czas T rhi
Rys.2. Pełny cykl zabiegów obróbki cieplnej próbek ze stali 0H14N5MCuNb, zwany dalej

stanem 3

Badania prowadzono również na próbkach pobieranych z naddatków materiału lutowanych
próżniowo kół wirników, które podlegały wszystkim cyklom cieplnym przewidzianym
technologią.
Obróbkę cieplną próbek przeprowadzono po wyznaczeniu temperatuiy przemian metodą
dylatometryczną, oraz po określeniu wpływu parametrów obróbki cieplnej na zawartość
austenitu w strukturze stali 0H14N5MCuNb.

5. WYNIKI BADAŃ

5.1. Badania temperatury przemian stali 0Hl4N5MCuNb

Badania przeprowadzono w dylatometrze uniwersalnym wyposażonym w głowicę indukcyjną.
W badaniach stosowano próbki o średnicy 4 mm i długości 20 mm Wyniki badań zestawiono
w tabeli 5.

Tabela 5. Temperatury przemian stali 0H14N5MCuNb

Stan obr.

cieplnej
1
1
1

Szybkość nagrzew.

"C / min
30
30
5

Temp. przemian

(a -> y)p
702
702
610

(a -> 7)k
768
768
712

Temp.
austenit.

"C
750
850
970

M s

°c
226
199
167

Mf

U C
?

70
80



5.2. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na zawartość austenitu w strukturze stali
0H14N5MCuNb

Badania zawartości austenitu w strukturze przeprowadzono metodą magnetyczną z
dokładnością ± 1% posługując się aparatem FERR1C0MP - RZ 023 Wyniki badań dla 3
różnych wytopów zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na zawartość austenitu w strukturze stali
0H14N5MCuNb

Parametry obróbki cieplnej:
H:1050°C
H:1050°C/S:540°C
H:1050°C/H:850°C
H: 1050 °C / H:850 °C / S:540 °C
H:1050°C/H:750°C
H: 1050 °C / H:750 °C / S:540 °C

% zawartość austenitu
4 - 8
4 - 7

6,5- 16
6-15,5
9 - 2 2

8,5 - 22

Najwyższą zawartość austenitu w strukturze wykazują próbki po hartowaniu z temperatury
750 C. Starzenie w temperaturze 540 C w nieznacznym stopniu wpływa na obniżenie
zawartości austenitu. Struktura wyjściowa materiału wywiera istotny wpływ na efekt lutowania
próżniowego. Oczekiwaną jakość połączenia uzyskuje się wówczas, gdy szczelina pomiędzy
łączonymi elementami w momencie krzepnięcia lutu nie przekracza 175 u,m. Celem badań
było ustalenie parametrów wstępnej obróbki cieplnej, zapewniającej stali 0H14N5MCuNb
strukturę o minimalnej skłonności do zmian objętościowych podczas nagrzewania elementów
kół wirników w operacji lutowania próżniowego.

5.3. Udaru ość i struktura

Próbę udarności przeprowadzono w temperaturze +20 °C zgodnie z wymogami normy PN-
79/H-04370 oraz w temperaturze-85 °C według PN-79/H-04371. W badaniach zastosowano
próbki Charpy-U o wymiarach 10 x 10 x 55 mm z karbem o głębokości 2 mm. Próbki łamano
na młocie udarowym PSd-300/150. Wyniki próby udarności przedstawiono graficznie na rys.3.
Przełomy próbek poddano badaniom fraktograficznym w mikroskopie skaningowym TESLA
BS-300. Ujawnione obrazy przełomów pokazano na rys.4-6.
Badania mikrostruktury przeprowadzano przy użyciu mikroskopu świetlnego EPITYP
współpracującego z kamerą CCD. Obrazy mikrostruktury ujawnione na zgładach
wzdłużnych, trawionych w odczynniku o składzie: 3g FeCU, 10ml HC1 (1,18) i 90ml C2H5OH,
opracowywano graficznie i zapisywano w postaci pliku za pomocą programu komputerowego
MICROSCAN Wyniki badań przedstawiono na rys. 7 - 9 .
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Rys. 3. Udarność stali OH 14N5MCuNb w różnych stanach obróbki cieplnej
w temp. otoczenia i temp. -85 C

Rys.4. Przełom plastyczny charakterystyczny Rys.5. Przełom plastyczne kruchy charakte -
dla próbek łamanych w temp.+20°C, rystyczny dla próbek w stanach 1 i 3,
niezależnie od stanu obróbki cieplnej łamanych w temp. -85 °C

Rys.6. Przełom kruchy, charakterystyczny dla
próbek w stanie 2, łamanych w temp.-85 °C



Rys.7. Mikrostruktura stali OH14N5MCuNb Rys 8. Mikrostruktura stali OH14N5MCuNb
w stanie I w stanie 2

W Rys. 9. Mikrostruktura stali OH14N5MCuNb
w stanie 3

5.4. Własności wytrzymałościowe

Próbę statycznego rozciągania stali 0H14N5MCuNb w stanie 3 przeprowadzono w
temperaturze otoczenia oraz w temperaturze 35O°C, zgodnie z wymaganiami norm: PN-81AH-
04312 i PN-80/H-04310. Próbki z główkami gwintowanymi o średnicy pomiarowej d o "- 40
mm rozciągano w maszynie wytrzymałościowej UFP-400 przy zakresie pomiarowym
siłomierza 80 kN Wyniki próby przedstawiono graficznie na rys. 10 Dodatkowo na wykresie
zamieszczono wyniki próby rozciągania w temperaturze -85 °C, przeprowadzonej przez IMŻ
w Gliwicach.
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Rys. 10. Własności wytrzymałościowe i wydłużenie stali 0H14N5MCuNb w stanie 3.
•1) Badania przeprowadzone przez IMŻ w Gliwicach: sprawozdanie nr BM/272/97, marzec 1997 r.

6. WNIOSKI

1. Od kilku lat firma TURBOTECH w Płocku do produkcji lutowanych próżniowo kół
wirników dla modernizowanych turbosprężarek stosuje krajową sta! 0Hl4N5MCuNb.

2. Opracowana technologia wstępnej obróbki cieplnej, polegająca na przeprowadzeniu
hartowania z temperatury 750 C, nadaje stali 0H14N5MCuNb właściwą strukturę pod
względem minimalizacji odkształceń w operacji lutowania próżniowego.

3. Ze względu na własności wytrzymałościowe, wydłużenie i udarność, właściwą końcową
obróbką cieplną lutowanych próżniowo kół wirników jest operacja hartowania z
temperatury 750 C i starzenia w zakresie temperatur 500 + 550 °C.

4. Rezygnacja w końcowej obróbce cieplnej kół wirników lutowanych próżniowo z operacji
hartowania z temperatury 750 C wpływa na uzyskanie niższej udarności stali
0H14N5MCuNb, zwłaszcza w temperaturach obniżonych.

Literatura
1. Berezina P.: Martensitische Cr-Ni stahle mit niedrigen C-Gehalt, Harterei Tech. Mitt.

t.32/ 1983, Nr 5, s.197-214.
2. Instytut Metalurgii Żelaza im. Staszica w Gliwicach: Charakterystyki stali seria E, t II,
3. Instytut Metalurgii Żelaza im. Staszica w Gliwicach: Charakterystyki stali seria E, 11, cz.2.
4. Bielanik J Opracowanie technologii obróbki cieplnej kół wirników wyparzanych ze stali

maraging z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego. Sprawozdanie PW na
zlecenie firmy TURBOTECH Sp. z o.o., 1994 r.

5. Bielanik J.: Badania własności mechanicznych pierścieni pobranych z kół wirników
lutowanych próżniowo po końcowej obróbce cieplnej. Sprawozdanie PW na zlecenie firmy
TURBOTECH Sp. z o.o, 1995 r.

10



6. Bielanik J.: Badania temperatury przemian alotropowych, struktury i własności mechanicznych
wytopu stali 0H14N5MCuNb wykonanego w Hucie Baildon. Sprawozdanie PW na zlecenie
firmy TURBOTECH Sp. z o.o., 1995 r.

7. Bielanik J.: Możliwości zastosowania stali 0HI4N5MCuNb na elementy sprężarki chłodniczej
tłoczącej gazowy amoniak. Sprawozdanie PW na zlecenie firmy TURBOTECH Sp. z o.o.,
1995 r.

8. Bielanik J.: Technologia obróbki cieplnej kół wirników wytwarzanych ze stali 0H14N5MCuNb
z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego przeznaczonych do pracy w temp. -8DC.
Sprawozdanie PW na zlecenie firmy TURBOTECH Sp. z o.o , 1997 r.

9. Nowacki J., Lewandowski R., Bartczak A., Kryłłowicz Wl.: Scientific Problems of Vacuum Brazing of
Centrifugal Compressor Impellers, The 4th European Conference on Advanced Materials and Processes
- EUROMAT 95, The Federation of European Materials Societies, Padova, 1995, Conf. Proceedings T.
F 123 - 128

11



METODYKA OCENY
STANU WYTĘŻENIA RUROCIĄGÓW

PRACUJĄCYCH W WARUNKACH ODDZIAŁYWAŃ
MECHANICZNYCH

ORAZ PROGNOZOWANIE ICH TRWAŁOŚCI

JERZY OKRAJNI* , JERZY WOSZCZEK**,

KAZIMIERZ MUTWIIA MAREK CIEŚLA*

*Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, Politechnika Śląska, Gliwice
**RAFAKO SA - Racibórz

W referacie przedstawiono metodą oceny stanu wytężenia rurociągów pracujących w
warunkach obciążeń mechanicznych i cieplnych oraz zaprezentowano stosowany model
obliczeniowy. Omówiono problemy prognozowania trwałości rurociągów energetycznych i
pracujących w przemyśle chemicznym.

1. WSTĘP

W polskiej energetyce oraz w przemyśle chemicznym coraz bardziej istotny staje się
problem określenia aktualnego stanu wielu obiektów, w których bieżąca kontrola wykazuje
występowanie pęknięć, wad materiałowych, odchyłek od założonych przez projektanta cech
geometrycznych oraz parametrów pracy. W niektórych wypadkach obiekty te, jak na przykład
rurociągi chemiczne lub elementy kotłów w elektrowniach, przekroczyły założony przez
projektanta obliczeniowy okres pracy. Istnieje więc konieczność podjęcia decyzji odnośnie
możliwości ich dalszej eksploatacji. W chwili obecnej nie ma ustalonych procedur określania
stanu tego typu urządzeń, poddanych złożonym oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.

Praca prezentuje wynikające z doświadczeń autorów wybrane zagadnienia z zakresu
metodyki prognozowania stanu rurociągów pracujących w przemyśle chemicznym w oparciu o
komplementarne ujęcie metod teoretycznych mechaniki ośrodków ciągłych [1-H3], metod
eksperymentalnych mechaniki ciała stałego oraz nauki o materiałach. Dopiero bowiem
połączenie wymienionych metod daje możliwość określenia wzajemnych relacji pomiędzy
czynnikami istotnymi dla procesów degradacji własności użytkowych materiałów, procesów
powstawania i rozwoju pęknięć oraz zmian zachodzących w zawieszeniach rurociągów i ich
cechach geometrycznych, a następnie opracowania odpowiednich modeli i procedur symulacji
zachowania się analizowanych obiektów w warunkach eksploatacji. Z uwagi na brak danych z
praktyki przemysłowej w odniesieniu do wzajemnych relacji pomiędzy czynnikami
określającymi stan obiektów energetycznych i przemysłu chemicznego w powiązaniu z
czynnikami, podlegającymi monitorowaniu i nadzorowi w warunkach ich eksploatacji,
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niezbędne wydaje się, na obecnym etapie, podjęcie badań o charakterze podstawowym w
powiązaniu z badaniami w warunkach użytkowania tych obiektów, w celu opracowania
podstaw metodycznych procedur oceny ich stanu technicznego, niezbędnych tak ze względów
bezpieczeństwa jak i ekonomicznych.

2.PRZEDMIOT BADAŃ

Badania zrealizowano na przykładzie rurociągów para wodna - metan pracujących w
podwyższonych temperaturach, wykonanych ze stali o strukturze austenitycznej. Podczas
odstawiania i przeglądu tego typu rurociągów, często ujawnia się występowanie pęknięć w
obrębie połączeń spawanych trójników, reduktorów i kolan. Stwierdzono także wielokrotnie
pęknięcia materiału samych trójników. Do określenia stanu tego typu obiektów niezbędne jest
wyznaczenie miejsc najbardziej wytężonych, które powinny być poddane szczególnie
wnikliwej kontroli w procesie eksploatacji. Wyznaczenie w tych miejscach wytężenia stwarza
ponadto możliwość zdefiniowania lokalnych warunków degradacji własności użytkowych
materiału oraz powstawania i rozwoju pęknięć.

Biorąc pod uwagę aspekt metodyczny analizie poddano rurociąg o cechach typowych dla
tego rodzaju obiektów pracujących w przemyśle chemicznym. Założono, że rurociągiem
transportowany jest gaz pod ciśnieniem 3,2 MPa w temperaturze 650°C. Rurociąg izolowany
jest na całej długości, z wyjątkiem zaworów, warstwą wełny mineralnej o grubości 160 mm
umieszczonej w osłonie z blachy aluminiowej o grubości 1 mm . Obiekt podparto w dziesięciu
punktach.

3. MODEL OBLICZENIOWY

Na podstawie analizy warunków eksploatacji obiektów pracujących w energetyce i przemyśle
chemicznym oraz ich dokumentacji technicznej określono założenia i dane do modelu
obliczeniowego . Dane te obejmowały:
- wymiary rur - długości, średnice, grubości ścianek, promienie gięcia łuków,
- cechy armatury - wymiary, ciężar,
- cechy materiałowe - gatunek, właściwości fizyczne i mechaniczne,
- cechy izolacji termicznej - grubość, ciężar właściwy.

Obliczenia wykonane zostały dla dwóch wariantów obciążeń, różniących się rozkładem
temperatur wzdłuż rurociągu, oraz trzech wariantów zawieszenia - podparcia rurociągu. W
wariancie nr I podparcia obliczenia przeprowadzono przy założeniu podpór o bardzo dużej
sztywności w kierunku pionowym, w wariancie nr II przyjęto sprężyste podparcie rurociągu,
natomiast w wariancie III założono podpory o charakterystyce stałosiłowej. We wszystkich
trzech wariantach podparć przyjęto swobodę przemieszczeń w płaszczyźnie poziomej.
Pierwszy z założonych wariantów temperatury - 77 związany jest z rozruchem rurociągu i
charakteryzuje się istotnym zróżnicowaniem temperatury wzdłuż jego osi, dochodzącym do
485 K. . Wariant - T2 odpowiada procesowi ustalonemu, charakterystycznemu dla normalnych
warunków eksploatacji. Wzdłuż osi rurociągu występują w tym wypadku wyższe temperatury,
w odniesieniu do wariantu 77, natomiast ich różnice nie przekraczają 180 K. Obciążenia
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mechaniczne, wywołane ciężarem własnym i ciśnieniem wewnętrznym, pozostały we
wszystkich przypadkach takie same. W obliczeniach uwzględniono również obciążenie
rurociągu wynikające z przemieszczenia króćców wskutek odkształceń cieplnych komór
reaktorów.

Rys. 1. Fragment rurociągu będącego przedmiotem analizy. Linią o mniejszej grubości
zaznaczono oś rurociągu odkształconego pod wpływem obciążeń mechanicznych
i cieplnych

4. WYNIKI BADAŃ WYTĘŻENIA RUROCIĄGU

Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych. W poszczególnych punktach
rurociągu wyznaczano siły, momenty i przemieszczenia oraz, w oparciu o hipotezę Hubera,
określono rozkład naprężeń zastępczych wzdłuż osi rurociągu. Naprężenia zastępcze w
określonym punkcie osi rurociągu zdefiniowano jako największe naprężenia w danym
przekroju rury lub w danym elemencie armatury. Wyznaczono rozkłady przemieszczeń w
rurociągu dla sposobu zamocowania oznaczonego symbolem II, który jest charakterystycznym
sposobem zawieszania badanych obiektów. Przemieszczenia te mogą stanowić podstawę dla
oceny zachowania się rurociągu w odniesieniu do stałych elementów podpór. Konstrukcja
podpór powinna bowiem zapewniać możliwość przemieszczania się rurociągu w
wyznaczonym w poszczególnych punktach zakresie.
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niemieckiej firmie HBS w Dachau. Przy wyborze metody kierowano się wielkością strefy
wpływu ciepła powstającą w procesie spajania próbek. Przyjęto, że powinna ona obejmować
obszar maksymalnie do około 6 mm przed środkiem próbki i nie może wpływać na własności
materiału.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze rezultaty daje metoda
spawania trzpieniowego.

Stanowisko do rekonstrukcji próbek Charpy zostało zaprojektowane i wykonane na bazie
standardowych urządzeń niemieckiej firmy HBS w Dachau. Składa się ono z następujących
podzespołów:
- zasilacza typu ARC 804,
- pistoletu typu PHM 80,
- urządzenia sterującego wraz z uchwytem palnika i dozownikiem argonu,
- stołu wraz z kolumną i imadłem.

Zastosowano następujące parametry spawania:
- zakres prądowy do 800 A,
- czas spawania 240 ms,
- osłona gazowa argon (99,999 %).

Na rys. 1 pokazano zdjęcie stanowiska do spawania próbek, W trakcie prób rekonstrukcji
różnymi metodami stwierdzono, że tylko zastosowanie trzpieni (kołków) o przekroju
okrągłym zapewnia właściwe centrowanie łączonych elementów.
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Rys. 1. Stanowisko do spawania próbek
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mechaniczne obszarów przypowierzchniowych, jak i oddziaływanie agresywnego środowiska,
prowadzą do przerwania ochronnych, pasywnych warstw tlenkowych, w wyniku czego
dochodzi do lokalnego ataku korozji.

Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że pękanie korozyjne trójnika jest
wspólnym efektem działania chemicznego i cieplno-mechanicznego. Procesy chemiczne w
wysokich temperaturach działają destrukcyjnie na metal, a zwłaszcza na granice ziaren
austenitu oraz miejsca i obszary z różnego rodzaju wadami, natomiast procesy cieplno-
mechaniczne powodują bezpośrednie pękanie metalu.

Rys.2.
Staiktura warstwy przypowierz-
chniowej wewnątrz trójnika z
widocznymi efektami zniszczenia
w wyniku korozji międzykrysta-
licznej. Mikroskop skaningowy,
pow. 1000x

Rys. 3.
Struktura złącza spawanego
trójnika z rurą. Widoczne efekty
pękania wywołanego korozją
powiązaną z oddziaływaniem
naprężeń. Mikroskop świetlny,
Pow. 40x
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6.PODSUMOWAN1E

Przeprowadzone obliczenia wykazały istotny wpływ sposobu zawieszania (podpierania)
rurociągu na rozkład naprężeń zastępczych w całym obiekcie oraz na wytężenie otoczenia
poszczególnych jego elementów, w tym tych, których warunki eksploatacji należałoby uznać za
kryterialne. Są to trójniki, kolana oraz reduktory. Dotyczy to w szczególności połączeń
spawanych w ich otoczeniu. Dokonując zmian sposobu mocowania rurociągu lub
charakterystyk podatności podpór można korygować rozkłady naprężeń, dążąc do
zminimalizowania lokalnego wytężenia w tych złożonych obiektach technicznych. Użyteczną
rolę w tym wypadku może spełniać przedstawienie wyników obliczeń w postaci wartości
względnych. Można na przykład określić istotność poszczególnych rodzajów obciążeń w
odniesieniu do ich wpływu na wartości naprężeń lub przemieszczeń poprzez wyznaczenie
lokalnych wartości stosunku tych wielkości przy obciążeniu prostym do ich wartości przy
obciążeniu złożonym. Najkorzystniejszym sposobem mocowania badanego rurociągu okazało
się zawieszenie stałosiłowe. Wykazano również, że w obszarach o największym wytężeniu
przy zazwyczaj stosowanym w warunkach eksploatacji zawieszeniu, jakim jest zawieszenie
sprężyste, najistotniejszymi czynnikami determinującymi lokalne wytężenie jest ciężar własny
oraz oddziaływanie podwyższonej temperatury. Zawieszenia stałosiłowe powodują natomiast
wyeksponowanie czynnika mechanicznego, jakim jest ciśnienie wewnętrzne, które staje się
wówczas dominującym obciążeniem w rurociągu.

Wyznaczone przemieszczenia poszczególnych punktów rurociągu osiągają lokalnie
maksymalne bezwzględne wartości dochodzące do kilku centymetrów w kierunku osi (x) oraz
w kierunku pionowym. Są to wartości, które przy braku swobody przemieszczeń powodować
mogą trwałe odkształcenia podpór (zawieszeń ) rurociągu. Są one w niektórych wypadkach
tak duże, że nie mogą być skompensowane przez odkształcenia sprężyste podpór.

7. WNIOSKI

1) W trójnikach, w rurociągu zawieszonym za pomocą podpór sprężystych lub sztywno
podpartym, występują wysokie naprężenia spowodowane głównie oddziaływaniem
podwyższonej temperatury oraz ciężaru własnego.

2) Zawieszenia stałosiłowe powodują wyeksponowanie czynnika mechanicznego, jakim jest
ciśnienie wewnętrzne, które staje się wówczas dominującym obciążeniem w rurociągu.

3) Czynnikiem decydującym o zmiennych w czasie wartościach naprężeń w najbardziej
wytężonych obszarach rurociągu są zmiany rozkładów temperatury wzdłuż rurociągu
podczas rozruchów i odstawień.

4) Przedstawiony w pracy tok postępowania umożliwia określenie miejsc o maksymalnych
wartościach naprężeń zastępczych, w których może zachodzić proces pękania materiału.
Miejsca te powinny być przedmiotem analizy w ujęciu lokalnym, z uwzględnieniem
rzeczywistych cech geometrycznych elementów obiektu.
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5) Pękanie elementów rurociągów chemicznych jest wspólnym efektem działania chemicznego
i cieplno-mechanicznego. Procesy chemiczne w wysokich temperaturach wpływają
destrukcyjnie na metal, a zwłaszcza na granice ziaren oraz miejsca i obszary z różnego
rodzaju wadami, natomiast obciążenia cieplno-mechaniczne powodują bezpośrednie
pękanie materiału.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń uzyskano szereg wniosków o ogólnym
znaczeniu, zwłaszcza w odniesieniu do metodyki badań obiektów, które pracują w energetyce i
w przemyśle chemicznym od szeregu lat. Pobieżna ocena stanu tych obiektów budzi często
uzasadnione obawy co do możliwości ich dalszej eksploatacji. Brak jest jednak obiektywnych
kryteriów i metodyki określania ich trwałości resztkowej. Związane to jest z wieloma
uwarunkowaniami, wśród których jednym z najistotniejszych jest brak danych nie tylko co do
historii obciążenia, lecz również w odniesieniu do aktualnych charakterystyk obciążeń
mechanicznych i cieplnych, stanu zawieszeń oraz własności materiałów.

Jak wynika z przedstawionej analizy, badania stanu eksploatowanych obecnie rurociągów
wymagają dokładnych danych odnośnie rozkładów temperatury, zmian temperatury w czasie
w poszczególnych ich punktach, jak również określenia aktualnych charakterystyk podpór. W
tym celu niezbędne jest prowadzenie pomiarów temperatury i jej ciągła rejestracja w
wybranych punktach rurociągu. Rejestracja powinna obejmować rozruch obiektu oraz okres
normalnej eksploatacji z uwzględnieniem wahań temperatury zewnętrznej w okresie jesienno -
zimowym i wiosennym. W przypadku rurociągów zawieszanych za pomocą podpór
sprężystych należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację zawieszeń w celu określenia
zgodności ich wykonania z dokumentacją oraz stopnia zużycia W przypadkach znacznego
zużycia lub dużej rozbieżności wykonania w odniesieniu do dokumentacji niezbędne jest
wyznaczenie charakterystyk podpór metodą doświadczalną, które powinno stanowić jeden z
elementów procedury oceny stanu technicznego rurociągów. Wyznaczone rozkłady naprężeń
na różnych etapach procesu eksploatacji dają możliwość określenia charakterystyk lokalnie
zmiennych obciążeń, niezbędnych dla oszacowania trwałości analizowanych obiektów.
Wymaga to jednakże zastosowania odpowiednich kryteriów, których opracowanie jest obecnie
przedmiotem badań w ośrodkach łączących doświadczenia praktyczne z podstawami
teoretycznymi mechaniki ośrodków ciała stałego [7-H?].
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KOROZJA ATMOSFERYCZNA
KONSTRUKCJI STALOWYCH I STALOWYCH - OCYNKOWANYCH

W OTOCZENIU ELEKTROWNI WĘGLOWYCH.
METODY OCHRONY

MARIAN GŁUSZKO
Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

we Wrocławiu*, Pracownia Badań Korozyjnych, Wrocław

W artykule podano główne czynniki powodujące korozją atmosferyczną w otoczeniu
elektrowni węglowych. Określono wielkość korozji podstawowych (głównych) metali
konstrukcyjnych oraz intensywność narażeń środowiskowych występujących na terenie i w
otoczeniu elektrowni węglowych. Podano, opracowane na podstawie badań własnych,
metody ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i stalowych-ocynkowanych.

1. WSTĘP

Problemy korozji atmosferycznej oraz związane z nimi zagrożenia ochrony antykorozyjnej
metali występują obecnie we wszystkich dziedzinach techniki Zagrożenia te występują
szczególnie wyraźnie w warunkach agresywnych atmosfer przemysłowych, o dużym
zapyleniu, np. na terenie i w otoczeniu elektrowni węglowych, zwłaszcza elektrowni, które
jako nośnik energetyczny stosują węgiel brunatny. Głównymi stymulatorami korozji są gazowe
i stałe produkty spalania paliw węglowych, takie jak: SO2, NOX, H2S, CO, CO2 i pyły.
Substancje te potęgują działanie naturalnych czynników korozyjnych występujących w
atmosferze, tj. dużej wilgotności względnej powietrza (powyżej tzw. krytycznej wilgotności)
oraz promieniowania ultrafioletowego i cieplnego.

W skład lotnych pyłów emitowanych przez elektrownie, powstających podczas spalania
węgla kamiennego lub brunatnego, wchodzą głównie: krzemionka, tlenki żelaza i glinu, tlenki
metali alkalicznych oraz w śladowych ilościach tlenki metali ciężkich. Ponadto w emitowanych
pyłach występują produkty niepełnego spalania węgla, tj. sadza, koksik i smółka, składniki te
odznaczają się silnymi właściwościami adsorpcyjnymi oraz szczególną agresywnością
korozyjną w stosunku do większości metali konstrukcyjnych, wynikającą ze znacznej różnicy
potencjałów elektrochemicznych. Wykazują one również znaczne oddziaływanie destrukcyjne
na powłoki ochronne.

* Laboratorium Badawcze Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki posiada:
- Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr L/67/1 /96 nadany przez Polskie Centrum Badań i

Certyfikacji (PCBiC);
- Certyfikat Ministerstwa Przemyślu i Handlu, Departament Paliw i Energii, nr DE 3/10/5512/94;
- Świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków (PRS) nr 14/883995/TE/92.
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2. KOROZJA ATMOSFERYCZNA

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów korozji jest korozja atmosferyczna.
Korozji tej ulegają praktycznie wszystkie metale konstrukcyjne, aparaty, maszyny i urządzenia,
które są eksploatowane w warunkach atmosferycznych. Korozja atmosferyczna ma charakter
elektrochemiczny, przebiega z udziałem wody oraz z nieograniczonym dostępem tlenu jako
depolaryzatora. Podczas korozji atmosferycznej, na powierzchni metalu zachodzą
równocześnie dwa procesy: anodowy i katodowy.

W procesie anodowym następuje utlenianie metalu tzn. jego przejście ze stanu metalicznego
w stan jonowy. Proces katodowy przebiega w dwojakiej formie, w zależności od pH
środowiska. W środowisku kwaśnym następuje katodowa redukcja jonów wodorowych z
wydzieleniem wodoru, natomiast w środowisku obojętnym i zasadowym następuje katodowa
redukcja tlenu w roztworze wodnym, z utworzeniem jonów wodorotlenowych. Produkty
korozji na powierzchni metalu powstają na granicy obszarów anodowych i katodowych w
wyniku zachodzących wtórnych reakcji chemicznych.

3. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POWSTAWANIE KOROZJI
ATMOSFERYCZNEJ

Do podstawowych czynników środowiskowych i atmosferycznych, które są odpowiedzialne
za powstawanie korozji atmosferycznej, należą:
- działanie wody w jej wszelakiej postaci,
- duża wilgotność względna powietrza (powyżej tzw. krytycznej wilgotności względnej),
- działanie temperatury i jej zmiany,
- działanie promieniowania UV,
- zawartość w powietrzu substancji gazowych, głównie SO2, NOX, H2S, CO2 itp.,
- zawartość w powietrzu chlorków,
- zawartość w powietrzu lotnych węglowodorów aromatycznych i alifatycznych oraz

produktów ich degradacji, tj. sadzy, koksiku, smółki,
- zawartość w powietrzu pyłów powstających podczas spalania paliw węglowych.

Ww. czynniki stymulują powstawanie ogniw korozyjnych, stanowiących siłę
elektromotoryczną wielu odmian korozji atmosferycznej.
Do ogniw tych należą:
- tlenowe ogniwo stężeniowe,
- stężeniowe ogniwo korozyjne,
- temperaturowe ogniwa korozyjne,
- ogniwa aktywacyjno-pasywacyjne,
- makro i mikro ogniwa galwaniczne.

Ponadto występujące zanieczyszczenia na powierzchni metalu oraz wtrącenia w samym
metalu, typu C, P, S, Si itp., stymulują własne ogniwa galwaniczne.

Przedstawione powyżej ogniwa powodują następujące typy korozji atmosferycznej: korozję
ogólną, miejscową, wżerową, szczelinową i kontaktową.
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Korozja ogólna powoduje dość równomierny ubytek metalu na całej korodującej
powierzchni. Powstaje ona w tych środowiskach atmosferycznych, w których tworzą się łatwo
rozpuszczalne produkty korozji. Powoduje ona ubytek dużych ilości metalu i, wraz z korozją
miejscową, powszechnie występuje na powierzchniach takich wyrobów metalowych jak
konstrukcje stalowe i ocynkowane, samochody, wagony, kontenery, różnego rodzaju maszyny
i urządzenia.

Korozja wżerowa jest to lokalna korozja metalu spasywowanego, zachodząca w obecności
aktywnych anionów takich jak chlorki i siarczany.

Korozja szczelinowa powstaje w wyniku wzmożonego rozpuszczania metalu we
wszelkiego rodzaju szczelinach i przewężeniach, tzn. wszędzie tam, gdzie utrudniony jest
dostęp tlenu do powierzchni metalu.

Korozja kontaktowa jest to zlokalizowana korozja jednego metalu w miejscu styku z innym
metalem lub materiałem o znacznej różnicy potencjałów (np. sadzą, grafitem, pyłem) Dwa
metale, o różniących się potencjałach elektrochemicznych, będące w bezpośrednim styku,
zanurzone lub pokryte warstwą elektrolitu, wytwarzają własny potencjał elektrodowy, co
powoduje przyspieszoną korozję metalu bardziej aktywnego (stanowiącego anodę).

4. PRODUKTY KOROZJI TWORZĄCE SIĘ NA STALI
W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Istnieje obszerna literatura dotycząca rodzajów substancji chemicznych, które mogą wchodzić
w skład produktów korozji, tworzących się na stali w warunkach atmosferycznych.

Do najczęściej wymienianych przez licznych autorów substancji, które stanowią składniki
fazowe rdzy, należą:
a) tlenki

b) oksywodorotlenki

FeO
a-Fe2O3

Y-Fe2O3

Fe3O4

a- FeOOH
p- FeOOH
y- FeOOH
6- FeOOH

- wustyt (czarny),
- hematyt,
- magnemit,
- magnetyt,
- getyt,
- akagenit,
- lepidokrokit,
- związek bezpostaciowy (amorficzny)

c) kompleksony siarczanów i chlorków

Obecność w powietrzu znacznych ilości szczególnie aktywnych stymulatorów korozji, np.
SO2 i chlorków, przyspiesza korozyjne niszczenie wszystkich metali, nawet tych, które w
„czystych" środowiskach wykazują dużą odporność korozyjną (stale stopowe, stopy aluminium
itp.).

Chlorki, jako istotny czynnik środowiskowy, występują głównie na wybrzeżu jako aerozol
wody morskiej, ponadto w znacznych ilościach na terenie dużych okręgów przemysłowych
(huty, elektrownie). Źródłem zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem siarki są przede
wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne, pracujące na zasiarczonych paliwach stałych
(elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie), ponadto zakłady chemiczne, rafineryjne itp.
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Inne zanieczyszczenia gazowe typu: tlenki azotu, amoniak, siarkowodór w znaczących
ilościach występują głównie wokół specyficznych zakładów przemysłu chemicznego.
Dodatkowo w środowiskach miejsko-przemysłowych występuje znaczne zapylenie. Pył, nawet
obojętny chemicznie, na ogół przyspiesza procesy korozyjne ze względu na higroskopijne
pobieranie i przetrzymywanie wilgoci z powietrza.

Mechanizm aktywizowania procesów korozyjnych przez dwutlenek siarki i chlorki jest
wieloraki. Powodują one z jednej strony znaczny wzrost przewodnictwa elektrolitycznego
warstwy wilgoci na powierzchniach metali, co z uwagi na elektrochemiczny charakter
procesów korozyjnych zwiększa ich szybkość. Inną, groźną korozyjnie, ich cechą jest duża
aktywność chemiczna. Zarówno chlorki jak i dwutlenek siarki rozpuszczone w wodzie tworzą
ruchliwe i agresywne jony Cl" i SO32". Ponadto produkty korozji metali (Fe, Cu, Zn, Al)
sprzyjają szybkiemu utlenianiu bezwodnika kwasu siarkawego zgodnie z reakcją:

SO2 + O2 + 2e" -+ SO4
2'

Obecność obu jonów w warstwie wilgoci na powierzchni metalu stwarza warunki do
powstawania ogniw korozyjnych typu galwanicznego, wynikającego z niejednorodności
powierzchni, ogniwa stężeniowego lub nierównomiernego napowietrzania. W ogniwach tych
metal rozpuszcza się w elektrolicie aktywizowanym jonami Cl" lub SO4

2".

Uogólniając, procesy te można przedstawić za pomocą następujących równań:
a) dla jonów chlorkowych

Me + H2O + Cl" -> H+ + MeOHCl + 2e"
MeOHCl" + H+ + Cl" -> MeCl2 + H2O

MeCl2 + 2H2O -> 4Me(OH)2 + 2H+ + 2C1"
b) dla jonów siarczanowych

Me + SO4
2" -» MeSO4 + 2e"

MeSO4 + Me + H2O + l/2O2 -> MeSO4 + ^Me(OH)2

MeSO4 + 2H2O -> 4Me(OH)2 + SO4
2" + 2łT

W procesie, opisanym powyższymi równaniami, czynniki zanieczyszczające katalizują
procesy korozyjne, w których każdy z nich jest w stanie wydobyć z sieci metalu nieokreśloną
liczbę atomów, wchodzących w efekcie w skład produktów korozji.

5. KOROZJA ATMOSFERYCZNA CYNKU I POWŁOK CYNKOWYCH

W warunkach atmosferycznych powierzchnia cynku pokrywa się warstwą produktów korozji,
której skład zależny jest od wilgotności względnej powietrza, temperatury i składu otaczającej
atmosfery. Badania szybkości korozji cynku wykazały, że ochronne warstewki produktów
korozji tworzą się w granicach pH 6-12, a minimum szybkości korozji stwierdzono w zakresie
pH 10-12. Wpływ wartości pH na szybkość korozji cynku przedstawiono na rys. 1.
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Rys. I. Wpływ wartości pH na szybkość korozji cynku

Przy braku w otaczającej atmosferze zanieczyszczeń przemysłowych, powierzchnia cynku
pokrywa się ochronną warstwą produktów korozji, w skład których głównie wchodzą, tlenek
cynku ZnO, wodorotlenek cynku Zn(OH)2, i zasadowe węglany cynku: Zn5(CO3)2(OH)6,
2ZnC03-3Zn(OH)2-H2O. Warstwa ta zwyczajowo nazywana jest "białą rdzą" lub "cynk-
patyną".

W warunkach oddziaływania współczesnych atmosfer, zwłaszcza przemysłowych i
miejskich, szybkość korozji cynku zależna jest głównie od zawartości dwutlenku siarki,
intensywności występowania "kwaśnych deszczów", zawartości chlorków, zapylenia atmosfery
oraz warunków klimatycznych determinujących temperaturę powierzchni cynku, jej
zawilgocenie i częstotliwość zmian tych parametrów. Obecność zanieczyszczeń
atmosferycznych w sposób zasadniczy zmienia skład warstwy produktów korozji cynku, co
powoduje znaczne zmniejszenie jej grubości i rozszczelnienie, prowadzące do wzrostu
szybkości korozji metalu podłoża.

6. OKREŚLENIE NARAŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA TERENIE ELEKTROWNI

W celu określenia agresywności korozyjnej atmosfer, wykonano pomiary zawartości SO2 i
chlorków oraz pomiary szybkości korozji podstawowych metali konstrukcyjnych w
wytypowanych miejscach na terenie kilku elektrowni. Pomiar zawartości SO2 w atmosferze
wykonywano w cyklu miesięcznym, metodą adsorpcyjną zgodnie z normą czeską ĆSN 03
8211. Wynik pomiarów podano w mgS02m"2d"1 (mgSO2/m2doba). Pomiary zawartości
chlorków (pomiar zasolenia atmosfery) wykonano zgodnie z normą 1SO/D1S 9225, przy
zastosowaniu tzw. „mokrej świecy". Wynik podano w mgCl/m2doba. Pomiary szybkości
korozji miedzi, aluminium, cynku i stali wykonano metodą grawimetryczną. W badaniach
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stosowano próbki metali o wymiarach 80x20x1 mm, które wycięto z blachy: miedzianej gat.
M-l, aluminiowej gat. A-l, cynkowej gat. E-00 i stalowej gat. St-3. Badane metale
eksponowano na otwartej przestrzeni, w różnych miejscach elektrowni, w czasie jednego
miesiąca i jednego roku. Szybkość korozji metali podano w g/m -dobę. Uzyskane wyniki
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ocena narażeń środowiskowych

Lp

1

2

3

4

5

6

Miejsce
pomiaru

El.
Pontnów

El.
Adamów

El.
Konin

El.
Turów

El.
Łagisza

El.
Łaziska
Górne

Szybkość korozji metali
[g/m2 doba]

M-l
A-l
E00
St-3
M-l
A-l
E00
St-3
M-l
A-l
E00
St-3
M-l
A-l
E00
St-3
M-l
A-l
E00
St-3
M-l
A-l
E00
St-3

0,021
0,011
0,044
0,986
0,019
0,008
0,031
0,657
0,037
0,013
0,058
1,227
0,058
0,015
0,120
1,940
0,054
0,014
0,109
1,803
0,051
0,014
0,104
1,753

Zawartość SO2
[mg/m* doba]

112,5

102,3

128,3

158,6

182,4

165,1

Zawartość Cl*
[mg/m2 doba]

10,2

5,4

12,1

12,9

14,5

13,1

Na podstawie uzyskanych wyników badań zawartości dwutlenku siarki i chlorków w
atmosferze oraz badań szybkości korozji podstawowych metali konstrukcyjnych należy
stwierdzić, że całe środowisko na terenie i wokół elektrowni węglowych posiada atmosferę
przemysłową silnie zanieczyszczoną (oznaczenie C5-I wg ISO 12944). Średnia wielkość
korozji stali w cyklu rocznym wynosi 659 g/m"rok, a cynku 69,3 g/m rok. Dla zapewnienia
skutecznej ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i stalowych-ocynkowanych należy
stosować systemy ochrony nowej generacji.
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7. METODY OCHRONY KONSTRUKCJI STALOWYCH
I STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Dla zapewnienia skutecznej ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych i stalowych
ocynkowanych, przeznaczonych do pracy w naturalnych warunkach atmosferycznych, należy
stosować tylko te powłoki, które są odporne na agresywne działanie czynników danego
środowiska. Aby odpowiedzieć na pytanie, które powłoki są odporne na działanie czynników
atmosferycznych, należy określić wpływ poszczególnych narażeń środowiskowych i
klimatycznych na destrukcję powłok ochronnych

Ponadto malowanie powłok cynkowych napotyka na pewne trudności, związane głównie z
brakiem należytej przyczepności wielu gatunków farb do powierzchni cynku. Wynika to
między innymi z amfoterycznego charakteru cynku oraz ze znacznej jego reaktywności, a
także reaktywności produktów jego korozji z niektórymi substancjami błonotwórczymi w
powłokach lakierowych. Prowadzi to do powstania mydeł cynkowych na granicy faz „polimer-
metal", które powodują marszczenie, spęcherzenie i odrywanie powłok lakierowych od cynku.
Brak przyczepności powłok lakierowych może być również związany z ujemnym
oddziaływaniem niektórych pigmentów z powierzchnią cynku, a także obecność nie
usuniętych przed malowaniem zanieczyszczeń z powierzchni metalu, zwłaszcza nie usuniętych
produktów korozji cynku (tzw. "białej rdzy").

O trwałości i niezawodności pokryć lakierowych na powierzchni cynku (tzw. pokryć
metalo-organicznych) decyduje głównie stan wyjściowy powłok cynkowych, sposób
przygotowania powierzchni i prawidłowy sposób nakładania powłok.

Właściwą przyczepność oraz wysoką odporność korozyjną powłok lakierowych na cynku
można uzyskać wyłącznie przez stosowanie farb przeznaczonych do bezpośredniego
malowania cynku tj. farb reaktywnych, które reagują chemicznie z powierzchnią cynku dając
trwałe połączenia na granicy faz polimer-metal.

W celu doboru optymalnych systemów pokryć ochronnych należy wykonać badania całego
zespołu właściwości fizyko-mechanicznych powłok i odporności korozyjnej.

W zasobach naukowych Pracowni Badań Korozyjnych IEL/OW znajdują się dane
dotyczące walorów ochronnych szeregu zestawów i systemów powłok. Zestawy te oparte są
na bazie materiałów malarskich krajowych producentów tj.:
- Polifarb „Oliwa",
- Polifarb „Nobiles",

Polifarb Wrocław,
- Polifarb Cieszyn,
- Polifarb Dębica
oraz producentów zagranicznych:
- „Hempel",

„Wilckens",
- „Dr. Schumacher",

„Carboline".

Właściwości fizyko-mechaniczne wybranych systemów ochronnych na cynku podano w
tabeli 2, natomiast na powierzchni stali w tabeli 3.
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Tabela 2. Właściwości fizyko-mechaniczne powłok na powierzchni cynku

ts»

Lp

1

2

3

Rodzaj zestawów

Powłoki
poliwinylowe o
bardzo dobrych
właściwościach
Powłoki akrylowe o
bardzo dobrych
właściwościach
Powłoki o
niedostatecznych
właściwościach

Grubość

[uml

65-85

63-75

63-70

Odporność
na

uderzenie
[kg-cm]

50

50

10-15

Odporność
na

zarysowanie
[g]

2400-2650

2100-2350

1500-1700

Przyczepność
1 -max
4 - min

[stopnie]

1

1

4

Tłoczność/
tłoczność

przy nacięciu
[mm]

8,5/8,5

8,5/8,0

2,3/1,7

Elastyczność

[mm]

3-5

3-5

8-10

Względna
twardość

0,48-0,52

0,41-0,45

0,40-0,43

Ścieralność

[kg/um]

0,21

0,18

0,15

Tabela 3. Właściwości fizyko-mechaniczne powłok na powierzchni stali

Lp

1

2

3

Rodzaj zestawów

Powłoki
epoksydowo-
poliuretanowe
(mastykory)
Powłoki
poliwinylowe
Powłoki
poliwinylowo-
akrylowe

Grubość

fum]

185-200

85-120

83-100

Odporność
na

uderzenie
[kg-cm]

50

50

50

Odporność
na

zarysowanie
[g]

3650-4000

2450-2700

2250-2450

Przyczepność
1 - max
4 - min

[stopnie]

1

1

1

Tłoczność/
tłoczność

przy nacięciu
[mm]

5,5/4,0

8,5/8,0

8,5/7,5

Elastyczność

[mm]

>20

3-5

3-5

Względna
twardość

0,75-0,85

0,50-0,52

0,47-0,50

Ścieralność

[kg/um]

1,8-2,5

0,36

0,28



Zestawy wymienionych producentów wykazują całkowitą ochronę podczas badań
odporności korozyjnej powłok w czasie 56 cykli, w komorach:
- klimatycznej z UV,

solnej,
gazowej z wilgotnym SO2,
z testem Prohesion.

8. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone w Pracowni Badań Korozyjnych Instytutu Elektrotechniki OW badania,
wykazały znaczną agresywność korozyjną oraz zwiększoną szybkość korozji podstawowych
metali konstrukcyjnych w otoczeniu i na terenie elektrowni węglowych.

W celu efektywnego zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych, w
waainkach znacznie zwiększonej agresywności środowiska, wykonano przyspieszone badania
odporności korozyjnej i badania właściwości fizyko-mechanicznych szeregu nowej generacji
zestawów powłok ochronnych głównych producentów krajowych i zagranicznych.

Spośród osiemnastu zestawów powłok, przeznaczonych do antykorozyjnego
zabezpieczania cynku, tylko sześć zestawów posiada dobre właściwości ochronne. Zestawy te
wykazały maksymalną adhezję na granicy faz "polimer-metal".

Z przebadanych dwudziestu ośmiu zestawów powłok do zabezpieczania stali, piętnaście
zestawów posiada właściwe walory ochronne. W badaniach stwierdzono, że krajowe farby
antykorozyjne nowej generacji posiadają właściwości ochronne porównywalne do najlepszych
wyrobów firm zagranicznych.
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PL0000378

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.

Literatura

1. Dechant: "Strefttest, Prufziel und bisheride Erfarungen"', materiały nie publikowane
2. Dechant: „Strefitest alsMóglichkeit zur QualitStserhOhung", materiały nie publikowane
3. Wiedenhoff, G.H. Vogt: „Anforderungen an die Zśhigkeit von Grofirohren fur

Gasfernleitungen", materiały nie publikowane
4. DIN EN 10208 - „Stalrohrefur Rohrleitungenfur hrenttbareMedien". Technische

Lieferbedingungen. Teil 1: Rohre der Anforderungsklasse A. Deutsche Fassung
prENl 0208-1:1992

5. DIN EN10208-2 - „Stalrohrefur Rohrleitungen'fur brennbore Medien". Technische
Lieferbedingungen. Teil 2: Rohre der Anforderungsklasse B. Deutsche Fassung
prEN 10208-2:1996

6. DIN 17172 - "Stalrohre fur Rohrleitungen fur brennbare Flussikeiten undGase"
Technische Lieferbedingungen Mai 1978

7. Rohrleitungen 1060 - „Richtlinien fur die Durch fuhrung des Stresstest", materiały nie
publikowane

8. API Specification 5L - „Specification for Line Pipe" (spec 5L) fortieth edition,
november 1, 1992

9. PN-92 M-34503 - „Gazociągi i instalacje gazownicze - Próby rurociągów"
10. PN-90 M-34502 - „ Gazociągi i instalacje gazownicze - Obliczenia wytrzymałościowe."

36



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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Rys. 4. Wykres ciśnienia w funkcji objętości

czas

Rys. 5. Przebieg próby ciśnieniowej w czasie
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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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HYDRAULICZNE PRÓBY CIŚNIENIOWE
RUROCIĄGU TRANZYTOWEGO JAMAŁ-EUROPA

NORBERT PIKOR

System Gazociągów Tranzytowych
EuRoPol GAZ SA., Warszawa

Do systemu zapewnienia jakości w czasie budowy gazociągu wchodzi wiele elementów. Do
ważniejszych z nich należą: ustawiczne zbliżanie posiadanego systemu do systemu zgodnego z
normami ISO 9000, oparcie procesu budowy, procedur i instrukcji oraz sposobu ich
kwalifikacji o wysokie wymagania norm europejskich, certyfikacja materiałów i armatury z
udziałem przedstawicieli inwestora lub "trzeciej strony", automatyczne badania
ultradźwiękowe połączeń spawanych, zaangażowanie do pełnienia nadzoru inwestorskiego
znanego i uznanego towarzystwa klasyfikacyjnego jakim jest Bureau Veritas - wystawiającego
jednocześnie certyfikat bezpieczeństwa. Jednym z ostatnich elementów w kolejności, lecz nie
randze, są hydrauliczne próby ciśnieniowe. Hydrauliczne próby ciśnieniowe przeprowadzono
w oparciu o przepisy niemieckiego Związku Stowarzyszeń Dozoru Technicznego (Vereinigung
der Technischen Uberwachungs - Vereine e. V.) VdTUV W51/1060. Przepisy te odchodzą od
arbitralnie ustalonego ciśnienia próbnego, zależnego od ciśnienia roboczego lub
nominalnego, i zmierzają do badania rurociągu w stanach granicznych. Program badań
składa się z próby przeciążeniowej tzw. "stress testu" oraz następującej po nim próby
szczelności. Istotą próby przeciążeniowej jest poddawanie rurociągu działaniu ciśnienia
próbnego, znacznie wyższego niż ciśnienie próby hydraulicznej w hucie, wywołującego
naprężenia w ścianie rury przekraczające granicę plastyczności materiału i osiągające
wielkość do 1,1 Re. Po zakończeniu ciśnieniowej próby przeciążeniowej wielkość ciśnienia
próbnego zmniejsza się o około 6% i wykonuje próbę szczelności, trwającą co najmniej 24
godz. Referat poświęcony jest problemom związanym z przeprowadzeniem próby oraz
uzyskanym wynikom podczas badań Gazociągu Tranzytowego JAMAŁ - EUROPA.

Do systemu zapewnienia jakości w czasie budowy gazociągu wchodzi wiele elementów. Do
ważniejszych z nich należą: ustawiczne zbliżanie posiadanego systemu do systemu zgodnego z
serią norm ISO 9000, oparcie procesu budowy, procedur i instrukcji o wysokie wymagania
norm europejskich oraz korzystanie ze światowych doświadczeń w stosowaniu
najnowocześniejszych technologii budowy rurociągów. Jako zasadę przyjęto kwalifikowanie
podstawowych technologii korzystając z usług jedynie akredytowanych laboratorów,
stosowanie materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez upoważnione
jednostki certyfikacyjne. Zapewniono wysoką jakość dostaw materiałów i armatury poprzez
dokonywanie zakupów u dostawców legitymujących się certyfikatami systemu jakości,
monitorowanie ich procesu produkcyjnego oraz udział w próbach odbiorowych przedstawicieli
inwestora lub "trzeciej strony". Pewność połączeń spawanych gwarantują ostre kryteria
kwalifikacji oraz skuteczne metody ich oceny - automatyczne badania ultradźwiękowe. Nadzór
inwestorski nad przebiegiem wszystkich faz realizacji gazociągu, począwszy od projektu
poprzez zakupy, budowę i próby odbiorowe, został powierzony uznanemu na świecie
towarzystwu klasyfikacyjnemu Bureau Veritas. Po zakończeniu budowy Bureau Veritas
wystawia dla gazociągu swoistą cenzurkę - świadectwa jakości w postaci certyfikatu zgodności
i certyfikatu bezpieczeństwa.
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Jednym z ważniejszych kryteriów późniejszej bezawaryjnej pracy gazociągu jest
przeprowadzenie hydraulicznych prób ciśnieniowych, po których rurociąg może być już
dopuszczony do nagazowania. Próby te prowadzi się na gazociągu zakopanym z dostępnymi
do oględzin armaturą i połączeniami gwintowanymi.

Hydrauliczne próby ciśnieniowe przeprowadzono w oparciu o przepisy niemieckiego
Związku Stowarzyszeń Dozoru Technicznego (Vereinigung der Technischen Uberwachungs
- Vereine e.V.) VdTUV 1051/1060. Prowadzenie prób, zgodne z wymienionymi przepisami,
zyskuje w skali światowej coraz większą popularność i zostało zapoczątkowane w Polsce
przez INWEST GAZ na gazociągu DN700 oraz zastosowane w dużej skali na Gazociągu
Tranzytowym Jamał - Europa, Przepisy te odchodzą od arbitralnie ustalanego ciśnienia
próbnego, zależnego od ciśnienia roboczego lub nominalnego i zmierzają do badania rurociągu
w stanach granicznych. Program badań składa się z próby przeciążeniowej tzw. "stress testu"
oraz następującej po nim próby szczelności. Próby hydrauliczne gazociągu przeprowadzała
niemiecka specjalistyczna firma PIPETRONIX GmbH pod nadzorem rzeczoznawcy TUV i
komisji powołanej przez inwestora.

Zgodnie z postanowieniami instrukcji VdTUV1061 próbę przeciążeniową prowadzi się dla
rurociągów o szczególnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, takich jak: rurociągi
wysokociśnieniowe oraz rurociągi do przesyłania niebezpiecznych cieczy. Istotą próby
przeciążeniowej jest poddawanie rurociągu działaniu ciśnienia próbnego, znacznie wyższego
niż ciśnienie próby hydraulicznej w hucie i wywołującego naprężenia w ścianie rury aż do
zakresu granicy plastyczności materiału, a nawet osiągające wielkość do 1,1 Rg, jednakże z
zachowaniem niezbędnego zapasu bezpieczeństwa w stosunku do dopuszczalnego
odkształcenia obwodowego.

Badania prowadzi się dla odcinków próbnych o długości nie większej niż 15000 m i
objętości praktycznie nie większej niż 9000 m . Wymaga to podziału rurociągu na odcinki
próbne i zamknięcia odcinków komorami: nadawczą i odbiorczą.

W komorze nadawczej umieszczone są na ogół dwa tłoki, które przy napełnianiu rury wodą
przesuwają się kolejno z komory nadawczej do odbiorczej w wyniku różnicy ciśnienia medium
za tłokiem i przeciwciśnienia usuwanego powietrza przed tłokiem. Przeciwciśnieme zapobiega
przerwaniu słupa wody ułatwiając napełnienie rurociągu bez korków powietrza. Napełnianie
realizowano za pomocą pomp o wydajności 800 m /godz. i ciśnieniu maksymalnym 50 bar. Na
rysunku 1 przedstawiono szkic komory nadania z tłokami.

Króciec z zaworem

Rurociąg

Komora nadawcza

Rys. 1 Schemat komory nadawczej z dwoma tłokami
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Do wytworzenia ciśnienia badawczego stosowano zespół przewoźnych pomp
wysokociśnieniowych o napędzie spalinowym o wydajności maksymalnej 2700 m /godz. i
ciśnieniu 2000 bar .

Przyrządy pomiarowe znajdują się w wozie pomiarowym i są nimi: waga manometryczna
(waga ciśnieniowa), zapewniająca pomiar ciśnienia z dokładnością 0,001 bara, licznik objętości
wpompowanej wody - z rejestracją i wizualizacją komputerową w funkcji ciśnienia, manometr
kontrolny klasy 0,6 i rejestrator ciśnienia. Aparatura pomiarowa uzupełniona jest zaworem do
szybkiego spustu ciśnienia. Do ścianek rurociągu mocowano termometry rejestrujące
temperaturę z dokładnością 0,01 °C.

Danymi wyjściowymi do przeprowadzenia próby są geodezyjny profil wysokościowy
gazociągu i księga rurociągu zawierająca następujące dane dla poszczególnych rur: granica
plastyczności oraz średnica i grubość ścianek. Profil wysokościowy gazociągu służy do
uwzględnienia wpływu słupa wody, natomiast dane materiałowe do obliczenia ciśnienia
wywołującego w ścianie rury naprężenia równego minimalnej granicy plastyczności.
Dopuszczalne ciśnienie maksymalne może być o 10% większe.

Podczas próby ciśnienie podnoszone jest z prędkością 1-2% ciśnienia maksymalnego na
minutę, z jednoczesnym pomiarem i rejestracją objętości dopompowanej wody.

Pierwsze obciążenie należy przerwać po uzyskaniu maksymalnego ciśnienia lub
maksymalnego dopuszczalnego odkształcenia trwałego, będącego funkcją ilości
dopompowanej wody.

Pomiar objętości wody w zakresie do 50% ciśnienia obliczeniowego rejestruje się co 5
barów, do 85% co 1.0 bar i co 0,2 bara aż do uzyskania ciśnienia próby.

Dla badanych odcinków gazociągu tranzytowego ciśnienie próby uzyskiwano po ośmiu -
dziewięciu cyklach obciążenia i częściowego odciążania o około 20 barów, realizowanych z
przerwami co około pół godziny. Uzyskano odkształcenia plastyczne w granicach
dopuszczalnych, a dzięki umocnieniu się materiału rury podczas obciążeń uzyskiwano coraz
wyższe wartości ciśnienia. Przebieg wybranej próby przeciążeniowej zaprezentowano na
rysunku 2.

Z przedstawionego na rysunku wykresu wynika, że ciśnienie pierwszego obciążenia
osiągnęło 129 barów, a ósmego 140 barów, dając różnicę jedenastu barów. Pozwala to
oczekiwać, że granica plastyczności najsłabszych miejsc rurociągu została podniesiona w
wyniku umocnienia materiału.

Za wielkość ciśnienia próby przyjmowano ciśnienia, które wywołują naprężenia w
najsłabszym miejscu rurociągu równe naprężeniom granicznym przyjętym w obliczeniach.
Pozytywny wynik próby ma potwierdzić, że założona w obliczeniach wartość globalnego
współczynnika bezpieczeństwa równa 1,6 jest wielkością minimalną. Po uzyskaniu ciśnienia
próby wartość maksymalną utrzymywano przez 90 min rejestrując spadek ciśnienia, następnie
obniżano ciśnienie do możliwie niskiego, lecz nie powodującego zapowietrzania gazociągu, na
okres 30 min i stosowano drugie 90-minutowe obciążenie przy ciśnieniu o około 0,2 bara
niższym niż w cyklu poprzednim.

Przeciążeniowa próba ciśnieniowa umożliwia dobrą ocenę jakości gazociągu dzięki:

- wykazaniu prawidłowej konstrukcji oraz prawidłowego doboru materiałów i wykonania
gazociągu,

- uzyskaniu dowodu osiągnięcia obliczeniowych współczynników bezpieczeństwa i
umożliwienie porównania ich z obliczeniami rurociągu.
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Czas

Ciśnienie

Rys. 2. Wykres ciśnienia w funkcji czasu uzyskany na 14-tym pododcinku
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Ponadto próba powinna podnieść żywotność gazociągu przez:

- zmniejszenie, lub nawet usunięcie, naprężeń spawalniczych oraz naprężeń związanych z
ułożeniem rurociągu w wykopie,

- wyeliminowanie znaczących wad przez ich rozerwanie.

Przedstawiony na rys. 2 wykres sugeruje również podniesienie minimalnej granicy
plastyczności rur najsłabszych. Oczekiwanie to będzie przedmiotem dalszych badań,
warunkuje bowiem możliwość pozyskania odpowiednio obciążonej rury bez konieczności jej
wycinania ze środka badanego pododcinka.

Po zakończeniu ciśnieniowej próby przeciążeniowej wielkość ciśnienia zmniejsza się o
około 6% i wykonuje próbę szczelności trwającą co najmniej 24 godz.

Podczas próby szczelności po 24 godzinach należy określić godzinową zmianę objętości
wody w rurociągu. Celem potwierdzenia próby szczelności konieczne są dwa niezależne
wyniki dodatnie w odstępie kilku godzin. Zmiana objętości dla odpowietrzonego gazociągu,
przy założeniu nieznaczących tolerancji wymiarowych rurociągu, może być obliczona na
podstawie poniższego równania stanu:

Vr,
AV
AVh

n
s
A
B
P
t
0,89

AV = [(0,89. rj/s + A) (p, - p2) - B (t

- obliczona objętość rurociągu
- zmiana objętości
- godzinowa zmiana objętości
- wewnętrzny promień rury
- grubość ścianki
- współczynnik ściśliwości
- współczynnik rozszerzalności
- ciśnienie w rurociągu
- temperatura wody
- stały współczynnik przeliczeniowy

! -12)]. Vr,/1000

[m3]
[1]
[i/godz]
[mm]
[mm]
[W6, bar"1]
[10"* K"1]
[bar]
[°C]
[10"6 bar"1]

Przecieki dają zawsze dodatnie wartości AV. Błąd metody, powstający w wyniku
sumowania się tolerancji poszczególnych wielkości mierzonych, nie przekracza
4 I/godz. Jeżeli wielkość ta, uważana za graniczną, nie zostanie przekroczona - to rurociąg jest
szczelny.

Według krajowych wymagań dopuszczalna wartość AV wynosi 7 1/godz. W związku z
powyższym można stwierdzić, że próba szczelności przeprowadzona zgodnie z VdTUV 1051
spełnia również wymagania stawiane w normie PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje
gazownicze. Próby gazociągów.

Pierwszy odcinek gazociągu Górzyca - Lwówek podzielony został na szesnaście
pododcinków próbnych. Wyniki prób wszystkich badanych pododcinków umieszczono w
tabeli 1.

Wyniki zamieszczone w tabeli wykazują, że dzięki doświadczalnemu potwierdzeniu
granicznego stanu nośności i użytkowania, tj. osiągnięciu podczas prób takiego stanu w
rurociągu, przekroczenie którego powoduje zniszczenie lub powstanie nadmiernych
odkształceń konstrukcji, wytrzymałość gazociągu została dowiedziona. Dowiedziono również
szczelności gazociągu, zarówno w myśl VdTUV jak i PN. Pozytywne wyniki hydraulicznych
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prób ciśnieniowych zostały potwierdzone protokołem Komisji Prób Ciśnieniowych oraz
certyfikatem TUV.

Po zakończonych próbach za pomocą sprężonego powietrza i opisanych tłoków usuwa się
wodę z rurociągu, odcina komory i łączy ze sobą pododcinki próbne wykonując tzw. spoiny
gwarancyjne. Spoiny gwarancyjne nie przechodzą już prób ciśnieniowych, a w celu
zapewnienia ich wysokiej jakości wykonywane są one pod ciągłym monitoringiem nadzoru
inwestora oraz badane radiograficznie i ultradźwiękowo. W dalszej perspektywie badań
rurociągu przewiduje się jeszcze badanie tłokiem kalibrującym oraz tłokiem inteligentnym.

Tabela 1. Zestawienie wyników badań ciśnieniowych.

Odcinek
Nr

1/2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Objętość
m3

8.524,97

10.842,47

10,541,82

10.983,29

10.143,99

8.121,66

9.679,15

11.215,87

8.339,05

9.949,57

10.926,10

11.614,95

4.199,61

9.826,00

9.839,00

10.295,02

Ciśnienie max
bar

142,42

136,52

137,82

136,29

137,10

138,90

136,37

136,19

137,89

137,09

134,80

135,48

141,34

135,37

135,47

135,59

Współczynnik
bezpieczeństwa

1,69

1,62

1,64

1,62

1,63

1,65

1,62

1,62

1,64

1,63

1,60

1,61

1,68

1,61

1,61

1,61

AVhl
1/godz

2,56

3,82

1,65

-1,67

4,01

2,52

3,44

4,04

1,66

1,00

3,66

4,02

4,00

2,27

-2,52

-2,38

AVhll
I/godz

1,95

3,71

-1,24

-2,95

3,78

2,16

3,44

3,35

0,48

0,34

3,13

3,84

3,53

-1,18

-7,85

1,72
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EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW EUROPEJSKICH
W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DALEKOSIĘŻNYCH

GRACJAN WIŚNIEWSKI
Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa

W referacie przedstawiono aktualny stan norm (EN) i przepisów, w tym europejskich
(PIMS) oraz międzynarodowych (jak m.in. OECD), dotyczących gazowych rurociągów
dalekosiężnych w zakresie projektowania, wytwarzania i systemów zapewnienia
bezpieczeństwa ich użytkowania. Przedstawiono aktualne dokumenty europejskie,
szczególnie w zakresie zharmonizowanych norm dotyczących wytwarzania - spawania,
badań i kontroli złączy spawanych oraz zapewnienia jakości. Przedstawiono założenia
dokumentu europejskich operatorów sieci gazowych w zakresie "Pipeline Integrity
Management System " (PIMS).

1. WSTĘP. UWAGI OGÓLNE

Tworzenie w Unii Europejskiej jednolitego rynku wewnętrznego wymaga dostosowania
regulacji prawnych i technicznych poszczególnych krajów członkowskich do jednolitych
rozwiązań w tych zakresach.

Rada Unii Europejskiej wywiera harmonizujące oddziaływanie na tworzone przepisy
prawne i techniczne przez wydawanie rozporządzeń, ustanawianie dyrektyw oraz zlecanie
przez komisje wspólnot europejskich odpowiednich prac w zakresie regulacji
(normalizacji) technicznych (tzw normy mandatowe).

Najbardziej przydatnymi w harmonizacji norm i przepisów technicznych są dyrektywy,
jako akty prawne, które muszą być przeniesione do przepisów prawnych krajów Unii, a
tym samym utrwalają przyjmowane rozwiązania techniczne w tych krajach [6,9].

Jedną z takich dziedzin, obejmowanych harmonizacją prawną, są min. urządzenia
ciśnieniowe, których budowa i eksploatacja może stwarzać potencjalne zagrożenie dla
życia ludzkiego oraz zagrożenie dla środowiska - w końcowej fazie przygotowania i
opracowania jest odpowiednia dyrektywa Komisji "Urządzenia ciśnieniowe" ("Pressure
Equipment Directive -COM (93) 319 final -SYN 412"), dotycząca min. rurociągów i
instalacji przesyłowych gazu i innych mediów.

Rurociągi wraz z towarzyszącymi instalacjami służą do transportu mediów,
stwarzających w przypadku awarii różne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Potencjalnie
największą groźbę stanowią awarie rurociągów przesyłowych gazu i mediów płynnych.
Dlatego też projektowanie, budowa, badanie i eksploatacja rurociągów podlega, w
każdym przypadku, przepisom państwowym, określającym podstawowe wymagania
bezpieczeństwa środowiskowego i technicznego, jakie powinny być spełnione w każdej z
wymienionych faz wykonawstwa. Takie same wymagania dotyczą dokumentów
normalizacyjnych, określających zasady wykonywania i wymagania jakościowe związane z
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budową rurociągów, w tym szczególnie projektowaniem, pracami ziemno-budowlanymi,
spawaniem, ochroną przed korozją oraz próbami odbiorczymi i eksploatacją.

Mając na względzie te aspekty, w innych komisjach technicznych CEN powstają normy
mandatowe zharmonizowane z wymaganiami dyrektyw, jako uzupełnienia do wymagań
odpowiednich dyrektyw, m.in:

dyrektywy 91/296/EEC dotyczącej warunków tranzytowego przesyłania gazu przez
wysokociśnieniowe sieci państw członkowskich (z wyłączeniem sieci
dystrybucyjnych), a w tym notyfikacji do Komisji Europejskich ich użytkowników,
warunków negocjacji tranzytu przez sieci itp.[9 ],

- dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny skutków niektórych publicznych i
prywatnych przedsięwzięć dla środowiska (obowiązuje w krajach WE od lipca 1988;
dyrektywa została umieszczona w wykazie aktów WE stanowiącym załącznik do
"Białej Księgi" [ 8]),

- dyrektywy 85/337/EEC obejmującej 12 dziedzin gospodarki, a w tym m.in.[8]:
p. 3 "Przemysł energetyczny", gdzie odpowiednio wymienione są :

(b) instalacje przemysłowe do transportu gazu,
(c) magazynowanie gazu ziemnego na powierzchni terenu,
(d) podziemne magazynowanie gazów palnych,

p. 10 "Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie infrastruktury" gdzie odpowiednio
wymienione są m.in.:

(h) rurociągi gazowe i naftowe.
Zasada opracowywania normy europejskiej dotyczącej dalekosiężnych rurociągów

przesyłowych pr EN 1594 [1] (i innych norm z tej dziedziny opracowywanych w CEN/TC
234, patrz: Załącznik nr 1), wynika ponadto z dyrektywy 83/189/EEC, stosowanej dla
działań w zakresie przenoszenia norm europejskich do systemu krajów członkowskich,
występowania rozbieżności lub wprowadzania modyfikacji, a także sposobu
opracowywania i rozpowszechniania norm i przepisów technicznych.

Norma europejska pr EN 1594 jest opracowywana na podstawie mandatu Komisji
Wspólnot Europejskich M/017 i jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw,
których dotyczy. Wobec dużej interdyscyplinarności, norma ta przechodzi od początku
swego tworzenia dużą ewolucję szczególnie w rozumieniu układu, zawartości
merytorycznej i zakresu stosowania.

Obecna wersja normy europejskiej pr EN 1594:1996 [1] po uwzględnieniu wszystkich
uwag w ramach ankiety wstępnej do wersji z roku 1994 (zgłoszone uwagi w swej
zasadniczej istocie dotyczyły istniejących w krajach WE uwarunkowań prawnych i
technicznych dotyczących projektowania, budowy i wymagań techniczno-
eksploatacyjnych oraz braku przywołania aktualnych norm zharmonizowanych), została
bardzo poważnie przepracowana i w wielu fragmentach zasadniczo odbiega od swej
wersji początkowej [6],

Norma pr EN 1594:1996 opisuje ogólne wymagania funkcjonalne (użytkowe)
dostarczania gazu ziemnego, odpowiadającego warunkom normy ISO/DIS 13686,
nowymi, lądowymi systemami rurociągowymi i obejmuje systemy o zakresie ciśnienia
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przesyłanego medium, w zakresie od 16 bar do 100 bar MOP (Maximum Operating
Pressure), w których m.in.:

elementy rurociągu są wykonane z niestopowych lub niskostopowych stali węglowych,
elementy rurociągu są łączone za pomocą procesów spawania, połączeń
kołnierzowych lub mechanicznych,
temperatura obliczeniowa (projektowa) jest równa lub wyższa od -40° C i niższa niż
120° C.

Wymagania omawianej normy dotyczą wszystkich faz życia rurociągu, tj. począwszy
od projektowania, budowy (z wyłączeniem działań związanych z procesami wytwarzania
metodami spawania i badań po spawaniu [2]) i użytkowania oraz odpowiednich,
towarzyszących aspektów, min. bezpieczeństwa środowiska i zdrowia publicznego w celu
zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego procesu dostaw gazu. Jednocześnie podaje
bardzo istotne zastrzeżenie dla wszystkich jej użytkowników: norma nie stanowi
poradnika projektowania, budowy oraz użytkowania, będąc w intencji autorów wytyczną,
która powinna być odnoszona do innych uznanych "dobrych praktyk" (GMP) i
stosowanych przepisów prawnych wyższego rzędu.

Norma pr EN 1594:1996 w odróżnieniu od poprzednich wersji (w wyniku
odpowiednich rezolucji CEN/TC 234) nie opisuje szczegółowo wymagań dotyczących
fazy wytwarzania-spawania; wymagania te zostały przeniesione i opisane w specjalnie
opracowanej normie [2], uwzględniającej m.in. normy europejskie aktualnie opracowane
lub opracowywane w CEN/TC 121 "Welding" w zakresie spawania i badań nieniszczących
i niszczących oraz CEN/TC 138 " Non-destructive testing" w zakresie badań
nieniszczących.

W prezentowanych uwagach ogólnych należy zwrócić uwagę na fakt, że norma ma
zastosowanie do rurociągów nowo budowanych i powinna być stosowana (przywoływana)
do prac związanych z naprawami oraz modyfikacjami rurociągów istniejących.

Norma podtrzymuje zasadę, że jeżeli przepisy prawne kraju członkowskiego UE
wymagają spełnienia dodatkowych warunków, to powinny być one spełnione pomimo nie
ujęcia ich w odpowiednim miejscu normy. Jednocześnie norma przewiduje zasadę
zgodności z obowiązującym prawem krajowym w zakresie bezpieczeństwa publicznego i
personelu obsługi oraz prawem ochrony środowiska, z uwzględnieniem wszystkich
zagrożeń wynikających z wykonywania takiego przedsięwzięcia. W przypadku
sprzeczności normy z przepisami prawnymi danego kraju, rozstrzygające pozostają
wymagania prawa krajowego.
Zasada ta jest zgodna z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa w odniesieniu do
towarów, usług i wyrobów wynikających z Traktatu Rzymskiego z 1957 roku i potrzeb
odnoszących się do ochrony środowiska.
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2. NORMA pr EN 1594:1996. WYBRANA ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

Norma w tej wersji składa się z 10 rozdziałów (w tym 7 rozdziałów rzeczowych) oraz 13
załączników, mających status załączników informacyjnych. Analiza porównawcza norm w
wersji roku 1994 i obecnej wskazuje na większe uporządkowanie rzeczowe i rezygnację,
przez przeniesienie do treści zasadniczej normy wielu załączników, szczególnie o
charakterze normatywnym (dotyczy to także nowo opracowanej normy poświęconej
wytwarzaniu-spawaniu). Dotyczy to szczególnie rozdziałów:

Systemy jakości (zapewnienia jakości) /rozdz. 4/,
Projektowanie /rozdz. II,
Budowa (m.in. dalej w rozumieniu wymagań normy [2] i norm powołanych)
/rozdz. 91,
Użytkowanie i konserwacja (przez dodanie odpowiednich podrozdziałów jak min.
dotyczącego konserwacji, modyfikacji i napraw) /rozdz 10/.

Z uwagi na objętość i tematykę normy, w przedstawianej analizie podano jedynie
wybrane zagadnienia wymienionych rozdziałów, szczególnie gdy towarzyszą im inne
przepisy lub nowo opracowane szczegółowe normy przedmiotowe (wyrobu lub usługi).

Norma kontynuuje wprowadzoną uprzednio filozofię zagadnień, dotyczących systemów
jakości (zapewnienia jakości) w odniesieniu do "życia" rurociągu, podzielonego na trzy
integralne wzajemnie zależne fazy:
- projektowanie,
- budowa i badania,
- użytkowanie
jako konsekwencji stosowania przywoływanej normy EN ISO 9001:1994 lub
równoważnego systemu zapewnienia jakości (nie precyzując tu odpowiedniej normy lub
przepisów odniesienia).

Odniesieniem do tych zagadnień, szczególnie po odbiorze gotowego rurociągu a przed
oddaniem go do eksploatacji, powinien być szczegółowo opracowany program
użytkowania, konserwacji i warunków monitorownia (nadzoru) tzw. PIMS - Pipeline
Integrity Management System. Norma nie określa szczegółowo tych wymagań.
Wyjaśnienie wszystkich pojęć, dotyczących tworzenia i stosowania systemu PIMS w
praktyce, mogą stanowić opracowania [5] i ]4] przygotowane i prezentowane przez
European Gas Industries w rozumieniu European Community Utilities Directive (jak
prezentowane powyżej), oraz podstawowe wymagania bezpieczeństwa zawarte w
normach i przepisach stosowanych w systemach dostarczania gazu, harmonizowanych do
jednolitego poziomu europejskiego w ramach prac odpowiednich komisji europejskich
(DG III -Industry) oraz CEN/TC 234 [5], PIMS powinien obejmować takie elementy jak:
wszystkie aktualne specyfikacje techniczne, procedury i wytyczne dla wyboru właściwego
sposobu postępowania oraz specyfikacje stosowanych materiałów, które zapewniają
bezpieczne i ekonomiczne przesyłanie gazu z minimalnym ryzykiem zagrożenia
środowiska. Dodatkowym aspektem opracowania i stosowania systemu PIMS jest
zapewnienie wobec odpowiednich władz (państwowych, lokalnych itp), że operator
systemu przesyłowego gazu w sposób odpowiedni steruje i zarządza bezpieczeństwem
oraz trwałością rurociągu.
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Integralną część systemu PIMS stanowi system SMS - Safety Management System
[3.4], który dotyczy zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi. System SMS
zawiera politykę zapobiegania wypadkom i zagrożeniom stosowaną, zgodnie z Dobrą
Praktyką Przemysłową (GIP) oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i przy
współpracy z odpowiednimi władzami (państwowymi, lokalnymi) w zakresie badań
wypadków i zagrożeń.

W rozumieniu nowo opracowanych dokumentów i przepisów prawnych w krajach UE
oraz przyjmowanej strategii, (do której należą min. działania dotyczące tzw. dyrektyw
"Nowego i Globalnego Podejścia" oraz wymienione powyżej inne dyrektywy),
odpowiednie władze oczekują zademonstrowania przez operatora i użytkownika systemu
rurociągowego odpowiedniego i stwarzającego realne przesłanki bezpieczeństwa sposobu
zarządzania i sterowania ryzykiem w zakresie wszystkich podejmowanych działań.

W podobny sposób prezentowane są w omawianej normie zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa środowiskowego "Safety and the environment" (rozdz.5), gdzie stwierdza
się, że przy wyborze trasy przebiegu rurociągu jako podstawowe powinny być brane
czynniki obejmujące bezpieczeństwo, środowisko i techniczne.

Rozdział poświęcony projektowaniu rurociągów (7. Design) obejmuje zagadnienia
dotyczące min.:
- określania grubości ścianki rurociągu 11.21,
- zasad opracowywania tzw. raportu projektu 11.51,
- projektowania stacji przepompowych gazu i składowych elementów pomocniczych

rurociągu 113 i 7.10/,
- ochrony korozyjnej rurociągu II. 13/.
Generalną zasadą projektowania jest jego pełne dokumentowanie, łącznie ze stosowanymi
procedurami, dla stworzenia jednolitego tzw. "systemu projektowania" (norma nie rozwija
dalej tego pojęcia, pozostawiając to wymaganiom odpowiednich norm zapewnienia
jakości).

Podstawowym aspektem projektowania w kontekście bezpieczeństwa i trwałości
rurociągu jest wyznaczenie grubości ścianki (ten czynnik powinien być brany pod uwagę
ze względów obowiązujących przepisów prawnych, przepisów bezpieczeństwa lokalnego,
doboru materiałów, ochrony katodowej).
Wyznaczanie grubości ścianki powinno rozróżniać przypadki typowe i nietypowe.
Zazwyczaj w czasie projektowania mamy do czynienia z przypadkami typowymi w
zakresie temperatur -20 C < T < +50 C.
Wyznaczanie grubości ścianki w przypadku nietypowym powinno być przeprowadzone
dla przypadków, gdy rurociąg przebiega min. przez :
- obszary zamieszkałe,
- obszary eksploatacji górniczej,
- obszary osuwiskowe i zagrożone wstrząsami tektonicznymi.
Ponadto powinny być brane pod uwagę dodatkowe czynniki, które można zaliczyć do
kategorii nietypowych, jak temperatury inne niż podane powyżej i różnice temperatur
przekraczające 35 C

Podrozdział /7.13/, poświęcony ochronie korozyjnej, dotyczy ochrony wszystkich
elementów rurociągów, nadziemnych i podziemnych, przez odpowiednie przygotowanie
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podłoża elementów i dobór własności warstw pokryciowych (mechanicznych i
elektrycznych w zależności od środowiska glebowego i warunków eksploatacji) oraz
metod pokrywania. W tym ostatnim przypadku należy kierować się zasadą doboru
możliwie najwyższej temperatury substancji przewodzącej oraz najniższą temperaturą
otoczenia i sposobem budowy rurociągu. Wszystkie podziemne elementy należy chronić
katodowo. Odcinki rurociągu chronione katodowo powinny być ciągłe pod względem
elektrycznym i mieć odpowiednią przewodność elektryczną.

Rozdział poświęcony zasadom budowy /rozdz.9/ został zasadniczo zmieniony min.
przez podanie jedynie podstawowych wymagań dotyczących spawania i badań złączy
spawanych 19.2.9/ oraz odniesienie do wymagań szczegółowych podanych w nowej
normie [2]. Rozdział ten obejmuje wszystkie zagadnienia w fazie wykonywania rurociągu,
w tym szczególnie:
- wstępnej inspekcji budowy dotyczącej wykonania raportu określającego wymagania

użytkowników/właścicieli terenu podczas budowy rurociągu oraz określenia procedur
dla przywrócenia placu budowy po jej zakończeniu i rekompensat dla użytkowników/
właścicieli,
organizację przebiegu, budowy oraz przechowywania materiałów i elementów
rurociągu,
ogólnych wymagań dotyczących przebiegu spawania i badań po spawaniu 19.21,

- zabezpieczenia powierzchni rur i elementów przed i po montażu,
organizację budowy i przebiegu rurociągu w przypadku przejść przez przeszkody jak
drogi, tory kolejowe, rzeki itp. wraz z parametrami i zalecanymi technikami takich
prac,

- organizacji i właściwych badań gotowego rurociągu (prób ciśnieniowych i szczelności
-norma szczegółowa dotycząca tych zagadnień jest aktualnie w opracowaniu).

W uzupełnieniu analizy tego rozdziału należy podać wymagania szczegółowe zawarte
w normie prEN...:1996 (Rev 3) - "1 Gas supply systems-Welding steel pipework:
functional requirements"[2]. Norma dotyczy wymagań w przypadku wytwarzania i
badania złączy spawanych stalowych rurociągów przesyłowych gazu dla wszystkich
zakresów ciśnień.
Rozdziały 3-8 wymienionej normy dotyczą ogólnych wymagań w tym:
- systemu jakości /rozdz.3/,
- wykonywania prac spawalniczych /rozdz. 5/,
- badań złączy spawanych /rozdz.7/,
- dokumentowania /rozdz. 9/.
oraz określone specyficzne wymagania zawarte odpowiednio w rozdziałach:

Systemy przesyłowe gazu o MOP < 16 bar /rozdz. 9/,
Systemy przesyłowe gazu o MOP > 16 bar /rozdz. 10/
Stacje pomiarowe, regulacyjne i kompresorownie /rozdz. 11/.

Norma w części dotyczącej wymagań ogólnych dotyczących spawania rurociągów
przesyłowych generalnie zachowuje zasady ustalone w poprzedniej wersji normy.
Określone zostały podstawowe wymagania, dotyczące spawania z uwzględnieniem
aktualnie opracowywanych lub opracowanych (opublikowanych) norm przez inne komisje
techniczne CEN/TC, a szczególnie TC 121 "Welding-Spawanie" i TC 138 "Non-
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destructive testing - Badania nieniszczące" w zakresie dotyczącym, technologii spawania,
uznawania materiałów dodatkowych, uprawnień spawaczy oraz zakresu badań
niszczących i nieniszczących złączy spawanych rur oraz elementów rurociągu.

Określone zostały podstawowe wymagania jakościowe, dotyczące, uznawania
wykonawców rurociągu, personelu nadzoru technicznego oraz personelu prowadzącego
badania nieniszczące, spawaczy itp. (odpowiednio zgodnie z normami EN719, EN 473 i
EN 287-1), badań i uznawania technologii spawania oraz badań złączy spawanych w
zależności od przyjętych umownie 4. kategorii wymagań jakościowych (przyjmując jako
odniesienie ciśnienie robocze i rodzaj materiału podstawowego spawanych rur).
Norma ustala minimalny zakres badań nieniszczących w zależności od 4. kategorii
wymagań jakościowych zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą (rysi za oryginałem
normy).

Procedury badań nieniszczących - Zakres
Zastosowanie

Systemy dostaw o MOP
< 16 bar

Kategoria wymagań
A,B,C

Systemy dostaw o MOP
> 16 bar

Kategoria wymagań
A,B,C

Stacje
Kategoria wymagań

A,B,C,D

Materiały dodatkowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami EN, a ich jakość
powinna być potwierdzona certyfikatami wydanymi przez niezależną jednostkę
inspekcyjno-kontrolną.

Wykonawca rurociągu powinien opracować Wstępną Instrukcję Technologiczną
Spawania (pWPS) zgodnie z wymaganiami normy EN 288-3 (lub EN 288-9), zawierającą
poza wymaganiami podstawowymi, typ i sposób montażu oraz kolejność i moment
usuwania uchwytów (centrowników), sposób opuszczania i podnoszenia rur, warunki
podgrzewania wstępnego i metodę kontroli stygnięcia po spawaniu. Prawidłowość
technologii spawania powinna być sprawdzona przed rozpoczęciem spawania.
Inwestor może ustalić dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub zwiększyć
wymagania jakościowe dotyczące złączy spawanych. Spawanie złącza próbnego i badania
próbek powinny odbywać się w obecności przedstawiciela jednostki inspekcyjno-
kontrolnej Norma ustala minimalne zakres badań nieniszczących w zależności od czterech
kategorii wymagań jakościowych.

Badania odbiorowe spoin dokonywane są przez oględziny zewnętrzne i
ultradźwiękowe badania defektoskopowe oraz badania radiograficzne. Złącza spawane,
nie spełniające ustalonych warunków wymagań jakościowych, należy naprawiać zgodnie z
zatwierdzoną technologią wykonywania napraw.

Wymagania dotyczące jakości złączy spawanych oparte są na zaleceniach normy EN
25817 w zależności od kategorii wymagań jakościowych, wynikających z przedstawionej
powyżej tabeli.
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Ważnym elementem normy z uwagi na system zapewnienia jakości jest dokumentacja,
która powinna zawierać minimum 18 pozycji, wśród których norma wymienia min.:
- dokumenty dotyczące wszystkich aprobat potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia

budowy rurociągu,
- dokumentację planowania i przeprowadzania budowy (jak np specyfikacje, instrukcje

spawania, obliczenia, plany projektowe, spisy elementów),
certyfikaty materiałów podstawowych i dodatkowych, elementów oraz świadectwa
uznania podwykonawców i poddostawców,
certyfikaty kwalifikacji personelu wykonawczego, nadzorującego i badawczego (w tym
szczególnie badań nieniszczących),

- zapisy wyników badań itp.

3. PODSUMOWANIE

Przedstawiona analiza wybranych subiektywnie fragmentów normy i analiza dyskusji nad
jej obecnym kształtem, jaka miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia CEN/TC 234
(październik 1996), wskazuje, że ten kształt i zawartość normy zasadniczej dotyczącej
budowy rurociągów zostanie przyjęty w niedalekiej przyszłości jako Norma Europejska
EN 1594, a dalej zostanie opracowana przez PKN jako PN EN.

Norma pr EN 1594, przez zastąpienie wielu "nieczytelnych" załączników, rezygnację z
wielu cytowań i odniesień do pozycji literaturowych co miało miejsce w poprzednich
wersjach oraz opracowanie odrębnej normy,dotyczącej fazy bezpośredniego wytwarzania i
badania rurociągów, stała się bardziej zwarta i dostępniejsza do stosowania w praktyce.
Przywoływanie pewnych pojęć w sposób hasłowy powoduje, że ważną staje się sprawa
szeroko pojętej współpracy operatorów rurociągów w zakresie ustalenia jednolitych
kryteriów, dotyczących bezpieczeństwa ludzkiego, środowiskowego i technicznego.
Wynika to bezpośrednio z innych dokumentów europejskich, (w bliskiej przyszłości będą
one dotyczyć i Polski), które dotyczą szeroko pojętej odpowiedzialności producenta (tu:
wykonawcy) za wyrób (tu: rurociąg) [8,9].
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Załącznik nr 1

Lista wybranych norm europejskich przygotowywanych przez
CEN/TC-234 dotyczących dostarczania gazu (stan 10.1996 r.)

1. prEN 1775 General safety requirements for gas pipework in buildings
2. EN.. (WI 02) General safety requirements for gas pipework in buildings - amendment
3. EN.. (WI 06) Functional requirements for design, materials, construction, testing,

commissioning, operation and maintenance of gas supply systems
up to and including 16 bar MOP. Part 1: General

4. EN.. (WI 07) Functional requirements for design, materials, construction, testing,
commissioning, operation and maintenance of gas supply systems
up to and including 16 bar MOP. Part 2: PE systems for pressures up
to and including 10 bar MOP

5. EN.. (WI 20) Functional requirements for design, materials, construction, testing,
commissioning, operation and maintenance of gas supply systems
up to and including 16 bar MOP. Part 3: Steel Systems for
pressures up to and including 16 bar MOP.

6. EN.. (WI 21) Functional requirements for design, materials, construction testing,,
commissioning, operation and maintenance of gas supply systems up
to and including 16 bar MOP Part 4: Renovation of existing gas supply
systems (including PE insertion).

7. EN.. (WI 08) Pressure testing, purging, commissioning and decommissioning, proce-
dures for gas supply systems up to and including 16 bar MOP

8. prEN 1594 Pipelines - Maximum operating pressure over 16 bar. Functional
requirements (Document 234 WG3-139, Rev.4.CEN/TC 234,).

9. prEN Gas supply systems. Welding steel pipework, functional
requirements (Document 234 WG3-143, Rev.3, CEN/TC 234).

10. prEN 1918-1 Functional requirements for underground gas storage in aquifers
related to design, materials, construction, testing, commissioning,
operation and maintenance.

11. prEN 1918-2 Functional requirements for underground storage in depleted fields
related to design, materials, construction, testing, commissioning,
operation and maintenance.

12. prEN 1918-3 Functional requirements for underground storage in salt caverns
related to design, materials, construction, testing, commissioning,
operation and maintenance.

13. prEN 1918-4 Functional requirements for underground storage in rock caverns
related to design, materials, construction, testing, commissioning,
operation and maintenance.

14. prEN 1776 Functional requirements for gas metering systems for natural gas
related to design, materials, construction, reliability, calibration,
operation and maintenance.
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POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH

PRZECIWDZIAŁANIA KATASTROFOM CHEMICZNYM
W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW PRZESYŁU

PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH RUROCIĄGAMI

JERZY ST. MICHALIK
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa

Omówiono postanowienia międzynarodowych przepisów dotyczących systemów zarządzania
zagrożeniami poważnymi awariami przemysłowymi z udziałem niebezpiecznych substancji
chemicznych. Przedstawiono obowiązki i zadania podmiotów tych regulacji oraz procedury
służące realizacji i kontroli działań mających na celu zapobieganie awariom i ograniczanie
ich skutków. Omówiono postanowienia oraz kryteria kwalifikacyjne tych regulacji, a także
dyspozycje zawarte w przygotowywanych przepisach polskich, które oznaczają
zakwalifikowanie systemów przesyłu paliw płynnych i gazowych rurociągami do kategorii
obiektów niebezpiecznych i potrzebą spełniania przez zarządy tych systemów procedur
przeciwdziałania awariom chemicznym, po wprowadzeniu tych przepisów w Polsce w
najbliższej przyszłości.

1. WSTĘP

W wyniku wielkich awarii przemysłowych z udziałem niebezpiecznych substancji
chemicznych, jakie zdarzyły się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i ciężkich ich
skutków w odniesieniu do ludzi i środowiska oraz poważnych strat materialnych, organizacje
międzynarodowe opracowały i zaleciły do stosowania odpowiednie przepisy.

Przepisy te dotyczą przeciwdziałania katastrofom chemicznym obiektów stacjonarnych i
ustanawiają zasady systemu zarządzania zagrożeniami awariami przemysłowymi z udziałem
niebezpiecznych substancji chemicznych.

Należy dodać, że te regulacje prawno-międzynarodowe są równocześnie ważnym
elementem składowym działań prowadzonych przez społeczność międzynarodową, mających
na celu poprawę bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy,
ochrony zdrowia i życia człowieka oraz ochrony środowiska.

2. MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA
KATASTROFOM CHEMICZNYM I ICH SKUTKOM

Zagadnienia zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków były i są nadal
przedmiotem zainteresowania licznych organizacji międzynarodowych, takich jak agendy
ONZ, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowa
Organizacja Pracy, Unia Europejska i wiele innych.
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W rezultacie prac wykonanych w ramach tych organizacji oraz we współpracy między nimi,
powstały, przy aktywnym udziale przedstawicieli państw-członków tych organizacji,
dokumenty ustanawiające zadania i odpowiedzialność władz publicznych, obowiązki i zadania
zarządów obiektów niebezpiecznych oraz procedury służące spełnianiu wymagań przepisów,
dotyczących przeciwdziałaniu zagrożeniom awariami.

W odniesieniu do problematyki, stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania,
najistotniejsze są dokumenty stanowiące akty prawa międzynarodowego oraz uchwały
organizacji międzynarodowych, które:
a) dotyczą systemów i procedur zapobiegania awariom przemysłowym z udziałem

niebezpiecznych substancji chemicznych, oraz
b) muszą być, lub w określonych uwarunkowaniach będą musiały być wdrożone do

stosowania w Polsce.

Są to następujące przepisy międzynarodowe:

1 - Dyrektywy Unii Europejskiej

Dyrektywa 82/501/EWG w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre
rodzaje działalności przemysłowej [1], z późniejszymi zmianami wprowadzonymi
Dyrektywami 87/216/EWG [2], 88/610/EWG [3] oraz 91/692/EWG [4] tzw. Dyrektywa
Seveso [5].
Dyrektywa Seveso została zastąpiona nową Dyrektywą 96/82/WE w sprawie zarządzania
zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych [6], przyjętą
przez Radę Wspólnot Europejskich w dniu 9 grudnia 1996r. Została ona opublikowana 14
stycznia 1997 r. i weszła w życie w dniu 3 lutego br. Zawiera ona postanowienie
obligujące państwa członkowskie UE do wprowadzenia jej przepisów na swoim
terytorium najpóźniej do 2 lutego 1999 r. Innymi słowy, przepisy poszczególnych krajów
członkowskich UE oparte na Dyrektywie Seveso mogą jeszcze obowiązywać przez 2 lata,
po czym muszą być zastąpione bardziej rygorystycznymi przepisami nowej Dyrektywy
96/82/WE, zwanej także Dyrektywą Comah.
Dyrektywy UE należą do tej kategorii przepisów europejskich, które nie obowiązują
bezpośrednio w państwach członkowskich. Postanowienia dyrektyw państwa
członkowskie obowiązane są wprowadzać do swojego prawodawstwa w terminach
ustanawianych w dyrektywach.

2 - Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie transgranicznych skutków
awarii przemysłowych, tzw. Konwencja Helsińska 1992 r. [7],

3 - Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 174 w sprawie zapobiegania
dużym awariom przemysłowym wraz z zaleceniem nr 181 w sprawie zapobiegania dużym
awariom przemysłowym [8].

Obie ww. konwencje stanowią akty prawa międzynarodowego i stają się obowiązujące w
państwie-stronie konwencji po ich podpisaniu i ratyfikacji, co może wymagać również
ustanowienia w danym państwie odpowiednich przepisów.

4 - Zalecenia i decyzje-zalecenia Rady OECD, a mianowicie:
Zalecenie Rady dotyczące zapobiegania, przygotowania się i reagowania na katastrofy
chemiczne - C(92)l (Final) [9],
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Decyzja Rady w sprawie wymiany informacji dotyczących awarii mogących spowodować
szkody transgraniczne - C(88)84(Final) [10, 13],
Decyzja-Zalecenie Rady dotyczące przekazywania informacji do publicznej wiadomości i
udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych z zapobieganiem i reagowaniem
na awarie z udziałem substancji niebezpiecznych - C(88)85(Final) [11, 13] oraz
Zalecenie Rady dotyczące zastosowania zasady: ''zanieczyszczający płaci" za
zanieczyszczenia powstałe na skutek awarii - C(89)88(Final) [12, 13,].

Zalecenia i decyzje Rady OECD należy zaliczyć do kategorii uchwał organizacji
międzynarodowych. Jednakże w OECD obowiązują zasady, w myśl których państwa
członkowskie przyjmują na siebie obowiązek wprowadzenia do prawodawstwa krajowego
postanowień tych dokumentów.

Dodatkowo należy jeszcze wymienić tutaj dwa dokumenty: Wytyczne OECD
pt. "Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska" (tytuł przyjęty w tłumaczeniu
tego dokumentu na język polski, różniący się od tytułu oryginału w języku angielskim) [13]
oraz "Kodeks postępowania MOP" [14]. Są to dokumenty przywołane przez przepisy
OECD [9] oraz MOP [8] odpowiednio, jako zalecane wytyczne dotyczące wdrażania i
realizacji odpowiednich przepisów na gruncie wewnątrzkrąjowym.

3. POSTANOWIENIA PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM I ICH SKUTKOM

Wszystkie przedstawione wyżej regulacje międzynarodowe mają wiele cech wspólnych i
podobieństw, chociaż postanowienia UE, MOP, EKG-ONZ oraz OECD w wielu kwestiach się
różnią.

Pełne omówienie postanowień poszczególnych regulacji międzynarodowych oraz
szczegółowa dyskusja podobieństw i różnic wykracza poza ramy niniejszej pracy. Zostało to
dokonane w obszernym studium [15]. Na podstawie przeprowadzonych analiz i porównań
można stwierdzić co następuje:
1) Wszystkie ww. regulacje nakładają na władze państwowe obowiązek wprowadzenia

przepisów ustanawiających system zarządzania zagrożeniami awariami przemysłowymi
(chemicznymi).

2) System zarządzania wg tych przepisów jest w ogólności podobny.
3) Przepisy ustalają podmioty tego systemu i obowiązki, zadania oraz uprawnienia

podmiotów, a także procedury zapewniające realizację ustalonych zadań, spełnianie
obowiązków oraz ustalają zasady kontroli ich wykonania.

4) System zarządzania zagrożeniami awariami obejmuje zadania podmiotów oraz procedury
w odniesieniu do następujących zagadnień:
a) rozpoznanie zagrożenia i zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych,

organizacyjnych oraz wykonanie oceny ryzyka (lub bezpieczeństwa jako
przeciwieństwa ryzyka) obiektu na etapie projektowania, budowy, eksploatacji oraz
likwidacji,
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b)przygotowanie, realizacja i sprawdzanie skuteczności przedsięwzięć prewencyjnych w
obiekcie, w tym w sferze zarządzania obiektem, organizacji, przedsięwzięć
technicznych, szkolenia itd, mających na celu zapobieganie awariom,

c) przygotowanie się na wypadek awarii poprzez opracowanie przez zarząd obiektu
niebezpiecznego wewnętrznych planów awaryjnych oraz przez władze lokalne lub
desygnowane służby i instytucje zewnętrznych planów awaryjnych, a także ćwiczenia,
szkolenia i inne działania służące osiągnięciu i utrzymaniu stałej gotowości do działań
ratowniczych i ograniczających skutki awarii,

d) podejmowanie w przypadku awarii lub sytuacji grożących awarią działań
przewidzianych w planach postępowania na wypadek awarii oraz

e) realizacja działań i przedsięwzięć naprawczych, mających na celu likwidację skutków
awarii i przywrócenie środowiska do stanu przed awarią.

5) W odniesieniu do wyżej wymienionych elementów systemu zarządzania przepisy
międzynarodowe ustalają, generalnie rzecz biorąc, następujące zasady:
a) Zarząd obiektu niebezpiecznego w oparciu o ustalone w przepisach kryteria

kwalifikacyjne dokonuje "samoidentyfikacji" obiektu niebezpiecznego.
b) Zarząd obiektu niebezpiecznego dokonuje rejestracji (notyfikacji) obiektu we władzach

spełniających funkcje nadzoru (dozoru), wraz z podaniem rejestru substancji
niebezpiecznych.

c) Zarząd przedsiębiorstwa realizuje odpowiednie przedsięwzięcia zapobiegawcze,
dokonuje analiz ryzyka i przygotowuje raport bezpieczeństwa, który przekazuje
władzom dozorowym.

d) Zarząd obiektu niebezpiecznego opracowuje wewnętrzny plan awaryjny
uwzględniający możliwe scenariusze awarii oraz dostarcza odpowiednim władzom lub
instytucjom dane, niezbędne do opracowania zewnętrznych planów awaryjnych, a
także współpracuje przy ich opracowaniu.

e) Odpowiednie (kompetentne) władze, sprawujące funkcje dozorowe, oceniają raport
bezpieczeństwa (mają przy tym prawo żądać uzupełnień i dodatkowych informacji),
oceniają wielkość ryzyka, podejmują decyzje odnośnie co do jego akceptowalności lub
decyzje w celu jego ograniczenia (wg niektórych przepisów - do ograniczenia lub
zakazu niebezpiecznej działalności włącznie).

f) Te same władze spełniają nadzór nad przygotowaniem i prawidłowością wewnętrznych
i zewnętrznych planów awaryjnych oraz wykonują funkcje kontrolno-inspekcyjne w
odniesieniu do obiektów niebezpiecznych.

g) Przebieg i skutki awarii oraz działania ratownicze są przedmiotem badań zarządu
obiektu niebezpiecznego oraz odpowiedniego raportu poawaryjnego. Incydenty i
niesprawności w obiekcie niebezpiecznym są każdorazowo przedmiotem
odpowiednich badań i podlegają dokumentowaniu, a wnioski wypływające z
uzyskanych doświadczeń mają być zastosowane oraz przekazane władzom
dozorowym.

h) Zarówno pracownicy obiektu niebezpiecznego, jak i społeczeństwo, muszą być
informowani o zagrożeniach. Społeczeństwo ma prawo uczestniczenia w procesach
decyzyjnych dotyczących obiektów niebezpiecznych; okoliczna ludność, która może
być dotknięta skutkami awarii, musi być odpowiednio informowana i instruowana.
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i) Polityka przestrzenna i gospodarka terenami powinna być realizowana z
uwzględnieniem zagrożeń od obiektów niebezpiecznych.

Omawiane przepisy międzynarodowe regulują także niektóre inne, bardziej szczegółowe,
kwestie, związane z takimi aspektami, jak transgraniczne skutki awarii i zasady współpracy i
informowania państw sąsiednich, przekazywanie informacji i danych do organizacji
międzynarodowych, zagadnienia transferu technologii, prac badawczych, kwestie
proceduralno-międzynarodowe i inne.

Jednakże przedstawione wyżej podstawowe zasady należy zaliczyć do najistotniejszych
postanowień tych przepisów, i -jak już wspomniano - są one w podobny sposób uregulowane.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii systemu zarządzania
zagrożeniami awariami. Do tych spraw zaliczają się definicje podstawowych pojęć oraz
kryteria kwalifikacyjne. Przepisy międzynarodowe używają różnych pojęć, chociaż
merytorycznie są one w podobny sposób definiowane. Sprawy te zostały także szczegółowo
omówione w opracowaniu [15]. Tutaj ograniczymy się do spraw zasadniczych.

4. PODSTAWOWE DEFINICJE I ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW

Systemy zarządzania zagrożeniami awariami dotyczą obiektów, które stwarzają lub mogą
stworzyć takie zagrożenia.

Kryterium, kwalifikującym obiekty do tej właśnie kategorii, jest obecność niebezpiecznych
substancji w obiekcie w ilości równej lub przekraczającej pewne, ściśle określone wartości
krytyczne, tzw. ilości progowe, lub możliwość powstania tych substancji w trakcie
niekontrolowanych zdarzeń.

Do kategorii niebezpiecznych zaliczono substancje (surowce, produkty przejściowe,
produkty, produkty uboczne itp), które posiadają właściwości toksyczne, wybuchowe, palne,
żrące, niebezpieczne dla środowiska, o różnym natężeniu tych właściwości. Poszczególne
regulacje międzynarodowe różnią się dość znacznie, jeśli chodzi o ustalenia dotyczące wykazu
tych substancji lub ich grup [15]. Dyskusję tych zagadnień pominiemy tutaj ze względu na
ograniczoną objętość materiału.

Istotne jest natomiast to, że wartość progowa tych substancji, to znaczy ilość, która stanowi
podstawę zaliczenia obiektu do kategorii obiektów niebezpiecznych, jest uzależniona od
natężenia niebezpiecznych właściwości. W zależności od natężenia tych właściwości, wartości
progowe według różnych omawianych przepisów wynoszą od 1 kg do kilkudziesięciu lub
nawet tysięcy ton.

Kolejną ważną kwestię stanowi definicja awarii. W odniesieniu do tej sprawy, omawiane
przepisy międzynarodowe wykazują dużą zgodność. Otóż według nich, chodzi wyłącznie o
takie awarie obiektów, w których uczestniczą substancje niebezpieczne, lub które są
spowodowane obecnością tych substancji. A więc awarie, których dotyczą omawiane przepisy,
są to zdarzenia, w wyniku których następuje uwolnienie do środowiska niebezpiecznych
substancji, pożar lub wybuch tych substancji, lub kombinacja tych zdarzeń.
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Tak wiec, reasumując powyższe można stwierdzić, że do kategorii obiektów
niebezpiecznych zalicza się te, w których ilości niebezpiecznych substancji przekraczają
ustalone na podstawie przesłanek pragmatycznych oraz doświadczenia, wartości progowe,
takie które w warunkach zdarzeń niekontrolowanych, awarii technicznych, budowlanych,
klęsk żywiołowych i innych dowolnych przyczyn (nie wyłączając aktów terroru), powodują, w
wyniku uczestniczenia w tych zdarzeniach substancji niebezpiecznych, poważne skutki
biologiczne, zdrowotne, mechaniczne i inne w odniesieniu do ludzi, środowiska i wartości
materialnych.

Jak już wspomniano, poszczególne przepisy międzynarodowe, przyjmując powyższą
generalną zasadę, różnią się w niektórych sprawach, w tym również w kwestiach kryteriów
kwalifikacyjnych, zakresu obowiązywania przepisów oraz niektórych zadań i procedur [15].

Ograniczymy się tutaj tylko do kilku istotnych stwierdzeń.

Przepisy MOP (Konwencja nr 174 [8]), EKG-ONZ (Konwencja Helsińska 1992 r. [7]) oraz
przepisy OECD (Zalecenia Rady [9-12]) ustalając wymagania dotyczące systemu zarządzania
zagrożeniami awariami chemicznymi oraz obowiązki, zadania i procedury odnoszą je do
kategorii obiektów niebezpiecznych, ustalanych na podstawie jednej tylko (dla danej
substancji) wartości progowej.

Tymczasem przepisy Unii Europejskiej wprowadzają dwie wartości progowe dla każdej
substancji, lub rodzaju substancji - niższą i wyższą.

Niższa wartość progowa kwalifikuje obiekt do kategorii "niższego poziomu zagrożenia
skutkami awarii" - NPZSA (termin przyjęty w [15]), wyższa natomiast - do kategorii
"wyższego zagrożenia skutkami awarii" - WPZSA [15].

Równocześnie przepisy UE ustalają "dwa poziomy" - łagodniejszy i bardziej rygorystyczny -
obowiązków, zadań i procedur w odniesieniu do obiektów niebezpiecznych oraz innych
podmiotów uregulowań prawnych.

Porównując kryteria kwalifikacyjne (wartości progowe) i zakres obowiązywania przepisów
można stwierdzić, że:

1) Przepisy MOP, EKG-ONZ i OECD dotyczą obiektów kategorii WPZSA, czyli obiektów
stwarzających zagrożenia dużymi (poważnymi) awariami chemicznymi, tzn. katastrofami.

2) Przepisy UE dotyczą natomiast obiektów kategorii WPZSA, wobec których znajdują
zastosowanie bardziej rygorystyczne wymagania, oraz obiektów NPZSA - łagodniejsze
wymagania - czyli obiektów, które stwarzają zagrożenia awariami o lokalnym (lub
wewnątrz przedsiębiorstwa) zasięgu skutków awarii.

3) Obowiązki, zadania i procedury wszystkich omawianych regulacji międzynarodowych w
odniesieniu do obiektów kategorii WPZSA są zbliżone, chociaż przepisy UE w wielu
kwestiach są najbardziej rygorystyczne. Ponadto kryteria kwalifikacyjne (tzn. liczba
substancji niebezpiecznych) są bardzo obszerne, nieporównywalne z przepisami OECD
lub MOP (Konwencja MOP nr 174 ustala tylko ogólne zasady), a także znacznie bardziej
rozbudowane niż kryteria kwalifikacyjne Konwencji Helsińskiej 1992 r. (która w
porównaniu do przepisów MOP i OECD ustala szerszą bazę kryteriów kwalifikacyjnych).
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4) Wszystkie omawiane regulacje międzynarodowe dotyczą obiektów stacjonarnych tzn. nie
dotyczą awarii chemicznych w transporcie lądowym (a także morskim, powietrznym i
wodnym śródlądowym) substancji niebezpiecznych. Pewien wyjątek stanowi tu
Konwencja Helsińska 1992 (skutki transgraniczne), która przepisy dotyczące akcji
ratowniczych (działań awaryjnych) rozciąga także na likwidację skutków awarii
transportowych.

Omawiane przepisy międzynarodowe zawierają listy wyłączeń różnych rodzajów
obiektów stacjonarnych z zakresu obowiązywania tych regulacji, które różnią się istotnie
między sobą. I tak wszystkie przepisy (UE, MOP, EKG-ONZ oraz OECD) wyłączają z
zakresu ich obowiązywania obiekty wojskowe i jądrowe, co nie wymaga komentowania.
Natomiast pozostałe wyłączenia są różne, w zależności od przepisów.

I tak, przepisy UE [1,5,6] wyłączają z zakresu ich obowiązywania takie obiekty stacjonarne,
jak systemy przesyłu substancji niebezpiecznych rurociągami poza terenem obiektu
(przedsiębiorstwa), wszelką działalność wydobywczą surowców mineralnych i paliw
(podziemną, odkrywkową i odwiertową) i składowiska odpadów.

Konwencja MOP, poza wyłączeniem obiektów wojskowych, jądrowych oraz transportu nie
zawiera dodatkowych wyłączeń, pozostawiając sferę obowiązywania przepisów do
rozstrzygnięcia w ustawodawstwach krajowych. Jednakże Konwencja MOP zawiera
jednoznaczne postanowienia, że jej przepisy dotyczą systemów przesyłu substancji
niebezpiecznych rurociągami.

Konwencja Helsińska 1992 r, oprócz obiektów wojskowych i jądrowych wyłącza awarie
transportowe, awarie z udziałem organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz awarie w
środowisku morskim i zniszczenia zapór wodnych. Ponadto przepisy EWG-ONZ ograniczają
zakres ich zastosowania tylko do tych obiektów, które mogą spowodować skutki
transgraniczne. Z definicji zawartych w tej regulacji wynika więc, że jej przepisy dotyczą
systemów przesyłu substancji niebezpiecznych rurociągami w odniesieniu do obszarów
przygranicznych.

Przepisy OECD wyłączają również obiekty wojskowe i jądrowe oraz zawierają uściślenie,
że dotyczą obiektów stacjonarnych, nie precyzując żadnych wyłączeń. Czyli, wyłączając
awarie transportowe, dotyczą wszelkich obiektów stacjonarnych, w których znajdują się (lub
mogą powstać) niebezpieczne substancje chemiczne, a więc dotyczą również rurociągów
przesyłowych paliw płynnych i gazowych oraz obiektów należących do tych systemów.

W zakończeniu dyskusji tych zagadnień należy zwrócić uwagę na sformułowanie zawarte w
preambule do nowej Dyrektywy 96/82/WE. Stwierdzono tam, że "ponieważ przesył substancji
niebezpiecznych rurociągami stwarza również zagrożenie powstania wielkich awarii, Komisja
powinna zgromadzić i ocenić informacje dotyczące mechanizmów regulujących we
Wspólnocie tę działalność ... i jeśli okaże się to niezbędne, przygotować dokumenty dotyczące
zagadnień i najwłaściwszych instrumentów do podjęcia działań w tym obszarze".
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5. SYSTEM PRZESYŁU PALIW PŁYNNYCH I GAZOWYCH RUROCIĄGAMI
JAKO OBIEKT NIEBEZPIECZNY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW

MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCYCH AWARH CHEMICZNYCH

Jak wynika z treści przepisów międzynarodowych w tej ich części, która dotyczy kryteriów
kwalifikacyjnych oraz zakresu ich obowiązywania, obowiązki, zadania i procedury dotyczące
zapobiegania awariom chemicznym i ograniczania ich skutków według przepisów MOP,
EKG-ONZ oraz OECD rozciągają się również na systemy przesyłu paliw płynnych i gazowych
rurociągami. Natomiast przepisy UE aktualnie nie dotyczą tego rodzaju obiektów.

Powyższe stwierdzenie stawia na porządku dnia szereg poważnych kwestii dotyczących
bezpieczeństwa chemicznego, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska w odniesieniu
do rurociągów paliw płynnych i gazowych.

Powstaje w związku z tym kilka podstawowych pytań, które wymagają odpowiedzi:

1) Czy obecnie istnieją w Polsce przepisy wprowadzające systemy zarządzania awariami
chemicznymi i jak one regulują sprawę przesyłu paliw płynnych i gazowych rurociągami?

2) Czy obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące rurociągów paliw płynnych i
gazowych odpowiadają wymogom standardów międzynarodowych dotyczących
przeciwdziałania awariom chemicznym?

3) Czy kryteria kwalifikacyjne zawarte w regulacjach międzynarodowych nakazują
zaliczenie systemów przesyłu paliw płynnych i gazowych, lub ich elementów
składowych, do kategorii obiektów niebezpiecznych w rozumieniu tych przepisów i
spowodują konieczność realizacji odpowiednich zadań i procedur, jeśli takie przepisy
zostaną w Polsce wprowadzone?

Spróbujmy wyjaśnić powyższe kwestie.

Ogólnie wiadomo, że w Polsce aktualnie brak jest przepisów wprowadzających systemy
zarządzania zagrożeniami awariami chemicznymi, adekwatnych do przepisów
międzynarodowych, które są przedmiotem rozważań.

W pracy [15] dokonano wnikliwej analizy ponad 170. przepisów obowiązujących w Polsce
(ustawy, rozporządzenia i inne normy prawne), które w jakikolwiek sposób dotyczą kwestii
zapobiegania awariom przemysłowym - chemicznym oraz ograniczania ich skutków. Niektóre
przepisy fragmentarycznie regulują pewne zagadnienia z tego obszaru, jednakże ich "suma" w
żadnym przypadku nie odpowiada wymaganiom i standardom międzynarodowym.

Polska jest od roku 1996 członkiem OECD, co min. oznacza, że przepisy dotyczące awarii
chemicznych, ustanowione przez tę organizację, powinny być w Polsce wprowadzone i
realizowane.

Jeśli chodzi o Konwencję MOP oraz Konwencję Helsińską - Polska, chociaż jej
przedstawiciele uczestniczyli w ich opracowaniu, nie przystąpiła dotychczas (bądź nie
podpisała, bądź nie ratyfikowała - to ostatnie stwierdzenie dotyczy obu konwencji) do tych
regulacji międzynarodowych jako strona.
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Przepisy UE nie dotyczą obecnie naszego kraju. Ponadto dyrektywy dotyczące
przeciwdziałania awariom chemicznym nie należą do tej grupy standardów UE, które muszą
być wprowadzone w państwach kandydujących do UE przed przyjęciem na członka Wspólnot
Europejskich [16].

Tym niemniej, w ramach działań legislacyjnych wynikających z przesłanek zewnętrznych
(członkostwo OECD, starania o przyjęcie do UE) oraz z przesłanek wewnętrznych (duży
potencjał zagrożeń wielkimi awariami chemicznymi - około 250-300 przedsiębiorstw oraz
awariami o lokalnym zasięgu ich skutków, co stawia Polskę w grupie państw europejskich o
największej liczbie tego typu obiektów [15]), aktualnie rozpatrywana jest w Sejmie RP
nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Projekt zmian, wraz z projektami
aktów wykonawczych (rozporządzenia właściwych ministrów) zakłada wprowadzenie
odpowiednich przepisów dotyczących przeciwdziałania awariom chemicznym.

Nie wdając się w szczegóły oraz nie dyskutując tutaj stopnia zgodności proponowanych
przepisów ze standardami UE (zostało to przeanalizowane w pracy [17]), należy stwierdzić, że
przepisy te, jeśli zostaną wprowadzone w wersji zbliżonej do projektu, obejmą zakresem
obowiązywania również systemy przesyłu paliw płynnych i gazowych rurociągami.

Poruszając te sprawy, warto dodać, że spełnienie przepisów UE oznacza spełnienie
praktycznie wszystkich wymagań wypływających z przepisów MOP i OECD oraz całości
wewnątrzkrajowych przepisów Konwencji Helsińskiej (sprawy proceduralne-międzynarodowe,
ustanowione w tej kwestii wymagają dodatkowych rozstrzygnięć).

Tak więc oczekiwane wprowadzenie przepisów krajowych, co prawdopodobnie nastąpi
jeszcze w 1997 roku, oznaczać będzie objęcie nimi również systemów przesyłu paliw płynnych
i gazowych rurociągami, wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące transportu paliw płynnych [18] oraz paliw
gazowych rurociągami [19], wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane [20]
(lub wcześniej obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1974 roku z późniejszymi zmianami)
zawierają wiele postanowień, które spełniają niektóre wymagania dotyczące sfery zapobiegania
awariom chemicznym i ograniczania ich skutków. Dotyczy to aspektów technicznych,
zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych obiektów, co zresztą wynika
bezpośrednio z treści rozporządzeń, regulujących te właśnie sprawy.

Jednakże, jak wynika z analizy przepisów międzynarodowych dotyczących
przeciwdziałaniu awariom chemicznym, stanowi to zaledwie niewielki fragment ich wymagań i
zupełnie nie obejmuje podstawowych obowiązków, zadań i procedur systemu zarządzania
zagrożeniami awariami chemicznymi, jako takiego.

Wnioski wypływające z powyższych rozważań są oczywiste.

I wreszcie trzecia kwestia. Kryteria kwalifikacyjne ustalone w przepisach
międzynarodowych jednoznacznie wskazują, że duża część sieci rurociągów paliw płynnych i
gazowych oraz obiekty wspomagające (stacje pomp, zbiorniki magazynujące itp) kwalifikują
się do kategorii obiektów niebezpiecznych. Trzeba tutaj dodać, że obiekty magazynujące te
paliwa, nie stanowiące części składowych systemów przesyłowych rurociągami, podlegają
wszystkim przepisom międzynarodowym, włącznie z przepisami UE [1,5,6]. Dotyczy to min.
obiektów magazynowych w przemyśle, handlowych, baz paliwowych itp.
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Dla potwierdzenia powyższej tezy zostaną poniżej przedstawione kryteria kwalifikacyjne
ustalone w omawianych przepisach międzynarodowych, dotyczące wyłącznie paliw płynnych i
gazowych, ujętych w kategoriach niebezpiecznych substancji chemicznych jako substancje
"wysoce łatwo palne", "łatwo palne", "palne" lub "wybuchowe".

1) Konwencja MOP nr 174 [8], jak już wspomniano, nie ustala ściśle zdefiniowanych
kryteriów kwalifikacyjnych; zawiera sformułowania kierunkowe, pozostawiając te
kwestie do uregulowania w prawodawstwie państw - stron Konwencji nr 174.

2) Konwencja Helsińska 1992 roku [7], ustala jedną wartość progową, kwalifikującą obiekt
do kategorii niebezpiecznych, zagrażających wielką awarią, to jest do kategorii WPZSA
[15]:

Lp*

1
2
6
7

Kategoria

Paliwa gazowe *, w tym gazy skroplone
Ciecze łatwo palne2

Substancje wybuchowe3

Ciecze palne (użytkowane w specjalnych
warunkach temperatury i ciśnienia)4

Graniczna wielkość
(wartość progowa)

tony
200

50 000
50

200

* Liczba porządkowa wg załącznika 1 do Konwencji Helsińskiej 1992r., inne substancje (np.
toksyczne, utleniające itp; - pominięto,

* substancje, które w stanie gazowym przy normalnym ciśnieniu i w mieszaninie z powietrzem są łatwo
palne i których punkt wrzenia pod normalnym ciśnieniem wynosi 20°C lub mniej.

2 substancje, których temperatura zapłonu jest niższa niż 21°C, a temperatura wrzenia pod normalnym
ciśnieniem przekracza 20°C,

•* substancje, które wybuchają pod wpływem ognia lub są bardziej czułe na uderzenia i tarcie niż
dwunitrobenzen,

4 substancje, których temperatura zapłonu wynosi mniej niż 55°C, które pod ciśnieniem pozostają w
stanie ciekłym, jeśli konkretne warunki przeróbki, takie jak wysokie ciśnienie i wysoka temperatura,
mogą wywołać niebezpieczeństwo w przypadku awarii przemysłowej.

W powyższej tabeli pominięto inne kategorie substancji, chociaż niektóre paliwa płynne
lub gazowe w określonych warunkach i stężeniach mogą być również zaliczone do
innych kategorii.

3) Zalecenia Rady OECD oraz wytyczne [9,13]. Przepisy OECD ustalają kryteria
kwalifikacyjne, zawarte w dokumencie [10] oraz w wytycznych [13]. Są to substancje
niebezpieczne wraz z jedną wartością progową, kwalifikującą obiekt do kategorii
WPZSA [15]. Zamieszczono je w dodatku III do Decyzji Rady OECD C(88)84(Final) w
grupie I - substancji palnych, wybuchowych i utleniających.
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Substancje palne, wybuchowe i utleniające

Gazy palne *, w tym płynne gazy palne
Łatwo palne ciecze2

Wartość progowa
tony
200 '

50 000

1 substancje, które w stanie gazowym pod normalnym ciśnieniem i zmieszaniu z powietrzem stają się
palne, i
których punkt wrzenia pod normalnym ciśnieniem wynosi 2O°C lub mniej,

2 substancje, które mają temperaturę zapłonu poniżej 21°C, a ich punkt wrzenia pod normalnym
ciśnieniem wynosi nie mniej niż 20°C.

4) Dyrektywy Unii Europejskiej [1,5,6]. Kryteria kwalifikacyjne UE są bardziej
skomplikowane; szczególnie dotyczy to Dyrektywy Seveso [1,5], która ustala inne
kryteria kwalifikacyjne, tzn. wartości progowe, dla obiektów przemysłowych, a inne dla
obiektów magazynujących substancje niebezpieczne. Ponadto, w tym przypadku, w
odniesieniu do obiektów magazynujących Dyrektywa Seveso ustala dwie wartości
progowe (dla obiektu kategorii NPZSA i WPZSA odpowiednio), a dla obiektów
przemysłowych (produkcyjnych) - tylko jedną, kwalifikującą obiekt do kategorii WPZSA.
Wynika to stąd, że w przypadku obiektów produkcyjnych kryterium kwalifikującym go
do kategorii NPZSA był sam fakt umieszczenia obiektu w "wykazie obiektów
niebezpiecznych" (załącznik 1 do Dyrektywy Seveso).

Poniżej przedstawiono wybrane stosownie do dyskutowanych w tej pracy zagadnień
kryteria kwalifikacyjne według Dyrektywy Seveso [1, 5].

a) obiekty magazynowe

Kategoria niebezpiecznej substancji lub
niebezpieczna substancja

3 Substancje gazowe i preparaty łącznie z tymi w
postaci ciekłej, które są gazami pod normalnym
ciśnieniem, a które są sklasyfikowane jako łatwo
palne lub bardzo łatwo palne*

4. Substancje i preparaty (wyłączając gazowe
substancje i preparaty zawierające się w kategorii
3 powyżej), które są sklasyfikowane jako łatwo
palne lub bardzo łatwo palne**

Wartości progowe
w tonach

kwalifikujące
obiekt do kategorii:

NPZSA

50

5 000

WPZSA

200

50 000
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b) obiekty przemysłowe (produkcyjne)

Lp.

124
125
150

Substancja - nazwa

Palne substancje wg definicji *
Palne substacje wg definicji **
Palne substancje wg definicji ***

Wartość progowa

tony

NPZSA**** WPZSA
200

50 000
200

•substancje, które będąc w stanie gazowym pod normalnym ciśnieniem i zmieszane z powietrzem stają
się palne, a ich temperatura wrzenia pod normalnym ciśnieniem wynosi 20°C lub jest niższa,
**substancje o temperaturze zapłonu poniżej 21°C i temperaturze wrzenia pod normalnym ciśnieniem
powyżej 20°C,
***substancje o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, które pozostając cieczą w szczególnych warunkach
procesów technologicznych, takich jak wysokie ciśnienie i wysoka temperatura, mogą stwarzać
zagrożenie katastrofą,
****kryterium kwalifikacyjnym jest sam fakt umieszczenia danego rodzaju obiektu w wykazie obiektów
niebezpiecznych (załącznik 1 do Dyrektywy Seveso).

Nowa Dyrektywa 96/82/WE [6] nie wprowadza rozróżnienia między obiektami
produkcyjnymi i magazynującymi i ustala jednolite kryteria (niższe dla kategorii NPZSA i
wyższe dla kategorii WPZSA wartości progowe) niezależnie od charakteru (rodzaju)
obiektu niebezpiecznego.

Substancja lub kategoria substancji

Skroplone wysokopalne gazy (włączając gaz
propan-butan) oraz gaz ziemny
Substancje palne *
Substancje łatwo palne **
Łatwo palne ciecze ***
Szczególnie łatwo palne substancje ****

Wartość progowa
w tonach

kwalifikująca
obiekt do kategorii:

NPZSA
50

5 000
50

5 000
10

WPZSA
200

50 000
200

50 000
50

*palne ciecze - substancje i preparaty o temperaturze zapłonu równej lub wyższej od 21°C i równej lub
niższej od 55°C (zwrot RIO), podtrzymujące palenie,
••substancje łatwo palne - ciecze - substancje i preparaty, które ogrzewają się w kontakcie z powietrzem
i ulegają samozapłonowi w temperaturze pokojowej bez dodatkowego źródła energii (zwrot R17), oraz
substancje, które mają temperaturę zapłonu poniżej 55°C, i które pod podwyższonym ciśnieniem mogą
w szczególnych warunkach, takich jak wysokie ciśnienie lub wysoka temperatura, stanowić zagrożenie
awarią,

(dalszy ciąg odsyłaczy do tabeli na stronie następnej)
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*** substancje i preparaty, które mają temperaturę zapłonu poniżej 21°C, i które nie są szczególnie
łatwo palne (zwrot Rl 1, drugi myślnik),
****szczególnie łatwo palne gazy i ciecze:
- substancje ciekłe lub preparaty o temperatur/c zapłonu poniżej 0°C i temperaturze wrzenia (w
przypadku zakresu temperatur - początkowej temperaturze wrzenia) pod normalnym ciśnieniem niższej
lub równej 35°C (zwrot R12, pierwszy myślnik), oraz
- substancje i preparaty gazowe, palne w kontakcie z powietrzem w temperaturze pokojowej pod
normalnym ciśnieniem (zwrot R12, drugi myślnik), zarówno w stanie gazowym, jak i utrzymywane pod
ciśnieniem w stanie ciekłym, za wyjątkiem skroplonych wysokopalnych gazów (włączając propan-butan)
oraz gazu ziemnego, które zdefiniowano w odrębnej kategorii, oraz
- substancje i preparaty ciekłe, utrzymywane w temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia.

W uzupełnieniu należy wyjaśnić, że "preparat" zgodnie z definicjami przyjętymi w UE
oznacza mieszaniny lub roztwory składające się z dwóch lub większej liczby substancji, a
"zwrot R" jest definicją lub opisem ryzyka, stosowanym w przepisach UE w odniesieniu
do wszystkich substancji niebezpiecznych, ustalonym w odpowiednich dyrektywach.

Należy także dodać, że podane kryteria kwalifikacyjne nie wyczerpują wszystkich
możliwości kwalifikacji systemów przesyłowych rurociągami i ich poszczególnych
obiektów do kategorii niebezpiecznych (NPZSA lub WPZSA). Obecność lub możliwość
powstania w trakcie awarii substancji innych kategorii (np. wybuchowych, toksycznych
lub innych), w niektórych przypadkach nawet w kilogramowych ilościach, może
przesądzić o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii podlegającej odpowiednim rygorom
przepisów dotyczących przeciwdziałania awariom chemicznym.

W zakończeniu, dla zilustrowania niektórych skutków awarii systemów przesyłu paliw
płynnych i gazowych rurociągami i podkreślenia wagi dyskutowanych zagadnień,
przedstawiono poniżej niektóre dane o takich awariach, wybrane z zestawienia
zamieszczonego w pracy [15], sporządzonego na podstawie materiałów źródłowych instytucji
międzynarodowych.

Wybrane przykłady większych awarii chemicznych systemów przesyłu paliw rurociągami

Rok

1983
1984
1984
1984

1984
1984
1987
1989

Kraj

Egipt
Brazylia
Brazylia
Meksyk

Pakistan
ZSRR
Chiny
ZSRR

Miejsce

Nile River
Cubato

Sao Paulo
St.J.Ixhuate-

pec
k/Meksyku

Gashi Doda
Tbilisi

Szanghai
Acza Ufa
(okolice

Czelabi ii-
ska)

Rodzaj awarii

wybuch
wybuch rurociągu
wybuch rurociągu

wyciek z rurociągu i
wybuch oraz pożar

zbiorników
magazynowych

wybuch gazociągu
wybuch
wybuch

wybuch rurociągu

Substancja

gaz ziemny
benzyna
benzyna

gaz ziemny i
propan-butan

gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny
gaz ziemny

Ofiary
śmiertel-
ne

317
89
508
452

60
100
45

575

Poszko-
dowani

44
-
3

4 248

-
-

23
623

Ewakuo-
wani

0
2 500

-
31 000

-
-
-
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6. PODSUMOWANIE

Z punktu widzenia międzynarodowych standardów dotyczących systemów zarządzania
zagrożeniami awariami chemicznymi, systemy przesyłu paliw płynnych i gazowych stanowią
obiekty niebezpieczne, stwarzające potencjalne niebezpieczeństwo poważnych skutków awarii
w odniesieniu do ludności, środowiska i wartości materialnych.

Wprowadzenie w Polsce przepisów wynikających z wymagań standardów
międzynarodowych, a w szczególności wymagań OECD oraz Konwencji MOP i Konwencji
Helsińskiej EKG-ONZ, przepisów uwzględniających regulacje UE w zakresie obowiązków i
zadań podmiotów tych regulacji oraz wymaganych procedur, będzie oznaczało nowe
wyzwania i nowe, trudne zadania w odniesieniu do systemów przesyłu paliw płynnych i
gazowych rurociągami.

Projektowane przepisy krajowe, mimo, że Dyrektywy UE nie obejmują tych systemów,
zakładają takie właśnie rozwiązania. W tym kontekście celem niniejszego referatu było
zwrócenie uwagi zainteresowanych instytucji, przedsiębiorstw oraz kręgów osób
odpowiedzialnych, związanych z systemami przesyłu paliw płynnych i gazowych rurociągami,
na tę problematykę, oraz jej pewne przybliżenie.

Formułowanie wniosków dotyczących niezbędnych przygotowań i działań może wydawać
się przedwczesne, uwzględniając aktualny stan spraw w Polsce. Należy jednak wyrazić pogląd,
że zainteresowane kręgi, instytucje i przedsiębiorstwa powinny podjąć już teraz stosowne
działania, tym bardziej, że przeprowadzenie analiz ryzyka, opracowanie raportów
bezpieczeństwa, planów awaryjnych i realizacja innych zadań i procedur systemu zarządzania
zagrożeniami awariami chemicznymi wymaga dużego nakładu pracy, odpowiednich metod
analiz ryzyka i symulacji scenariuszy awarii oraz szeregu przedsięwzięć technicznych,
organizacyjnych i szkoleniowych. I - dodajmy - również środków finansowych.

Zakładane w projektach polskich przepisów terminy realizacji poszczególnych
przedsięwzięć są nieodległe, co sprawia, że omawiane zagadnienia stają się sprawą pilną.
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KONTROLA NAPRĘŻEŃ I ZMIAN STRUKTURALNYCH
METODĄ PRĄDÓW WIROWYCH

CZESŁAW DYBIEC, STEFAN JANOWSKI, SYLWIA WŁODARCZYK
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

W wyniku działania obciążeń termicznych i mechanicznych materiały urządzeń energetycznych
ulegają degradacji. Oceny stopnia degradacji materiału oraz stanu naprężeń własnych i
pochodzących od obciążeń dokonano nieniszczącą metodą prądów wirowych. Klasyfikacją
wyników przeprowadzono według czterostopniowej skali degradacji, opracowanej przez Instytut
Energetyki. Przy ocenie stanu naprężeń określono ich wielkość i kierunek.

1. WPROWADZENIE

W eksploatacji stosowane są trzy filozofie;
Eksploatacja naprawcza - od awarii do awarii (niższe koszty remontów, bardzo wysokie koszty
pośrednie).
Eksploatacja zapobiegawcza - stałe okresy wymiany, przy skróconym czasie eksploatacji
urządzenia (wyższe koszty remontów, obniżenie kosztów pośrednich).
Eksploatacja predykcyjna - przewidywanie okresów wymiany (optymalizacja kosztów
remontów i kosztów pośrednich).

Eksploatacja predykcyjna, najkorzystniejsza ekonomicznie i najbezpieczniejsza (najniższa
liczba awarii), wymaga prowadzenia ścisłej kontroli stopnia zużycia elementów instalacji.

Miarą zużycia są zmiany przekroju (określane przez pomiar grubości, oznaczanie głębokości
wżerów itp,), postęp starzenia, pękanie. Zmiany te wykrywane są badaniami nieniszczącymi
(metody defektoskopowe), służącymi do oceny niezawodności pracy elementów.

Kontrola stanu elementów konstrukcyjnych instalacji metalowych po wykonaniu i w czasie ich
eksploatacji prowadzona jest metodami wizualnymi, penetracyjnymi, ultradźwiękowymi, a także
radiometrycznie i radiograficznie. Wiroprądowa technika pomiarowa stanowi uzupełnienie tych
metod i rozszerzenie zakresu diagnostyki. Prawdopodobieństwo wykrycia wady (zależność
wykrycia wady od jej rodzaju i rozmiarów), zwłaszcza w przypadku małych wad poniżej lmm,
jest najwyższe przy zastosowaniu techniki prądów wirowych [1].

Przy wykorzystaniu tej metody możliwe jest wykrywanie wad pominiętych przy badaniach
wizualnych i penetracyjnych, a także przy badaniach szczelności. Możliwe jest zdalnie sterowane
przenoszenie sond urządzenia kontrolnego po powierzchni obiektu zanurzonego w cieczy, do
którego sondę można zbliżyć tylko z jednej strony. Nie stosuje się sprzęgania obiektów badanych
z przetwornikami (jak przy ultradźwiękach), nie występują zagrożenia, spotykane przy kontroli
radiometrycznej. Metoda wiroprądowa jest najszybsza spośród stosowanych i stosunkowo tania.
Np. nie wymaga dokładnego czyszczenia powierzchni badanych.

Zaleta ta uwidacznia się np. przy oznaczaniu grubości ścianek, które najczęściej wykonuje się
miernikami ultradźwiękowymi.
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Rys. I. Zależność między prawdopodobieństwem wykrycia wady i jej rozmiarem przy
zastosowaniu różnych metod: (PRW -prądami wirowymi, ULT - ultradźwiękiem, PEN -
penetracyjnie, RAD - radiograficznie)

Pomiary te mają jednak swoje niedogodności. Wykrywanie ubytków korozyjnych w postaci
wżerów o nieregularnych kształtach jest trudne, może występować brak sprzężenia akustycznego,
zniekształcenie wyników [2]. W przypadku skorodowanej powierzchni należy starannie usuwać
warstwę rdzy i wygładzać powierzchnię w obszarze znacznie większym od powierzchni styku
głowicy. Do uwarunkowań techniczno - ekonomicznych stosowania metod ultradźwiękowych i
radiograficznych zaliczyć należy także pracochłonność [3], np. przy badaniu spoin czas badania
odcinka długości 0,5 m wynosi:
- w badaniach radiograficznych: 1,7- 1,3 godz.,

w badaniach ultradźwiękowych: 0,37 - 0,22 godz.

Źródła amerykańskie [4] podają, że czas badania dna zbiornika o średnicy 55 m przy pomiarze
warstwowym (skaningu) metodą ultradźwiękową wynosi 5 tygodni, natomiast oznaczenie
punktowe miernikiem ultradźwiękowym tylko miejsc wytypowanych wizualnie nie zapewnia
prawdziwego obrazu stanu dna zbiornika. W tych samych warunkach pełna kontrola (skaning)
powierzchni z wykorzystaniem prądów wirowych zajęło tylko 5 dni.

2. DIAGNOSTYKA KOROZYJNA

Diagnostyka metodą prądów wirowych przynosi szczególnie cenne informacje tam, gdzie dane o
rzeczywistym stanie materiału uzyskuje się badaniami niszczącymi, lub oznaczenia mają
charakter punktowy (repliki, większość pomiarów metodą ultradźwiękową), a przygotowanie
powierzchni do badań jest pracochłonne i kosztowne.
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Wirotesty wykrywają „to czego nie widać" - zmianę grubości ścianek, rozwój korozji
międzykrystalicznej, kruchości wodorowej, degradacji termicznej, wżerów ze strony przeciwnej
do powierzchni przesuwu sondy.

Metoda prądów wirowych znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce
eksploatowanych metalowych konstrukcji i instalacji. Podejmowane są próby zastosowania do
kontroli zbiorników. UDT zatwierdził metodę do stosowania.

Zastosowanie metody prądów wirowych do kontroli grubości ścianek, zwłaszcza w przypadku
materiałów ferromagnetycznych, jest na ogół ograniczone do małych grubości rzędu 10 mm.
Określa się zmiany grubości, obecność uszkodzeń lokalnych, perforacji, np. w dnach zbiorników
posadowionych w ziemi. W przypadku elementów grubościennych można zlokalizować miejsca o
grubości poniżej 10 mm i oznaczyć te grubości z dokładnością 0,5 mm. Istnieje możliwość
zwiększenia do 16 mm wartości mierzonej grubości pozostałej ścianki przez wytworzenie w
strefie pomiaru dodatkowego stałego pola magnetycznego [5], Do cechowania miernika i sondy
stosowane są wzorce z wykonanymi wadami sztucznymi lub wzorce naturalne, np. w postaci płyt
wyciętych ze skorodowanych obiektów.

Na rysunku 2 pokazano przykładowo przebieg krzywej otrzymanej podczas przesuwu sondy
nad defektami płyty aluminiowej. Sonda znajdowała się na powierzchni wolnej od defektów.
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Rys. 2. Przebieg krzywej otrzymanej podczas przesuwania sondy dotykowej nad defektami płyty
aluminiowej. Wirotest 202 AM, sonda specjalna „27", FpOm=500Hz. Rejestracja HP
3588 A + drukarka Think Jet HP 2225 A
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Przy odpowiedniej konstrukcji sondy i miernika, pomiary metodą wiroprądową mogą być
wykonywane zarówno na powierzchniach wklęsłych jak i wypukłych. Obecność obcej warstwy
(powłoka malarska, rdza itp) o grubościach do 300 [im nie utrudnia pomiaru. Przy grubościach
obcych warstw izolacyjnych od 0,5 do 5 mm, konieczne jest zastosowanie sond o specjalnej
konstrukcji.

Wirotesty wykorzystano min. do określania stanu zużycia wymienników ciepła, tzn. pomiaru
grubości ścianek rur, szczelności zamocowania, stopnia degradacji materiału, wykrywania i
pomiaru głębokości wżerów.

W jednym z zakładów przemysłu chemicznego wykonano pełną kontrolę zmiany grubości
ścianek rur w wymiennikach ciepła i skruberach, wykonanych ze stali kwasoodpornej 18/8.
Sondę przesuwano osiowo wewnątrz rury. Stwierdzono zmianę grubości ścianek z nominalnej
2,5 mm do 2,1 mm oraz z nominalnej 3,2mm do 1,9 mm. Kontrola grubości plateru dna sitowego
(ze stali 18/8 na stali węglowej) o grubości nominalnej 12 mm wykazała, że wskutek korozji w
niektórych miejscach grubość plateru obniżyła się do 2,5 mm.

Możliwe jest badanie propagacji pęknięć i korozji między krystalicznej [6]. W następstwie
przemian strukturalnych, spowodowanych długotrwałą eksploatacją, starzeniem, zmęczeniem itp.
w elementach konstrukcyjnych może następować zarodkowanie mikropęknięć, pęknięcia stref
powierzchniowych, a następnie pęknięcia objętościowe. Zróżnicowanie przebiegu zmian
przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej umożliwia obserwację przebiegu
pęknięć w tych trzech stadiach. Zastosowanie metody prądów wirowych ułatwia ujawnianie
pęknięć już w początkowym okresie, a następnie obserwowanie ich rozwoju. Na analogicznych
zależnościach oparta jest także wiroprądową metoda oceny skłonności stali do korozji
międzykrystalicznej, lokalizacji miejsc porażonych tą korozją i oceny jej intensywności [6].

3. WYKRYWANIE PĘKNIĘĆ I NIECIĄGŁOŚCI

Wykrywanie pęknięć, rozwarstwień i innych nieciągłości jest równie istotne w kontroli jakości
produkcji, jak podczas eksploatacji. Określa się położenie nieciągłości, wymiary, głębokość
pęknięcia. Metoda prądów wirowych jest tu szczególnie przydatna i szeroko stosowana.

Urządzenia do defektoskopii wiroprądowej, podobnie jak wszystkie inne urządzenia kontrolne,
są skalowane i sprawdzane przy użyciu wzorców. Wzorzec wykonuje się najczęściej z materiału
identycznego jak kontrolowany obiekt, co umożliwia eliminację wpływu cech materiałowych
(przewodności magnetycznej) na wskazania miernika.

Najodpowiedniejszym wzorcem do kontroli pęknięć, zapewniającym wysoką dokładność
oceny głębokości wady, jest sprawdzona innymi metodami wada naturalna. Stosuje się także
specjalne płytki wzorcowe z nacięciami. Kształt szczeliny stanowiącej sztuczną wadę ma istotny
wpływ na wielkość sygnału.

Na rysunku 3 pokazano zależność amplitudy sygnału od głębokości i szerokości wady (rysy).
Na rysunku 4 przedstawiono wzorzec do oceny głębokości nieciągłości, a na rysunku 5
zależność zmian amplitudy sygnału wirotestu od głębokości nacięcia (sztucznej rysy) na płytce
wzorcowej. Produkowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej wirotesty typu 04, 202, 202 A i
401 są przystosowane także do wykrywania nieciągłości. Są one używane w przemyśle lotniczym,
metalowym, precyzyjnym.

83



120

100

to

so

40

-7

—

Z

—

——
*^*— Si ero A esc

rysy 0,5mm

1 2
>yf-y, c [nim]

Rys. 3. Zależność amplitudy sygnału od głębokości rysy

6-1

A / s / / 77

200

/ ,

Rys.4. Wzorzec do oceny głębokości
nieciągłości

nacią cfa [mm]

Rys.5. Zależność zmian amplitudy sygnału
wirotestu od głębokości rysy

Zakłady Naprawcze Samochodów w Iławie stosują Wirotest 202 do wykrywania pęknięć w
regenerowanych zaworach silników samochodowych. Stanowisko kontrolne umieszczone jest na
szlifierze do zaworów.

Wojskowe Zakłady Remontowe Nr 4 w Warszawie stosują Wirotest 202 i 401 do kontroli
części silnika lotniczego, m.in łopatek oraz poszycia i wyposażenia.

Wirotest 401 jest stosowany do ręcznej kontroli części lotniczych jak łopatki turbin i sprężarek,
elementy poszycia, części ze spieków itp. Parametry pomiarowe Wirotestu 401 są podobne jak
Wirotestu 202, przy czym czułość i dokładność kontroli jest bardzo wysoka.

Metoda prądów wirowych jest od kilku lat stosowana w Hucie Katowice do wykrywania
rozwarstwień i pęknięć w szynach kolejowych, kęsach, płaskownikach i innych półfabrykatach.

Jak wiadomo, zaletą metody prądów wirowych jest możliwość poddawania kontroli 100%
powierzchni, dzięki płynnemu przesuwowi sondy i stosunkowo szerokiemu „polu widzenia"
sondy. Tę możliwość wykorzystano przy kontroli wału giętarki z utwardzoną warstwą
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powierzchniową. Miejsca wadliwe charakteryzowały się zmianą twardości i grubości warstwy
utwardzonej. W czasie eksploatacji występowały tam pęknięcia i mikropęknięcia. Pomiary
twardości są punktowe, do pomiaru grubości warstwy utwardzonej należałoby pobrać wycinki
waha. Metodą wiroprądową przebadano całą powierzchnię waha i wyznaczono obszary o
zmienionych właściwościach - charakteryzujące się zmianą amplitudy wskazań miernika -
Wirotestu 04. W tych miejscach oznaczono następnie twardość i wykryto pęknięcia i
mikropęknięcia, trudne do zaobserwowania wizualnie. Głębokość pęknięć oznaczono Wirotestem
202.

Metodę prądów wirowych zastosowano także do wykrywania pęknięć i kontroli stopnia
zużycia łopatek turbiny.

W badaniach zastosowano urządzenia wiroprądowe produkcji IMP typu Wirotest 202 i
Wirotest 401, używane nrin. do wykrywania pęknięć w łopatkach turbin silników lotniczych w
Wojskowych Zakładach Lotniczych. Kontrolę łopatek prowadzono przy użyciu sond specjalnych
typu V, obejmujących dwustronnie krawędź łopatki. Prądy wirowe, wywołane w płaszczyźnie
równoległej do krawędzi, ujawniały pęknięcia prostopadłe do płaszczyzny przechodzącej przez
krawędź łopatki. Wykrywano nieciągłości o głębokości powyżej 0,2 mm i długości powyżej 0,5
mm.

Sondy wzorcowano przy użyciu łopatek ze sztucznie wykonanymi wadami w postaci nacięć na
krawędziach natarcia i spływowych.

Wśród 3565 skontrolowanych łopatek uszkodzenia zaobserwowano na 610 łopatkach, co
stanowi 17% kontrolowanego zbioru, z tego na 36 łopatkach wykryto nieciągłości o rozmiarach
od 1 mm do 2 mm, zaś na 2 łopatkach - pęknięcia powyżej 2 mm.

4. OCENA STOPNIA DEGRADACJI MATERIAŁU

Starzejące się urządzenia energetyczne, instalacje chemiczne czy petrochemiczne coraz częściej
wymagają oceny ich przydatności, bądź określenia stopnia koniecznej modernizacji. Dotyczy to
zwłaszcza badania stanu materiałów pracujących w warunkach wysokich temperatur, naprężeń,
agresywnych czynników chemicznych. Szczególnie w energetyce ważna jest ocena stanu
materiału i określenie bezpiecznego czasu dalszej eksploatacji. Wczesne rozpoznanie zmian
struktury, ujawnienie niewielkich submikroskopowych pęknięć zmęczeniowych, może zapobiec
poważnej awarii.

Długotrwała eksploatacja urządzeń energetycznych, takich jak elementy turbin, czy rury
podgrzewaczy pary, w warunkach długoterminowego działania temperatury i naprężeń
powoduje:
- zmiany w strukturze materiału i spadek własności mechanicznych,
- stopniową degradację polegającą na przebiegu procesów fizykochemicznych sprzyjających

zjawisku trwałych odkształceń pod wpływem działania naprężeń roboczych (pełzanie),
zmianie odkształceń sprężystych na plastyczne (relaksacja) oraz nabieraniu przez materiał
cech kruchości (starzenie).
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Długotrwałemu oddziaływaniu ciśnienia i temperatury, wyższej od granicznej, towarzyszy
występowanie w materiale następujących procesów:
- zmian struktury odniesionych do stanu wyjściowego (tworzenie się struktury ferrytu z

węglikami, rozpad obszarów perlitu/bainitu, zmian morfologii węglików, zmian składu
chemicznego osnowy),

- przyrostu odkształceń,
- rozwoju uszkodzeń.

W celu określenia trwałości urządzeń energetycznych i warunków dopuszczania do dalszej
eksploatacji niezbędna jest ocena stopnia degradacji materiału. Do takiej oceny stosowana jest
metoda replik, a degradacja oceniana jest w skali czterostopniowej.

Poniżej przedstawiono możliwość zastosowania do oceny stopnia degradacji metody
wiroprądowej.

Materiał podgrzewaczy pary, wykonanych ze stali 10H2N, w czasie długotrwałej eksploatacji
ulega procesom degradacyjnym, które ujęto w czterostopniowej skali:
I stopień - zmiany struktury faz węglikowych, koagulacja wydzieleń, formowanie się dużych

wydzieleń węglików na granicach ziaren,
II stopień - pojawienie się zmian (deformacji) w strukturze w postaci defektów na granicach

ziaren, siatki dyslokacji itp,
III stopień - pojawienie się mikropasów i mikropęknięć mikrokrystalicznych,
IV stopień - powiększenie, kumulowanie i wzrost zagęszczenia siatki mikropęknięć

mikrokrystalicznych do wartości krytycznej.

Badaniom nieniszczącym metodą prądów wirowych, miernikiem Wirotest 04 z sondą
dotykową, poddano serię próbek (wyci+nków rur) wyciętych z rur podgrzewaczy pary ze stali
10H2N po różnym okresie eksploatacji (od 100.000 do 120.000 godz). Za wzorzec
porównawczy przyjęto próbkę (wycinek rury) w stanie surowym.

Wykres zależności amplitudy wskazań Wirotestu 04 od stopnia degradacji rur ze stali 10H2N
oraz od twardości przedstawiono na rysunku 6.

1 P 3 4 •
Stopień dey.'X)ciar.ji

Rys.6. Zależność amplitudy wskazań wirotestu od: I - stopnia degradacji, 2 - twardości rur ze
stali 10H2N
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5. POMIAR NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH

Podczas pomiarów naprężeń metodą prądów wirowych, wykorzystywana jest zależność
początkowej przenikałności magnetycznej od zmiany odległości między płaszczyznami
atomowymi w kryształach metalu ferromagnetycznego, podczas odkształcenia sprężystego,
wywołanego działaniem obciążenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Zwiększenie odległości
między płaszczyznami powoduje obniżenie początkowej przenikałności magnetycznej materiału,
natomiast zmniejszenie tej odległości wywołuje wzrost.

Zależność początkowej przenikałności magnetycznej od zmiany odległości między
płaszczyznami atomowymi jest monotoniczna, co pozwoliło na opracowanie urządzeń do
wykrywania i rejestracji tej zależności, zarówno podczas odkształceń proporcjonalnych jak i
sprężystych. Obciążanie badanego materiału w granicach proporcjonalności zapewnia to, że
sygnał odbierany przez aparaturę pomiarową jest proporcjonalny do obciążenia, a po odciążeniu
wskazania wracają do stanu wyjściowego.

Podczas odkształceń sprężystych w mikroobjętościach materiału polikrystalicznego występują
poślizgi, które zakłócają proporcjonalność. Występują wówczas odchylenia, przy czym po
odciążeniu wskazania nie wracają do stanu wyjściowego. Występujące różnice wskazań świadczą
o zmianie stanu naprężeń własnych.
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Rys.7. Wyniki pomiaru naprężeń rozciągających i ściskających w szpilce 0 46/15,5 wykonanej ze
stali 40HNMA przy zastosowaniu sondy 0 15 w otworze szpilki [5]

Na rys.7 pokazano wykres zależności wskazań aparatu pomiarowego od obciążenia ( stanu
naprężeń) szpilki turbinowej poddanej rozciąganiu i ściskaniu. Zależność wskazań funkcji
odkształcenia w strefie małych odkształceń jest proporcjonalna zarówno po stronie rozciągania
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jak i ściskania, natomiast przy naprężeniach rozciągających powyżej 160 MPa, względnie
ściskających poniżej 80 MPa zmienia się w krzywoliniową. Obciążenie badanej szpilki powyżej
160 MPa do 240 MPa, wytworzyło stan naprężeń własnych, różniący się od wyjściowego o IS
MPa. Stwierdzono to na podstawie różnicy wskazań przed i po usunięciu obciążenia.

Wprowadzenie odkształceń sprężystych ściskających po przekroczeniu poziomu naprężeń -120
MPa wywołało również zmianę naprężeń własnych objawiającą się po odciążeniu brakiem
powrotu wskazań do stanu wyjściowego.Warunkiem powodzenia pomiarów naprężeń własnych
metodą prądów wirowych jest odpowiednie cechowanie układu przy użyciu wzorca z tego
samego materiału jak w badanym obiekcie, przy czym stan powierzchni wzorca, do którego
przykładana jest sonda, powinien odpowiadać stanowi powierzchni kontrolowanego obiektu.

Uzyskana zależność potwierdza przydatność metody prądów wirowych do oceny stopnia
degradacji materiału rur podgrzewaczy pary.

Badania takie można prowadzić bezpośrednio na obiekcie Kontrolę wiroprądową należałoby
także zastosować do oceny struktury materiału wyjściowego w fazie montażu. Uprościłoby to
późniejsze badania stopnia degradacji i prognozowanie bezpiecznego czasu dalszej eksploatacji.

6. UWAGI KOŃCOWE

1) Zasadniczą zaletą metody wiroprądowej jest wysoka skuteczność oceny materiału zarówno
w zakresie strukturoskopii, jak i defektoskopii. Wysoka wydajność kontroli ma szczególne
znaczenie podczas kontroli obiektów w czasie remontu i przeglądów. Cechy te
spowodowały, że metoda znalazła szerokie i powszechne zastosowanie w przemyśle
maszynowym, lotnictwie, atomistyce, przemyśle energetycznym i samochodowym.

2) Dalsze doskonalenie metody prądów wirowych umożliwiło zastosowanie jej do kontroli
stopnia skorodowania obiektów gdzie jest dostęp tylko z jednej strony, wykrywania
pęknięć, oceny stopnia degradacji materiału itp.
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ZAUTOMATYZOWANE METODY
ULTRADŹWIĘKOWYCH BADAŃ SPOIN

MAREK ŚLIWOWSKI, SŁAWOMIR MACKIEWICZ
NDTEST Sp. z o.o., Warszawa

W pracy przedstawione są nowe, wspomagane komputerowo, systemy do zautomatyzowanej
kontroli ultradźwiękowej złączy spawanych. Omówione są urządzenia Rotoscan (firmy RTD,
Holandia), MIPA (firmy SGS Gottfeld, Niemcy) przeznaczone do badania spoin na
rurociągach przesyłowych oraz uniwersalny system badania spoin techniką TOFD
wykorzystującą zjawisko dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Omówione zostały nowe, oparte na
cyfrowej obróbce sygnałów, sposoby wizualizacji oraz oceny wyników badań
ultradźwiękowych. W pracy zasygnalizowano również nowe możliwości wprowadzenia
alternatywnych kryteriów akceptacji spoin w oparciu o tzw. kryteria ECA (Engineering
Critical Assessment) uwzględniające wyniki prób odporności materiałów na kruche pękanie.

1. WSTĘP

Od wielu lat metoda ultradźwiękowa jest, obok metody radiograficznej, podstawową techniką
badań nieniszczących złączy spawanych. Standardowe badania ultradźwiękowe prowadzone są
przy zastosowaniu przenośnych defektoskopów ultradźwiękowych z głowicami skośnymi
przesuwanymi ręcznie po obiekcie badania. Operator prowadzący głowicę obserwuje
jednocześnie ekran defektoskopu i na bieżąco dokonuje interpretacji i oceny rejestrowanych
ech ultradźwiękowych. W opisanej technice, tzw. ręcznych badań ultradźwiękowych, operator
nie ma możliwości rejestrowania wyników skanowania ultradźwiękowego w celu ich
późniejszej analizy bądź weryfikacji. Brak zobiektywizowanego zapisu wyników ręcznych
badań ultradźwiękowych jest jednym z najpoważniejszych mankamentów tej szeroko
rozpowszechnionej techniki kontroli spoin. Inne ograniczenia metody ręcznych badań
ultradźwiękowych to:
- długi czas badania,
- mała dokładność określania rozmiarów wad,

znaczące prawdopodobieństwo pominięcia poważnych wad wskutek błędu operatora.

Skutecznym rozwiązaniem zasygnalizowanych problemów było wprowadzenie
zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych. W pierwszym okresie zautomatyzowano
badania prowadzone przy stacjonarnych liniach technologicznych, jak np. badania spoin
wzdłużnych rur w hutach. Dopiero w latach 90-tych wprowadzono na szerszą skalę
zautomatyzowane systemy ultradźwiękowe przystosowane do badania spoin w trudnych
warunkach terenowych, na placach budowy. Systemy takie są obecnie stosowane w głównej
mierze do badania spoin obwodowych podczas budowy dalekosiężnych rurociągów
przesyłowych.
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Najbardziej znane urządzenia tego typu to Rotoscan firmy RTD oraz MIPA firmy SGS-
Gottfeld. Oba systemy są w pełni zmechanizowane i skomputeryzowane. Zamontowane są na
ciężkich samochodach terenowych i wyposażone we własne generatory 220V, co umożliwia
im samodzielną pracę w warunkach budowy.

Innym kierunkiem rozwoju techniki ultradźwiękowych badań spoin są próby
skonstruowania lekkich przenośnych urządzeń półatomatycznych, w których głowice mogą
być przesuwane ręcznie przez operatora, natomiast wyniki skanowania są rejestrowane i
przetwarzane automatycznie przez system minikomputerowy sprzężony z aparatem
ultradźwiękowym. Przykładem takiego rozwiązania jest, między innymi, opracowany w Polsce
system CUD.

Zasadniczo nową techniką ultradźwiękowych badań spoin jest tzw. technika TOFD (Time
Of Flight Diffraction). Jest to metoda, która w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań
(zarówno ręcznych jak automatycznych) nie opiera się na metodzie echa ultradźwiękowego
lecz na zjawisku dyfrakcji fal ultradźwiękowych na krawędziach wad. Technika ta daje
zasadniczo nowe możliwości detekcji i oceny wad, szczególnie w zakresie dokładnego
określania ich rozmiarów.

2. ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY DO BADANIA SPOIN RUROCIĄGÓW

Poniżej omówiono podstawowe zasady zautomatyzowanych badań ultradźwiękowych spoin
rurociągów, w których jako podstawową technikę pomiarową wykorzystuje się
ultradźwiękową metodę echa. Opisano również urządzenia stosowane do tego rodzaju badań
przez czołowe firmy inspekcyjne, tj. ROTOSCAN firmy RTD z Holandii oraz MIPA firmy
SGS F.H.Gottfeld z Niemiec.

Ponieważ rozwiązania mechaniczne obydwu systemów są zbliżone, w dalszej części
ograniczano się do prezentacji poszczególnych podzespołów dla jednego z urządzeń.

System MIPA jest urządzeniem do automatycznej kontroli ultradźwiękowej spoin
obwodowych rurociągów w fazie ich budowy. Badanie jest przeprowadzane poprzez
skanowanie spoiny w jednym przejściu, wzdłuż obwodu spoiny, za pomocą dwóch zespołów
głowic ultradźwiękowych usytuowanych po obu stronach spoiny. Liczba, rozmieszczenie i
kąty głowic są tak dobrane, aby ich wiązki pokrywały całą objętość badanej spoiny. Echa
wad, rejestrowane przez poszczegółne głowice, są porówywane co do amplitudy z echami
reflektorów odniesienia we wzorcu kalibracyjnym. Porówanie to stanowi podstawę do
automatycznej oceny rejestrowanych wskazań. Wyniki skanowania (amplitudy i czasy
opóźnienia ech) są zapisywane w pamięci komputera, który na ich podstawie dokonuje oceny
jakości spoiny (odrzucenie lub akceptacja) w oparciu o zaprogramowane wcześniej kryteria.

Schemat blokowy urządzenia MIPA pokazano na rys. 1. W skład systemu wchodzą
następujące elementy:
- skaner z pierścieniem prowadzącym,
- urządzenie sterujące ruchem skanera,
- zbiornik i system zasilania wodą stanowiącą sprzężenie akustyczne,
- wielokanałowy cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy USIP20-GP 16,
- komputer sterujący pracą systemu wraz z monitorem, drukarką i niezbędnymi interfejsami.
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Cały system zamontowany jest na samochodzie terenowym typu UNIMOG i posiada
własne zasilanie elektryczne z generatora 220V.

Urządzenia skanujące

Skaner mechaniczny służy do przemieszczania zespołów głowic ultradźwiękowych wzdłuż
obwodu spoiny. Skaner przesuwa się po specjalnym pierścieniu prowadzącym, zapiętym w
takiej odległości od spoiny aby zespoły głowic rozmieszczone były symetrycznie względem
osi spoiny. Ogólny wygląd urządzenia skanującego systemu MIPA przedstawiono na rys.2.

W skład skanera wchodzą:
- dwa symetryczne zespoły głowic ultradźwiękowych usytuowane po obu stronach badanej

spoiny,
- silnik elektryczny z systemem przekładni stanowiący napęd skanera,
- enkoder do precyzyjnego pomiaru położenia skanera na obwodzie spoiny,
- kabel łączący skaner z aparaturą sterującą zamontowaną w kontenerze pomiarowym.

Zespoły głowic zamocowane są na specjalnym sprężynowym zawieszeniu,
zapewniającym stały docisk do powierzchni badania oraz łatwe pokonywanie nierówności.
Sprzężenie akustyczne dla każdej głowicy kontrolowane jest poprzez potwierdzanie istnienia
echa od granicy woda/stal dla każdej z głowic. Skaner zapewnia automatyczny przesuw
zespołów głowic wzdłuż obwodu spoiny z prędkością do 36 mm/s. Z uwagi na wykorzystanie
jako materiału konstrukcyjnego tworzyw sztucznych i aluminium, zarówno skaner jak i
pierścień prowadzący systemu MIPA są lekkie i łatwe do montażu/demontażu na rurociągu w
warunkach terenowych.

Konfiguracja głowic ultradźwiękowych

Zastosowany w urządzeniu Rotoscan układ głowic ultradźwiękowych wraz z podziałem
spoiny na strefy badania przedstawiono na rys.3. W skład układu wchodzą dwa zespoły
głowic, po siedem głowic ultradźwiękowych w każdym zespole. Zespoły głowic są
umieszczone symetrycznie po obu stronach spoiny.

Pięć spośród siedmiu głowic każdego zespołu przeznaczonych jest do wykrywania wad
podłużnych, tj. takich, które rozciągają się w przybliżeniu równolegle do osi spoiny
(przyklejenia, braki przetopu, żużle pasmowe, pęknięcia podłużne). Dwie pozostałe głowice
przeznaczone są do wykrywania wad zorientowanych w przybliżeniu prostopadle do osi
spoiny (pęknięcia poprzeczne).

Do badania stref Zl, Z2 i Z3 na obecność wad podłużnych zastosowano głowice fal
poprzecznych o kącie załamania 60 . Głowice stosowane do badania strefy Z3 mają przy tym
zogniskowaną wiązkę ultradźwiękową.

Do badania strefy Z4 (strefa grani) zastosowano dwie głowice fal poprzecznych o kątach
załamania odpowiednio 60° i 70°.

Głowice wykrywające wady podłużne pracują metodą echa i wprowadzają wiązkę
ultradźwiękową prostopadle do osi spoiny tak, aby oś wiązki przechodziła przez linię wtopu
spoiny na wysokości środka odpowiedniej strefy badania.
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Dwie głowice przeznaczone do wykrywania wad poprzecznych mają kąty załamania 65 i
wprowadzają wiązkę ultradźwiękową odpowiednio pod kątami: +32 oraz -32 względem
prostej prostopadłej do osi spoiny. Głowice jednego zespołu głowic współpracują z
analogicznymi głowicami, wchodzącymi w skład drugiego zespołu głowic na zasadzie metody
przepuszczania (głowica z pierwszego zespołu wysyła impuls ultradźwiękowy, który po
ewentualnym odbiciu od wady poprzecznej jest odbierany przez odpowiednią głowicę z
drugiego zespołu).

Ustawienie czułości badania

Pierścień prowadzący urządzenie skanujące w systemie Rotoscan (CRC band) powinien być
zamontowany na króćcu kalibracyjnym w tej samej odległości od osi symetrii wzorca, jak
będzie to miało miejsce podczas badania spoin w stosunku do osi symetrii spoiny.

Każda głowica ultradźwiękowa, przeznaczona do wykrywania wad podłużnych, zostanie
ustawiona i zamocowana na stałe w takim położeniu, aby uzyskać maksymalną wysokość echa
od odpowiadającego jej reflektora odniesienia (np. F.B.H. 2,8 mm). Następnie wzmocnienie
aparatu ultradźwiękowego w kanałach poszczególnych głowic będzie ustawione tak, aby
amplitudy ech odpowiednich reflektorów odniesienia osiągnęły wysokość 80% F.S.H (tj. 80%
pełnej wysokości ekranu). Opisane powyżej ustawienie czułości badania odpowiada wykryciu
wady równoważnej F.B.H. 2,0 mm na poziomie 40% pełnej wysokości ekranu.

Pary głowic, stosowane do wykrywania wad poprzecznych, zostały ustawione symetrycznie
względem osi symetrii wzorca w takiej odległości, aby uzyskać maksymalną wysokość impulsu
przejścia odbitego od nacięcia o głębokości 2 mm. Następnie wzmocnienie aparatu
ultradźwiękowego w kanałach głowic odbiorczych zostanie nastawione tak, aby amplituda
impulsu przejścia osiągnęła wysokość 80% F.S.H. Powyżej opisane ustawienie czułości
badania umożliwia wykrycie wad poprzecznych o głębokości powyżej lmm

Bramki elektroniczne w poszczególnych kanałach głowic powinny być ustawione tak, aby
pokrywały odcinek wiązki ultradźwiękowej zaczynający się 2-5 min przed linią wtopu spoiny i
kończący się w pobliżu jej środka. Jedynie w przypadku kanałów stosowanych do
wykonywania map ultradźwiękowych, oraz wykrywania wad poprzecznych koniec bramki
monitora powinien być przesunięty 15-20 mm poza środek spoiny.

Kalibracja i sprawdzanie ustawienia bramek elektronicznych odbywa się na opowiednio
przygotowanym wzorcu kalibracyjnym.

Rejestracja wyników badania

Wyniki badania są prezentowane w czasie rzeczywistym (on line) na ekranie monitora
komputera sterującego. Format ekranu, liczba kanałów głowic oraz sposób prezentacji
wyników może być dostosowany do grubości badanego materiału i stosowanej konfiguracji
badania. Standardowo ekran monitora w systemie Rotoscan podzielony jest na następujące
sekcje:
- paski pokazujące prawidłowość sprzężenia akustycznego poszczególnych głowic,
- paski pokazujące miejsca przekroczenia dopuszczalnych poziomów amplitudy echa wady

w poszczególnych kanałach (Go-NoGo section),
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- sekcje pokazujące amplitudy oraz czasy opóźnienia ech ultradźwiękowych rejestrowanych
w poszczególnych kanałach,

- sekcje map ultradźwiękowych obszaru grani oraz obszaru wypełnienia spoiny (tzw.
rotomapy),

- podziałka określająca położenie zarejestrowanych sygnałów na obwodzie spoiny.
Pełny zapis wyników skanowania każdej badanej spoiny umieszczany jest na twardym

dysku komputera. Dodatkowa kopia wyników badania umieszczana jest na specjalnym dysku
optycznym.

Wyniki badania mogą być drukowane w formie skompresowanej na czarno-białym
wydruku obejmującym cały obwód zbadanej spoiny. Przykłady takich sonogramów pokazano
na rys. 4 i 5.

Ostateczna interpretacja i ocena wyników badania jest przeprowadzana przez
doświadczonego operatora, który dysponuje możliwością przeglądania sonogramu milimetr po
milimetrze. Akceptacja bądź odrzucenie badanego złącza odbywa się w oparciu o
zatwierdzone na danej budowie kryteria odbioru.

3. METODA TOFD

W standardowych badaniach ultradźwiękowych spoin wykorzystuje się tzw. metodę echa,
polegającą na rejestrowaniu ech ultradźwiękowych pochodzących od wad znajdujących się w
materiale. Metoda TOFD opiera się na odmiennych podstawach fizycznych. Obok zjawiska
odbicia wykorzystuje ona zjawisko dyfrakcji fal ultradźwiękowych. W czasie badania
rejestrowane są impulsy fal, ulegających dyfrakcji na krawędziach wad. Zasadę badania
przedstawiono na rys.6.

Podstawową część układu pomiarowego stanowią dwie głowice skośne fal podłużnych,
ustawione przeciwsobnie po obu stronach spoiny. Głowica nadawcza wytwarza rozbieżną
wiązkę fal ultradźwiękowych, która pokrywa praktycznie całą objętość spoiny. Fale
ultradźwiękowe, wysłane przez głowicę nadawczą, mogą dotrzeć do głowicy odbiorczej po
różnych torach oznaczonych na rys. 6.

Część energii ultradźwiękowej przechodzi bezpośrednio między głowicą nadawczą i
odbiorczą jako tzw. fala podpowierzchniowa typu L. Ze względu na najkrótszą drogę przejścia
impuls fali podpowierzchniowej dochodzi do głowicy odbiorczej jako pierwszy (impuls nr 1 na
rys. 6).

Dolna część wiązki ultradźwiękowej dociera do głowicy odbiorczej po odbiciu się od
przeciwległej powierzchni materiału. Odpowiadający tej drodze impuls ultradźwiękowy
oznaczono nr 4.

Impuls związany z propagacją fali podpowierzchniowej (nr 1) oraz impuls powstający po
odbiciu od powierzchni materiału występują niezależnie od tego, czy w badanej objętości
materiału znajdują się wady, czy też nie. Stanowią one punkty odniesienia, pomiędzy którymi
mogą pojawiać się wskazania od ewentualnych wad materiałowych.
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W przypadku, gdy w badanej objętości materiału znajduje się nieciągłość materiałowa
(wada), fala ultradźwiękowa oddziaływuje z nią w różnoraki sposób. Przeważająca część
energii ultradźwiękowej ulega odbiciu od powierzchni wady zgodnie z prawami optyki
geometrycznej. Fala odbita od wady może być zarejestrowana przez głowicę odbiorczą tylko
wówczas, gdy kierunek odbicia pokrywa się z kierunkiem głowicy odbiorczej. Sytuacja taka
może wystąpić w szczególnych przypadkach (np. dla rozwarstwienia równoległego do
powierzchni blachy), jednak w większości przypadków fala odbija się od wady w kierunku
innym niż kierunek głowicy odbiorczej.

Oddziaływanie fali ultradźwiękowej z nieciągłością materiału nie ogranicza się jednak tylko
do odbicia geometrycznego. Fala ultradźwiękowa, podobnie jak fale świetlne czy fale na
wodzie, ulega dyfrakcji na krawędziach przeszkody. Wskutek zjawiska dyfrakcji fala
rozproszona rozchodzi się od krawędzi wady we wszystkich kierunkach, przy czym jej
amplituda jest stosunkowo niewielka i zależna od kierunku propagacji.

Na rys.6 pokazano tory impulsów ultradźwiękowych (nr 2 i nr 3), które dochodzą do
głowicy odbiorczej wskutek dyfrakcji na górnej i dolnej krawędzi wady. Z uwagi na długość
przebytej drogi, impulsy te będą pojawiać się między impulsem fali podpowierzchniowej a
impulsem odbitym od dna.

Czasy przejścia impulów rozproszonych dyfrakcyjnie na krawędziach wady stanowią
podstawę do wyznaczenia głębokości i wysokości wykrytej wady. Wynika z tego, że chcąc
uzyskać wysoką dokładność metody należy zapewnić dokładny pomiar czasu przejścia
impulsów ultradźwiękowych. Wymaga to stosowania specjalnych szerokopasmowych głowic
ultradźwiękowych oraz odpowiednich układów elektronicznych. Ponadto odległość między
głowicą nadawczą i odbiorczą powinna być dobrana w zależności od grubości badanych spoin.

Jak wynika z powyższych uwag, amplituda rejestrowanych impulsów nie odgrywa w
metodzie TOFD tak zasadniczego znaczenia jak w standardowej metodzie echa. Istotne jest
jednak, aby impulsy dyfrakcyjne były wyraźnie rozróżnialne na tle szumów elektronicznych i
strukturalnych.

Schemat układu pomiarowego do badania spoin metodą TOFD przedstawiony został na
rys. 8. W skład zestawu wchodzą głowice ultradźwiękowe zamocowane w uchwycie
skanera/manipulatora, który zapewnia automatyczny przesuw głowic wzdłuż spoiny oraz
precyzyjny pomiar położenia głowic na długości spoiny. Głowice ultradźwiękowe podłączone
są do karty nadajnika/odbiornika ultradźwiękowego wchodzącej w skład przenośnego
komputera sterującego.

Badanie spoiny metodą TOFD polega na automatycznym przesuwaniu układu głowic
wzdłuż spoiny i zapisywaniu w pamięci komputera spróbkowanych przebiegów
ultradźwiękowych w poszczególnych punktach na długości spoiny Punkty próbkowania i
zapisu sygnałów ultradźwiękowych (zobrazowań typu A bez detekcji) rozłożone są na
długości spoiny regularnie co 1 lub 2 mm.

W rezultacie opisanej akwizycji danych, w pamięci komputera gromadzone są spróbkowane
przebiegi ultradźwiękowe odpowiadające kolejnym przekrojom poprzecznym spoiny, milimetr
po milimetrze (rys.9). Przebiegi te zamieniane są przez komputer na zobrazowanie typu D
obrazujące przekrój podłużny spoiny.
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Przebieg obróbki sygnału jest następujący: każde spróbkowane zobrazowanie typu A (takie
jak na rys.7.) zamieniane jest na jedną pionową linię zobrazowania typu D w taki sposób, że
odcień szarości linii w danym punkcie odpowiada amplitudzie sygnału. Odcinki sygnału o
amplitudzie dodatniej są przekształcane na odcienie jaśniejsze, zaś odcinki o amplitudzie
ujemnej na odcienie ciemniejsze od średniego poziomu szarości. Linie odpowiadające
kolejnym punktom długości spoiny układane są na ekranie obok siebie, budując zobrazowanie
typu D. Fazy konstrukcji tego zobrazowania przedstawiono na rys 9.

W dostępnych obecnie rozwiązaniach aparaturowych (np. AEA Sonomatic), cyfrowa
obróbka sygnału przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym równolegle z akwizycją danych.
Prędkość przesuwu głowic wzdłuż spoiny może przy tym wynosić ok. 30 mm/sek. Tworzone
przez komputer zobrazowanie typu D budowane jest na ekranie monitora równocześnie z
przesuwem głowic. Umożliwia to wstępną ocenę spoiny przez operatora bezpośrednio po
zakończeniu badania. Pełne wyniki skanowania zapisywane są na twardym dysku komputera i
mogą być wyświetlone i poddane dalszej analizie w późniejszym czasie.

Uzyskane w wyniku badania zobrazowanie typu D (rys.9) odpowiada podłużnemu
przekrojowi spoiny w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni lica. Na osi poziomej znajduje
się współrzędna długości spoiny, zaś na osi pionowej czas przejścia impulsów, który
odpowiada współrzędnej grubości spoiny.

Interpretacja uzyskanego zobrazowania jest następująca. Czarno-białe linie w górnej części
obrazu odpowiadają impulsowi fali podpowierzchniowej (nr 1 na rys. 7). Linie w dolnej części
obrazu przedstawiają impulsy odbite od dna materiału ( impuls nr 4 na rys 7) Pomiędzy tymi
dwoma zespołami linii uwidaczniać się mogą impulsy dyfrakcyjne pochodzące od
ewentualnych wad.

Na rys. 10. przedstawiono kilka przykładowych wskazań metody TOFD pochodzących od
typowych wad spoin. Na rys. 10a pokazano obraz pęknięcia wychodzącego od powierzchni
wewnętrznej, zaś na rys. 1 Ob obraz pęknięcia wychodzącego od powierzchni zewnętrznej
badanej spoiny. W drugim przypadku występuje charakterystyczne przesunięcie w dół impulsu
fali podpowierzchniowej. Wskazanie na rys. 10c może pochodzić od żużla pasmowego lub
przyklejenia międzywarstwowego, zaś wskazanie na rys. 1 Od jest charakterystyczne dla wad
przetopu.

Zobrazowanie typu D nie zawsze wystarcza do jednoznacznego określenia i
zwymiarowania wykrytej wady. W przypadkach wątpliwych, w wybranych punktach na
długości spoiny można wykonać dodatkowe skanowanie w kierunku prostopałym do osi
spoiny, uzyskując zobrazowanie typu B. Zobrazowanie to odpowiada przekrojowi
poprzecznemu spoiny w danym punkcie jej długości. Informacja uzyskana z obu zobrazowań
pozwala, w większości przypadków, na jednoznaczne określenie charakteru i rozmiarów
wady.

Ocena wyników badania metodą TOFD wymaga pewnej wprawy i doświadczenia w
rozpoznawaniu wad na podstawie ich zobrazowań i pod tym względem przypomina
interpretację i ocenę radiogramów. Ogromną zaletą metody TOFD jest jednak fakt, że
interpretowany obraz odpowiada przekrojowi spoiny w płaszczyźnie pionowej, nie zaś jej
rzutowi na powierzchnię poziomą.
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W związku z szybkim wzrostem zastosowań metody TOFD do badań odpowiedzialnych
konstrukcji spawanych, podjęto szereg programów badawczych, mających na celu ustalenie
wiarygodności tej metody w porównaniu z innymi technikami badań nieniszczących. W
jednym z takich programów [5], zrealizowanym w Holenderskim Instytucie Spawalnictwa
NIL, przeprowadzono badania porównawcze specjalnie przygotowanych spoin o grubościach
od 6 do 15 mm. Przebadane spoiny zawierały łącznie 244 wadyf które próbowano wykryć
metodami radiograficznymi (X i Gamma) oraz ultradźwiękowymi (badania ręczne i TOFD).
Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki porównawczych badań wiarygodności różnych metod badań nieniszczących.
POD (Probability Of Detection) - prawdopodobieństwo wykrycia wady,
FCR (False Calls Rate) - prawdopodobieństwo fałszywego wskazania,
POD(l-FCR) (Reliability) - wskaźnik wiarygodności metody.

Metoda badania

UT - ręczne
RT - gamma
R T - X
TOFD

POD

52,3%
60,1%
66,2%
82,4%

FCR

22,7%
10,8%
15,5%
11,1%

POD(l-FCR)

0,40
0,53
0,56
0,73

Z porównania wyników testu wynika, że metoda TOFD góruje nad pozostałymi, mając
zarówno najwyższe prawdopodobieństwo wykrywania wad, jak też najniższy wskaźnik
fałszywych wskazań. Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo niskie wskaźniki
wiarygodności ręcznych badań ultradźwiękowych. Wynik ten potwierdza słuszność
obserwowanego w ostatnich latach trendu odchodzenia od tego rodzaju badań i zastępowania
ich metodami zautomatyzowanymi.

W wyniku podobnych programów weryfikowania wiarygodności, metoda TOFD uzyskała
szereg formalnych akceptacji, które umożliwiły jej stosowanie do badania odpowiedzialnych
konstrukcji spawanych, między innymi w elektrowniach jądrowych.

4. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH
TECHNIK ULTRADŹWIĘKOWYCH

Doświadczenia wynikające ze stosowania w ostatnich latach zautomatyzowanych systemów
ultradźwiękowych oraz techniki TOFD głównie w krajach zachodnich pokazują, że te metody
badania spoin stanowią korzystną alternatywę w stosunku do tradycyjnch metod
radiograficznych i ultradźwiękowych. Podstawowe zalety wymienionych metod to:

- większa wiarygodność ( niezawodność - reliability),
- obiektywizacja wyników badań (dobra powtarzalność),
- precyzja lokalizacji i wymiarowania wad (odnosi się to w szczególności do włączenia

techniki TOFD do zautomatyzowanych systemów pomiarowych - Rotoscan),
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- zastosowanie nowych technik zobrazowania wyników (Rotomapa, B-scan, C-scan, D-
scan), umożliwiających ich właściwą interpretację, np. eliminację wskazań wynikających z
geometrii spoiny,

- pełny zapis komputerowy wyników badania, umożliwiający późniejszą analizę wyników z
wykorzystaniem specjalnych narzędzi programowych oraz ich dokumentację,

- możliwość badania spoin o grubościach od 6 do 300 mm,
- duża wydajność badania dochodząca do kilkudziesięciu metrów spoiny na godzinę,

niezależnie od grubości złącza,
- możliwość wprowadzenia (z wykorzystaniem techniki TOFD do precyzyjnego określania

rozmiarów wad) alternatywnych kryteriów akceptacji spoin (Engineering Crtical
Assessment), będących odniesieniem do osiągnięć mechaniki pękania i mających w świecie
swoje unormowania - np. API 1104.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie funkcjonujące kryteria akceptacji spoin, zarówno
radiograficzne jak i ultradźwiękowe, tworzone były w sposób bardzo restrykcyjny ze względu
na niedoskonałość tradycyjnych technik badań defektoskopowych. Wymienione tu kryteria
alternatywne dają możliwość znacznie liberalniejszej oceny wad spoin w oparciu o badania
odporności na pękanie materiału złącza spawanego.

Warto również zuważyć, że technika TOFD może być z powodzeniem stosowana
samodzielnie jako podstawowa metoda badań nieniszczących i wykazano, że charakteryzuje
się wysoką wiarygodnością.

Z drugiej strony należy podkreślić ważną różnicę, co do obszaru zastosowań, między
metodą TOFD a automatycznymi badaniami ultradźwiękowymi spoin przy użyciu systemów
takich jak Rotoscan czy MIPA. Urządzenia te pracują w oparciu o metodę echa i wykorzystują
wielogłowicowe skanery, w których położenia i kąty głowic muszą być precyzyjnie dobrane
do grubości i geometrii spoiny. Każda nowa geometria i zmiana grubości złącza wymaga
odmiennego zestawu głowic oraz specjalnego wzorca kalibracyjnego. Rozwiązania tego typu
mogą być więc efektywnie stosowane jedynie przy badaniach obiektów o dużej liczbie
jednakowych, powtarzających się spoin. W rezultacie systemy te znajdują zastosowanie
głównie do badań spoin na rurociągach dalekiego zasięgu.

W odróżnieniu od tego, metoda TOFD może być efektywnie wykorzystywana na obiektach,
w których występuje duże zróżnicowanie spoin co do średnicy, grubości i typu. Głównym
obszarem zastosowań metody mogą więc być badania spoin na różnego rodzaju instalacjach w
przemyśle energetycznym, rafineryjnym i chemicznym.
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Rys. 2. Urządzenie skanujące systemu MIPA



>

r

V

k

7

z i I
. fe»

DS

r oś spoiny

60°/ 60°
Z1/Z2

60^
Z3

60
Z4

o

US

70'
Z4

,o
65°/ 65°

TFl /TF2

60° 60° 70° 60° 60°

Z3

Z3
Z4

„a s.refy

101



ESWKWRSSt^jtŁ H2&

WsraiS
,••-,........V!̂ .-.....,., ^^JJL^™, i£2U~_ f.l? .^Uj'

ł ;

t

Rys. 4. Przykładowy sonogram badania złącza systemem Rotoscan
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Rys.6. Schemat badania spoin metodą TOFD

Diffracted waves

Lateral wave

Rys.7. Zobrazowanie typu A impulsów ultradźwiękowych rejestrowanych podczas badania
metodą TOFD
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Rys.8. Schemat układu pomiarowego do badania spoin metodą TOFD
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Rys.9. Sposób uzyskiwania zobrazowania typu D przekroju podłużnego spoiny z szeregu
zobrazowań typu A zarejestrowanych podczas przesuwu głowic wzdłuż spoiny
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE
ZA POMOCĄ TECHNIKI MAŁYCH PRÓBEK

RYSZARD H. KOZŁOWSKI, ANTONI PIELĄ,
DARIUSZ MIERZWIŃSKI, JÓZEF KŁAPUT

Politechnika Krakowska, Kraków

W referacie przedstawiono niektóre problemy związane z zastosowaniem techniki małych próbek -
SPT (Smali Panch Test). Technika ta wykorzystywana jest do określania granicznej wielkości
odkształcenia lub przemieszczenia w warunkach lokalnej utraty stateczności lub też pękania.
Wykazuje ona poza podobieństwem geometrycznym próbek pewną analogią do powszechnie
stosowanej próby Erichsena. Sposób pobierania próbek, ich niewielkie gabaryty sprawiają że
technika ta może być praktycznie zaliczona do grupy badań nieniszczących. Metoda ta może być
stosowana w diagnostyce elementów konstrukcyjnych siłowni energetycznych.

1. WPROWADZENIE

Badania międzyoperacyjne i określenie własności użytkowych wyrobów finalnych stały się
obecnie nieodłączną częścią każdego procesu technologicznego. Badania te prowadzone na wielu
etapach procesów produkcyjnych, a zwłaszcza na całych elementach wchodzących w skład
konstrukcji, gwarantują bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy tych urządzeń. Przykładem są
materiały metalowe stosowane w blokach energetycznych. Z uwagi na konieczność dokonywania
diagnostyki tych bloków, które nie tylko w naszym kraju osiągnęły okres 20-30 lat pracy, i
określenie trwałości resztkowej materiałów, z których są zbudowane, powstał zamysł badania tych
elementów za pomocą techniki małych próbek - SPT (Small Punch Test) Metoda ta może być
stosowana zarówno do już pracujących bloków energetycznych, jak również do nowo
budowanych zespołów zawierających turbinę gazową i generatorów. Sposób pobierania
materiałów i niewielkie gabaryty próbek sprawiają, że ta technika praktycznie jest zaliczana do
grupy badań nieniszczących. W prezentowanym referacie przedstawiono niektóre problemy
związane ze stosowaniem tej metody.

Wykorzystanie SPT do określenia granicznej wielkości odkształcenia lub przemieszczenia, w
warunkach lokalnej utraty stateczności bądź też pękania, prócz podobieństwa geometrycznego,
wskazuje na pewną analogię do próby Erichsena, powszechnie stosowanej w badaniach tłoczności
blach. Praktyka stosowania próby Erichsena wskazuje na konieczność ustalenia warunków
przeprowadzenia próby SP (geometrycznych i technologicznych), gdyż próba ta, jako test
technologiczny, wymaga unifikacji sposobu jej przeprowadzania celem uzyskiwania
porównywalnych wyników. Uwaga ta dotyczy również przypadku wykorzystania SPT do
określenia resztkowego czasu pracy badanego elementu, poprzez wyznaczenie czasu zniszczenia
próbki, przy założonym poziomie naprężeń i ustalonych warunkach termomechanicznych
realizacji testu.
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Wykorzystując do analizy procesu wytłaczania małych próbek metodę elementów skończonych
(MES), przeprowadzono komputerową symulacją wgłębiania penetratora w krążek blachy. Celem
tych badań było wyznaczenie charakterystyk rozkładu naprężenia oraz rozkładów odkształcenia i
temperatury na przekroju kształtowanej próbki, dla zróżnicowanych warunków realizacji testu.
Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, iż temperatura otoczenia jest równa temperaturze
próbki oraz temperaturze narzędzi i wynosi 21°C. Założono, iż proces wgłębiania realizowany jest
przy stałej prędkości przemieszczania penetratora równej 1 mm/s. W obliczeniach przyjęto stałą
wartość współczynnika tarcia u=0,l. Przy założeniu, iż proces jest osiowosymetryczny,
przeprowadzono obliczenia symulujące przyjmując, na podstawie zaleceń MPA - Stuttgart,
wymiary narzędzi oraz próbki zgodnie z przedstawionymi na rys.l. W kolejnych wariantach
obliczeń poddano testom wpływ dociskacza na zmiany rozkładów badanych wielkości oraz
wpływ wielkości promienia matrycy. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla blachy o
grubości 0,5 mm ze stali głęboko tłocznej w gatunku 08X.

Rys. 1. Warunki geometryczne dla SPT wprowadzone do obliczeń numerycznych

2. CEL OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH

Obliczenia numeryczne przeprowadzono w celu:
- określenia kinematycznych oraz geometrycznych warunków prowadzenia testu,
- wyznaczenia wpływu oddziaływania dociskacza,
- oceny oddziaływania warunków technologicznych, głównie zaś określenie wpływu tarcia, na

stan naprężenia i kinetykę płynięcia metalu próbki.
Przy założeniu osiowej symetrii procesu, obliczenia symulujące przeprowadzono dla modelu o
geometrii przedstawionej na rys. 2.
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stempel

dociskać?.

matryca

Rys.2. Model geometryczny próby wytłaczania małych próbek

Dyskretyzacji kształtu materiału próbki dokonano stosując elementy trójkątne sześciowęzłowe
(1276 elementów na przekroju) (rys.3). Na rysunku tym przedstawiono również schemat płynięcia
metalu przy stosowaniu dociskacza (rys.3a) oraz dla przypadku symulacji procesu wgłębiania bez
dociskacza (rys.3b). W obliczeniach symulujących wyznaczono rozkłady następujących wielkości
skalarnych i tensorowych:
- składowe tensora naprężenia,
- zastępczego naprężenia normalnego,
- naprężenia średniego,
- temperatury,
- wskaźnika stanu naprężenia,
- wektora przemieszczeń punktów węzłowych,
- intensywność odkształcenia,
- składowe tensora prędkości odkształcenia.
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b)

\ Strefa koncentracji
odkształceń

Rys. 3. Schemat symulowanego procesu wytłaczania małych próbek, a) z dociskaczem,
b) bez dociskacza

Na rys. 4 przedstawiono przykładowy wynik modelowania rozkładu intensywności odkształcenia
w obszarze lokalnej utraty stateczności, schematycznie wyodrębnionym na rys. 3b.
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Rys.4. Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju próbki
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3. WYNIKI OBLICZEŃ

Otrzymane wyniki symulacji przedstawiono na kolejnych rysunkach 5-10 dla procesu wytłaczania
bez udziału dociskacza oraz na rysunkach 11-24 przy wytłaczaniu z dociskaczem. Rysunki (5-24)
będą przedstawione na przeźroczach.

Na poszczególnych rysunkach przedstawiono:

Rys. 5. Rozkład intensywności odkształcenia w strefie kontaktu próbki z matrycą.
Rys. 6. Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju próbki w końcowej fazie

wytłaczania.
Rys. 7. Rozkład wskaźnika stanu naprężenia na przekroju próbki w końcowej fazie

wytłaczania.
Rys. 8. Wektory prędkości przemieszczeń punktów węzłowych siatki elementów.
Rys. 9. Rozkład intensywności naprężenia na przekroju próbki w końcowej fazie wytłaczania
Rys. 10. Rozkład temperatury na przekroju próbki w końcowej fazie wytłaczania.
Rys. 11. Rozkład intensywności naprężenia na przekroju próbki w końcowej fazie wytłaczania.
Rys. 12. Rozkład intensywności naprężenia na przekroju próbki dla pośredniej fazy wytłaczania.
Rys. 13. Wektory prędkości przemieszczeń punktów węzłowych siatki elementów w końcowej

fazie wytłaczania.
Rys. 14. Wektory prędkości przemieszczeń punktów węzłowych siatki elementów dla pośredniej

fazy wytłaczania.
Rys. 15. Rozkład wskaźnika stanu naprężenia na przekroju próbki w końcowej fazie

wytłaczania.
Rys. 16. Rozkład wskaźnika stanu naprężenia na przekroju próbki dla pośredniej fazy

wytłaczania.
Rys. 17. Rozkład składowej naprężenia w kierunku obwodowym na przekroju próbki w

końcowej fazie wytłaczania
Rys. 18. Rozkład składowej naprężenia w kierunku obwodowym na przekroju próbki dla

pośredniej fazy wytłaczania
Rys. 19. Rozkład składowej naprężenia w kierunku obwodowym na przekroju próbki dla

początkowej fazy procesu wytłaczania
Rys. 20. Rozkład intensywności odkształcenia w strefie kontaktu próbki z matryc.
Rys.21. Rozkład intensywności odkształcenia w strefie kontaktu próbki z matryc - dla

początkowej fazy procesu wytłaczania
Rys.22. Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju próbki w końcowej fazie

wytłaczania
Rys.23. Rozkład intensywności odkształcenia na przekroju próbki dla początkowej fazy procesu

wytłaczania
Rys.24. Rozkład temperatury na przekroju próbki w końcowej fazie wytłaczania.
Rys.25. Rozkład temperatury na przekroju próbki dla początkowej fazy procesu wytłaczania

Przedstawione wyniki pozwalają na sformułowanie następujących uwag.

- Zarówno w procesie wytłaczania z dociskaczem oraz bez dociskacza zbyt mały promień
matrycy powoduje jej wgniatanie w materiał w miejscu, gdzie odkształceń trwałych z założenia
być nie powinno, z tym że proces ten jest bardziej intensywny przy braku docisku.
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- Stwierdzone wgniatanie matrycy w materiał próbki powoduje istotne zmiany schematów stanu
naprężenia i odkształcenia, szczególnie w początkowej fazie procesu.

- Zjawisko to prowadzi do znacznego rozciągnięcia strefy koncentracji odkształceń i
występowania znacznych odkształceń lokalnych w strefie oddziaływania promienia matrycy
przy wytłaczaniu bez docisku.

- Brak płynięcia materiału w strefie kołnierza - schemat typowy dla technologicznej próby
wybrzuszania, występuje dopiero w końcowej fazie wytłaczania bez docisku (rys. 8).

- Przy stosowaniu docisku brak płynięcia materiału w strefie kołnierza jest widoczny od samego
początku procesu wytłaczania (rys. 13, 14).

- Brak odkształceń w strefie kołnierza przy wytłaczaniu z dociskaczem potwierdzają zarówno
otrzymane wyniki rozkładów odkształceń jak i wielkości naprężeń, występujące w omawianej
strefie.

- Zdecydowanie różne schematy stanu naprężenia przy wytłaczaniu z dociskaczem oraz bez
docisku prowadzą do różnych dla obu przypadków testu końcowych rozkładów odkształceń
lokalnych, różniących się zarówno charakterem rozkładu jaki i poziomem osiąganych
wielkości.

- Zróżnicowanie odkształceń powoduje zróżnicowanie ilości ciepła wydzielonego wskutek pracy
odkształcenia plastycznego, co objawia się zróżnicowaniem końcowej temperatury próbek dla
obu testów.

- Oddziaływanie tarcia uwidacznia się w zaburzeniach stanu równomiernego dwuosiowego
rozciągania blachy na stemplu, co prowadzi do koncentracji odkształceń i utraty stateczności
materiału poniżej strefy szczytowej stempla.

Otrzymane wyniki potwierdzają wpływ warunków realizacji testu na wynik końcowy próby
wytłaczania, określany wielkością odkształcenia lub przemieszczenia próbki

4. WNIOSKI

1 ) Opracowany sposób modelowania procesu wytłaczania małych próbek metodą elementów
skończonych, zastosowany do symulacji i analizy testu (SPT), przy wprowadzeniu warunków
brzegowych specyficznych dla tego procesu oraz poprawnej charakterystyki materiału,
pozwala na analizę płynięcia metalu w strefie odkształcenia, analizę stanów naprężeniowych i
odkształceniowych oraz analizę zmian temperatury próbki.

2 ) Przeprowadzone dla różnych warunków początkowych obliczenia symulujące wykazały, że
wynik modelowania zależy nie tylko od parametrów technologicznych i warunków
brzegowych, gdyż równie ważne jest uwzględnienie geometrii narzędzi, wielkości siły
dociskacza, prędkości suwu penetratora, co pozostając w ścisłym związku z warunkami
realizacji testu odzwierciedla stopień przybliżenia modelu do obiektu rzeczywistego.

3 ) Poprawność wyników modelowania zależy od jakości opisu własności badanego materiału i
wymaga wprowadzania do obliczeń symulujących charakterystyk własności w postaci funkcji
umocnienia oraz własności cieplnych, poprawnie opisujących jego cechy podstawowe, oraz
zmiany własności zachodzące w trakcie procesu odkształcania.
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4 ) Otrzymane wyniki symulacji testu wytłaczania małych próbek są zgodne z ogólnie znaną
charakterystyką procesu wybrzuszania stemplem o powierzchni kulistej (ocena tłoczności
blach metodą Erichsena).

5 ^ Wykorzystanie symulacji próby (SP) do określenia granicznej wielkości odkształcenia lub
przemieszczenia w warunkach lokalnej utraty stateczności lub pękania, wymaga
wprowadzenia do obliczeń kryteriów utraty stateczności lub kryteriów zniszczenia materiału.
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TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA PRÓBEK TYPU CHARPY
PO BADANIACH UDARNOŚCI

WITOLD SZTEKE, EWA HAJEWSKA, WALDEMAR BIŁOUS,
TADEUSZ WAGNER, JAN WASIAK, MARTYNA PRZYBORSKA,
MARIUSZ WIECZORKOWSKI, ZYGMUNT A.WOJCEECHOWSKI

Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu Energii Atomowej, Otwock-Świerk

Omówiono technologię odzyskiwania próbek Charpy metodą spawania. Podano wyniki badań
udarności niskostopowej stali gatunku 13HMF, prowadzonych z zastosowaniem takich
próbek.

1. WPROWADZENIE

W Laboratorium Badań Materiałowych Instytutu Energii Atomowej prowadzone są
badania materiałów zarówno przed, jak i po napromienieniu. Pomiary udarności, należące do
grupy badań niszczących, wymagają określonej ilości materiału na wykonanie próbek. W wielu
przypadkach z badanego urządzenia nie można pobrać dostatecznie dużego wycinka materiału
na wykonanie niezbędnej ilości próbek pomiarowych. Problem ten występuje szczególnie
często w badaniach materiałów w stanie napromienionym. W tym przypadku liczba próbek
świadków (lub innych poddawanych napromienieniu), umieszczanych w sondach albo pętlach
reaktorowych, jest limitowana dostępnym miejscem w reaktorze. Dlatego korzystne jest
odzyskiwanie próbek po badaniach.

Ten sam problem występuje w energetyce konwencjonalnej, np. w diagnostyce kotłów
energetycznych. W niektórych przypadkach do badań niszczących możliwe jest pobranie
materiału, w postaci wałka o średnicy kilkudziesięciu milimetrów i długości odpowiadającej
grubości ścianki badanego elementu. Liczba próbek, które można wykonać z takiego wycinka
materiału jest więc ograniczona. Możliwość zastosowania w badaniach udarności
zrekonstruowanych próbek pozwala na zwiększenie dokładności pomiaru, lub też przy
zachowaniu dotychczasowej liczby pomiarów pozwala "zaoszczędzony" materiał wykorzystać
do innych badań.

2. TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA PRÓBEK CHARPY METODĄ SPAWANIA

2.1. Technologia rekonstrukcji próbek

Spośród obecnie znanych i stosowanych w świecie metod spajania próbek do badań
udarnościowych (wg danych literaturowych) można wyróżnić cztery dające najlepsze rezultaty.
Polegają one na:
- spawaniu TIG w osłonie argonu,
- zgrzewaniu prądowym,
- spawaniu w próżni przy zastosowaniu spawarek elektronowych,
- spawaniu trzpieniowym w osłonie argonu, umożliwiające łączenie elementów poprzez

wprowadzenie minimalnej energii liniowej spawania w czasie milisekund.

Przeprowadzono próby technologiczne łączenia składanych próbek z zastosowaniem
urządzeń znajdujących się w Laboratorium Badań Materiałowych, Instytucie Spawalnictwa i
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niemieckiej firmie HBS w Dachau. Przy wyborze metody kierowano się wielkością strefy
wpływu ciepła powstającą w procesie spajania próbek. Przyjęto, że powinna ona obejmować
obszar maksymalnie do około 6 mm przed środkiem próbki i nie może wpływać na własności
materiału.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze rezultaty daje metoda
spawania trzpieniowego.

Stanowisko do rekonstrukcji próbek Charpy zostało zaprojektowane i wykonane na bazie
standardowych urządzeń niemieckiej firmy HBS w Dachau. Składa się ono z następujących
podzespołów:
- zasilacza typu ARC 804,
- pistoletu typu PHM 80,
- urządzenia sterującego wraz z uchwytem palnika i dozownikiem argonu,
- stołu wraz z kolumną i imadłem.

Zastosowano następujące parametry spawania:
- zakres prądowy do 800 A,
- czas spawania 240 ms,
- osłona gazowa argon (99,999 %).

Na rys. 1 pokazano zdjęcie stanowiska do spawania próbek. W trakcie prób rekonstrukcji
różnymi metodami stwierdzono, że tylko zastosowanie trzpieni (kołków) o przekroju
okrągłym zapewnia właściwe centrowanie łączonych elementów.

Rys. 1. Stanowisko do spawania próbek
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2.2. Schemat rekonstrukcji próbek Charpy

Na rys.2 pokazano schemat rekonstrukcji próbek Charpy po próbie udarności lub badaniu
odporności na kruche pękanie.

Pierwszym etapem rekonstrukcji jest obrobienie mechaniczne (splanowanie) powierzchni
przełomów dwóch części o długości około 27,5 mm, powstających ze standardowej próbki
udarnościowej o wymiarach 10x10x55 mm.

Następnie wykonuje się, z tego samego materiału co rekonstruowana próbka, trzpienie o
średnicy <|>16mm i długości 25 mm. Trzpienie te spawa się do połówki próbki i metodą
obróbki skrawaniem wykonuje się próbkę typu Charpy o wymiarach zgodnych z normą PN-
EN 10045-1:1994. Zastosowanie trzpieni o konfiguracji walca ułatwia obróbkę skrawaniem po
procesie spawania i wykonanie próbki znormalizowanej.

próbka Charpy

próbka Charpy
po badaniu

połówka próbki Charpy

material'
rodzimy

próbka
odzyskiwana

materialr
rodzimy

próbka po spajaniu

odzyskana próbka
Charpy

Rys.2. Etapy rekonstrukcji próbek typu Charpy
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3. WYNIKI BADAŃ UDARNOŚCINISKOSTOPOWEJ STALI GATUNKU 13HMF
Z ZASTOSOWANIEM PRÓBEK ODZYSKIWANYCH

3.1. Materiał do badań

W pracy wykorzystano materiał pobrany z rurociągu pary świeżej w elektrowni
konwencjonalnej. Był to wycinek rury ze stali gatunku 13HMF o średnicy O273 mm i grubości
ścianki 22 mm. Analiza składu chemicznego wycinka badanej stali wykonana metodą
spektrometryczną z zastosowaniem spektrometru firmy ARL typ MA 3460 wykazała, że
zawartości składników stopowych i zanieczyszczeń w badanej stali odpowiadają gatunkowi
13HMF zgodnie z normą PN-75/H-84024. Wyniki analizy pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Zawartości pierwiastków w badanej stali

Badana stal

Stal według
PN-75/H-

84024

c
0,153

0,10

0,18

Cr

0,438

0,30

0,60

Mo

0,54

0,50

0,65

V

0,288

0,22

O?35

Mn

0,50

0,40

0,70

Si

0,29

0,15

0,35

P

0,018

max

0,040

S

0,013

max

0,040

Ni

0,12

max

0,30

Cu

0,052

max

0,25

Al

0,016

max

0,020

Zbadano również własności mechaniczne stali w stanie wyjściowym, tzn. przed
rekonstrukcją, wyznaczone w statycznej próbie rozciągania przeprowadzonej zgodnie z normą
PN-91/H-04310. Stwierdzono, że są one zgodne z wymaganiami przewidzianymi normą PN-
75/H-84024 dla badanego gatunku stali i wynoszą: R m =612 MPa, 1^=419 MPa, A 5 =15 % i
Z=70 %.

Struktura stali była ferrytyczno-perlityczna o wielkości ziarna odpowiadającej numerom
5-7 według normy PN-84/H-045007/01. Badania przeprowadzone metodą dyfrakcji
rentgenowskiej również nie wykazały obecności innych faz. W stali obserwowano wtrącenia
niemetaliczne, charakterystyczne dla gatunku 13HMF, typu siarczków - rozwalcowanych
wzdłuż osi rury oraz drobnych złożonych tlenków.

3.2. Badania metalograficzne próbek po spawaniu

Wszystkie próbki po rekonstrukcji poddano badaniom metalograficznym w celu oceny
otrzymywanych połączeń. Wykonano zgłady metalograficzne poszczególnych próbek przez
spoinę i poddawano je obserwacjom na mikroskopie świetlnym Neophot 2. Obserwacje
powtarzano po trawieniu chemicznym zgładów (5%. nital).

Stwierdzono, że próbki rekonstruowane zgodnie z optymalną technologią w badanych
przekrojach nie wykazują większych wad spawalniczych. Po trawieniu ujawniła się struktura
materiału i połączenia spawanego. Na rys. 3, dla przykładu, pokazano zdjęcia zgładów
trawionych próbki C 8 A. Widoczna jest na nich bardzo mała strefa wpływu ciepła.
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Rys.3. Próbka C 8A od strony rury, zgład polerowany i trawiony 5% roztworem
mtalu.Pow.100x.
a - struktura rury, b - strefa wpływu ciepła, c - linia wtopienia

3.3. Badania udarności

Badania udarności wykonano na skomputeryzowanym systemie firmy Wolpert typ PW
30/15, stosując próbki typu Charpy-U, których wymiary były zgodne z wymaganiami normy
PN-79/H-04370. Kształt i wymiary próbki do pomiarów udarności KCU2 pokazano na rys.4

.5 //W/
§2

\ /

lJi^Jf\

l̂ __ 5 s_Q rnmi-

/ \ .

Rys.4. Kształt i wymiary próbki do pomiarów udarności KCU2

Po wykonaniu pomiarów udarności materiału wyjściowego, na bazie otrzymanych
połówek próbek wykonano serię próbek rekonstruowanych. Na rys.5 pokazano przykłady
zarejestrowanych wykresów zginania udarowego z pomiarów KCU2 dla próbki przed i po
rekonstrukcji Wyniki pomiarów udarności KCU2 stali 13HMF na próbkach przed i po
rekonstrukcji podano w tabeli 2.
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Software Wolpert/Probat Progr-es a

Datua . .

Ho.

06-01-1995
05

HR
5

Material . . : 13HMF/0
Temperature : 20.0 6RA0
e j o t a l lAv) : 37.39 J
f.Jo^l (ćt! : 36.17 J

8.90 kN
18.33 kN
15.13 kN

: -0.56 kN

Software Holpert/Probnt ProgreB Q

Datus . . . . : 15-12-1996
Path\Filenaae : C5A

: 0HC5A
No. . : 0HC5Ar

Material . . : 13HHF
Teaperature : 20.0 GRAD
EJotal (A») : 5 9 . « J
E_Total (Et) : 57.71 J

Fjy : 14.92 kN
Fj» : 18.05 kN
FJI : 15.29 kN
Fj : 0.03 kN

Rys. 5. Wykresy zginania udarowego z pomiarów KCU2 dla próbek ze stali 13HMF
a. przed rekonstrukcją - C 5 b. po rekonstrukcji - C 5A
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Tabela 2. Udarność KCU2 stali 13HMF

Numer próbki

wyjścio
wej

C l

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

C 7

C 8

C 9

CIO

C l i

C12A

po
rekonstru-

kcji

CIA
C IB

C2A
C2B

C3A
C3B

C4A
C4B

C5A
C5B

C6A
C6B

C7A
C7B

C8A
C8B

C9A
C9B

ClOA
C 10B

C 11A
C 11B

C 12A
C12B

KCU2 [J/cm2]

próbki
wyjściowej

92,05

55,91

24,80

63,62

46,55

23,60

57,75

50,47

61,32

66,46

63,66

75,23

próbki
po rekonstrukcji

88,6

43,2
53,2

31,0
24,3

21,96
59,32

74,97

28,4
31,0

64,3
58,0

69,80

64,2
56,0

-

-

66f2
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Po badaniach udarności przeprowadzono obserwacje przełomów próbek na elektronowym
mikroskopie skaningowym. Na rys.6 pokazano przykłady zdjęć przełomów próbek przed i po
rekonstrukcji.

X

Rys.6. Przełomy próbek po badaniach udarnóści.
a. przed rekonstrukcją - C 4; b. po rekonstrukcji - C4A
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4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwa jest rekonstrukcja
(odzyskiwanie) próbek Charpy po badaniach udamości. Uzyskanie próbki
zrekonstruowanej o wymiarach znormalizowanych jest najprostsze w przypadku
zastosowania do jej przedłużenia trzpieni (kołków) o przekroju okrągłym.

Z przebadanych metod spajania wybrano metodę spawania trzpieniowego, z uwagi na
najlepszą powtarzalność jakości spoin oraz bardzo małą strefę wpływu ciepła.

Otrzymane wyniki pomiarów udamości KCU2 przed i po rekonstrukcji wskazują, że po
odpowiednim dobraniu parametrów spawania, można ją stosować do rekonstrukcji
próbek z innych materiałów.

Praca zastała wykonana w ramach projektu celowego nr 7 7845 95C/2504.
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STRESZCZENIA REFERATÓW
(w języku angielskim)

Jerzy Bielanik, Jerzy Wawszczak, Jerzy Żukowski: APPLICATION OF THE POLISH
STEEL GRADE 0Hl4N5MCuNb FOR PRODUCTION OF ROTOR DISKS FOR
TURBOCOMPRESSORS BY MEANS OF VACUUM SOLDERING TECHNOLOGY J

Hereby it is presented the review of steel grades applied for rotating elements of
turbocompressors, results of vacuum soldering with Au-Ni alloy of rotor disks made of the
Polish steel 0H14N5MCuNb, and also results of endurance tests and the impact strength of the
material 0H14N5MCuNb after conducting all the thermal cycles of the vacuum soldered rotor
disks. The results of tests showed and confirmed the assumption that the steel 0H14N5MCuNb
keeps its satisfactory impact strength in temperature -85°C.

Jerzy Okrajni, Jerzy Woszczek, Kazimierz Mutwil, Marek Cieśla: THE PIPELINE EFFORT
AND LIFE ASSESSMENT

Effect of elevated temperature and mechanical loading on the pipeline effort have been
presented in the paper. The finite lament method has been used to determine strain and stress
fields in this case. The investigation results of the materials taken from pipeline working in the
power and chemical industries have been carried out. The process of the crack initiation in the
pipeline material has been shown. The problem of the pipeline state and pipeline residual life
assessment has been discused.

Marian Głuszko: ATMOSPHERIC CORROSION OF STEEL AND GALVANIZED STEEL
CONSTRUCTION IN ENVIRONMENTS OF COAL POWER PLANTS. METHOD OF
PROTECTION

In the paper of the air corrosive agents, presented in the coal power plant environments, on the
atmospheric corrosion of metals was discussed. The corrosion rate of metals construction as v
well as intensity of harmful air components in the environments of power station were given
Moreover, in the paper the methods of the protection of the construction made with steel and
galvanized steel, based on own investigations, were presented.

Andrzej Kopczyński: MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL FOR CONSTRUCTION
OF GAS TRANSFER PIPELINES AND THEIR MODIFICATION RESULTING FROM
EXPANDING OF GAS PIPELINES DURING HYDRAULIC PRESSURE TESTING

There are discussed the mechanical properties of the new generation of steel as per European j
Standard EN 10208. 2: 1996. On the basis of the mechanical parameters of steel the
normalized graphs of steel tensioning are presented. Analyses of influence of expanding gas
pipelines on changes of steel tensioning graphs were performed. Advantages, resulting from
expanding of gas pipelines, were shown.
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Norbert Pikor: HYDRAULIC PRESSURE TEST OF TRANSIT GAS PIPELINE JAMAŁ-
-EUROPE

A pressure test method statement and result of testing of the first section of the above pipeline
between cities Górzyca and Lwówek have been presented. Hydraulic pressure tests, including
stress test and leak tightness test, were carried out in accordance with VdTiiV requirements
(VdTuV 1051/1060).

Gracjan Wiśniewski: DEVELOPMENT OF THE GAS PIPELINE SYSTEMS EUROPEAN
STANDARDS AND CODES IN THE SPHERE OF THEIR CONSTRUCTION

In paper is presenting current stage of the European Standards (EN) and Codes (PIMS Codes,
OECD Regulations) concerning design, manufacturing maintenance and integrity management
systems of the gas pipeline systems. Additionally, current European documents like harmonised
standards in the scope of manufacturing gas pipeline systems - welding, testing and
examination, inspection and the principal thesis of the Gas Industry's Operators document
"Pipeline Management Integrity Systems" are presented.

Jerzy St. Michalik: PROVISIONS OF INTERNATIONAL LAW REGULATIONS ON THE
CONTROL OF MAJOR CHEMICAL ACCIDENT HAZARDS REGARDING LIQUID AND
GASEOUS FUEL TRANSPORTATION THROUGH PIPELINE SYSTEMS

Provisions of international regulations concerning the systems of the control of major industrial
accident hazards, involving dangerous chemical substances have been discussed. The
responsibilities and activities of the subjects of these standards, as well as the procedures for the
realization and control of activities for the prevention of, and response to chemical accident
and the limitation of their effects have also been presented. The provisions and qualifications
criteria of international regulations as well as the appropriate provisions of Polish regulation
proposals has been discussed. They will qualify the pipeline systems for liquid and gaseous fuel
transportation as dangerous objects. This, in turn, will cause the necessity to fulfill by the
pipeline-system management all the responsibilities and procedures of the control of major -
accident hazards system after the Polish regulations are introduced in the near future.

Czesław Dybiec, Stefan Janowski, Sylwia Włodarczyk: THE CONTROL OF STRESS AND
STRUCTURE CHANGES BY THE EDDY-CURRENTS METHOD

In result of operation the strech drawing of thermic and mechanic, the materials of power unit
are degradated. The estimations of the degree materials degradation or state own stress and
one's descended from strech drawing are realized by eddy currents non-destructive method.
Classification of the results according to four degree scale of degradation were made by
Energetic Institute. During the estimation of state stress are definited their sizes and directions.
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Marek Śliwowski, Sławomir Mackiewicz: ULTRASONIC TESTING OF WELDS BY
AUTOMATIC METHODS

In the paper new, computer aided systems for automatic ultrasonic testing of welds are
presented. There are described two mechanised ultrasonic systems which are prepared for
inspection of pipeline girth welds: Rotoscan system designed by RTD (Holland) and the MIPA
system developed by SGS-Gottfeld (Germany). There is also presented a new ultrasonic TOFD
technique, which is based on diffraction phenomenon of ultrasonic waves. The advanced
methods of visualisation and evaluation of digitised ultrasonic waveforms are explained. The
new ultrasonic testing methods make possible to introduce an alternative acceptance criteria
(based on the CTOD results of welded material) for evaluation of welds.

Ryszard H.Kozłowski, Antoni.Piela, Dariusz Mierzwiński, Józef Kłaput: THE
DETERMINATION OF THE LIFE ASSESSMENT OF SERVICE EXPOSED IN SMALL
PUNCH TEST METHODS

In the paper the concept of testing of micro-specimens cut out of the whole structure emerges
is briefly presented by authors. The main idea behind Small Punch Test is to cut a small sample
of material out its surface and to perform extensive banding or shear testing.

Witold Szteke, Ewa Hajewska, Waldemar Biłous, Tadeusz Wagner, Jan Wasiak, Martyna
Przyborska, Mariusz Wieczorkowski, Zygmunt A.Wojciechowski: TECHNOLOGY OF
RECONSTRUCTION CHARPY TYPE SPECIMENS AFTER IMPACT TESTS

In the paper the technology of reconstruction Charpy-type specimens was presented. The
results of impact tests, for low-alloy steel grade 13HMF, using reconstructed Charpy specimens
were also done.
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