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Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego. Seminarium
W raporcie zebrano referaty poświęcone problemom materiałowym występującym w
procesach eksploatacji elektrowni oraz w budowie i eksploatacji rurociągów przesyłowych
gazu. Ponadto omówiono zagadnienia akredytacyjne zgodnie z wymaganiami norm
europejskich i przepisami dozoru technicznego.

Materials Investigation for Power Industry. Seminar
The Report is an assembly of the papers concerning the material problems occuring during
the exploitation of power station as well as during construction and exploitation of gas
pipelines. The accreditation problems according to the European Standards and Office of
Technical Inspection prescriptions are also discussed.
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EUROPEJSKI SYSTEM
HARMONIZACJI PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

DYREKTYWY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

MAREK WALCZAK

Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów stanowią istotną część prawa w każdym
cywilizowanym państwie. Celem tych przepisów jest zapewnienie, że na rynek będą
wprowadzane wyłącznie wyroby bezpieczne. Istotnym elementem polskiego systemu
zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych jest dozór techniczny sprawowany na
podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1987 roku o dozorze technicznym. Z dniem 1 lutego
1994 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Układu Europejskiego o stowarzyszeniu
Rzeczpospolitej Polskiej ze Wspólnotami Europejskimi Polska została zobowiązana do
zbliżania przepisów prawa polskiego do prawa istniejącego w Unii Europejskiej, również w
zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz przepisów technicznych i norm.

Do dziś dla wielu wyrobów istnieją w państwach członkowskich UE krajowe systemy, które
chociaż różnią się między sobą, to często zapewniają podobny, akceptowalny w większości
krajów, poziom bezpieczeństwa. Istniejące różnice tworzą bariery w handlu, stanowiące
przeszkodę w tworzeniu Rynku Wewnętrznego na obszarze Unii Europejskiej. Stąd dążenie
w UE do ujednolicenia przepisów bezpieczeństwa.

W zakresie sektora obejmującego urządzenia ciśnieniowe w chwili obecnej istnieją
następujące główne akty prawne zmierzające do harmonizacji wymagań na poziomie Unii
Europejskiej:

73/767/EWG - Decyzja Rady z dnia 27 lipca 1976 roku dotycząca zbliżania praw państw
członkowskich w zakresie wspólnych wymagań dla zbiorników ciśnieniowych oraz metod
ich inspekcji.

83/525/EWG - Dyrektywa Rady z 17 września 1984 roku dotycząca zbliżenia praw w
państwach członkowskich dotyczących bezszwowych butli gazowych stalowych.

83/526/EWG ~ Dyrektywa Rady z 17 września 1984 roku dotycząca zbliżenia praw w
państwach członkowskich dotycząca bezszwowych butli gazowych wykonanych z
aluminium i jego stopów.

83/527/EWG - Dyrektywa Rady z 17 września 1984 roku dotycząca zbliżenia praw w
państwach członkowskich dotyczących spawanych butli gazowych wykonanych ze stali
węglowych.

87/404/EWG - Dyrektywa Rady z 25 czerwca 1987 roku o dostosowaniu praw państw
członkowskich w zakresie zbliżania praw państw członkowskich dotyczących urządzeń
ciśnieniowych.

97/23/EC - Dyrektywa Europejskiego Parlamentu oraz Rady z dnia 27 maja 1997 roku w
sprawie zbliżania praw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

W opracowaniu jest kolejna dyrektywa COM(96) 674 dotycząca przenośnych zbiorników
ciśnieniowych.



W referacie omówione zostaną dwie najważniejsze dyrektywy: 87/404/EEC oraz 97/23/EC.
Dyrektywa dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych była pierwszą dyrektywą zgodną z
nowym podejściem do harmonizacji wymagań technicznych oraz do normalizacji.
Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych jest z kolei najbardziej rozwiniętym
dokumentem bazującym na nowym podejściu, prace nad nią trwały ponad 10 łat.

Nowe podejście do harmonizacji technicznej oraz do normalizacji zostało zdefiniowane w
dokumencie przyjętym przez Radą Europy w dniu 7 maja 1985 roku. Opiera się ono na
trzech fundamentalnych zasadach:

1. Normalizacja ma zadania pomocnicze w stosunku do prawodawstwa europejskiego

Stwierdzenie to stanowi rzeczywistą nowość w podejściu do normalizacji. Przyjmuje ono
następujące założenia:

- Instytucje normalizacyjne nie powinny stanowić prawa, w szczególności nie powinny
ustanawiać obligatoryjnych norm ograniczających inwencję ich użytkowników w
zakresie technicznych rozwiązań stosowanych dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa.

- Europejskie instytucje normalizacyjne (CEN, CENELEC i ETSI) mogą być
upoważniane do ustanawiania dokumentów zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego
Podejścia stanowiącymi prawo odnośnie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów
mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt oraz mienia i
środowiska. Spełnienie wymagań zawartych w zharmonizowanych normach stanowi
jeden ze sposobów, często najprostszy, dowodzenia zgodności z wymaganiami
dyrektywy.

- Normy zharmonizowanie pozostają dokumentami nieobowiązującymi, stosowanie ich
zależy od woli użytkowników.

- Instytucje państw członkowskich są zobowiązane do uznawania wyrobów zgodnych z
dokumentami zharmonizowanymi z dyrektywami, jako za spełniające podstawowe
wymagania bezpieczeństwa.

2. Wymagania techniczne dotyczące wyrobów umieszczanych na rynku UE są
ograniczone do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa zawartych w
dyrektywach nowego podejścia

Wymagania techniczne zawarte w Dyrektywach Nowego Podejścia zostały ograniczone do
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo
wyrobów. Spełnianie przez wyrób zasadniczych wymagań bezpieczeństwa stanowi warunek
konieczny dla umieszczenia go na rynku i swobodnego przemieszczania go w obrębie
państw członkowskich UE.

Sformułowania tych wymagań w dyrektywach są na tyle ogólne, że ich uzgodnienie na
szczeblu instytucji Unii oraz poszczególnych nie przedstawia zasadniczych trudności.
Wymagania bezpieczeństwa zawarte w dyrektywie muszą być jednak sformułowane na tyle
precyzyjnie, aby po wdrożeniu ich do prawa krajowego państw członkowskich można je
stosować bezpośrednio do oceny bezpieczeństwa urządzeń.



3. Dyrektywy określają zharmonizowane metody potwierdzania spełnienia
zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, tj. procedury oceny zgodności, oraz
sposób znakowania wyrobów

Dyrektywy Nowego Podejścia określają dla poszczególnych rodzajów urządzeń wymagane
procedury potwierdzania zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa. Procedury te mogą się różnić w zależności od wykorzystania norm
zharmonizowanych w procesie dowodzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa. W szczególności procedury określają zakres wymaganej interwencji stron
trzecich (tzw. jednostek notyfikowanych) w proces potwierdzania zgodności.

GŁÓWNE POSTANOWIENIA DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA

Poniżej podano generalne zasady budowy i krótkie omówienie głównych zapisów
poszczególnych Dyrektyw Nowego Podejścia.

I. Zakres

Definiuje zakres wyrobów objętych postanowieniami dyrektywy, jak również rodzaje
zagrożeń którym ma zapobiegać.

n. Postanowienia odnoszące się do wprowadzania wyrobów na rynek

Wyroby objęte dyrektywami mogą być umieszczane na rynku jedynie wtedy, gdy nie
stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub mienia.

Dyrektywa może zawierać również wymagania odnoszące się do przeznaczenia, właściwej
instalacji i przewidywanego użytkowania wyrobu.

m . Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa

Wymagania te stanowią główną część dyrektyw i zawarte są zwykle w załączniku do
dyrektywy. Rozdział ten powinien zawierać wszystkie wymagania niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów. Wymagania te powinny być na tyle precyzyjne, aby
po wdrożeniu ich do prawodawstwa państw członkowskich możliwe było, jeśli wytwórca
nie stosuje zharmonizowanych norm, sprawdzanie przez jednostkę notyfikowaną zgodności
wyrobów bezpośrednio z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Referat nie zawiera, z uwagi na ograniczenia czasowe, omówienia tych istotnych części
dyrektyw ciśnieniowych.

IV. Swobodny przepływ towarów

Zawiera postanowienia o obowiązku akceptowania przez państwa członkowskie
swobodnego przepływu wyrobów, które spełniają wymagania dyrektywy.

V. Sposoby dowodzenia zgodności (procedury ocen zgodności)

Decyzją Rady 90/683/CEE z 13 grudnia 1990 roku, zmienioną następnie przez Decyzję
Rady 93/465/EEC z 22 lipca 1993 roku określone zostały dla potrzeb twórców Dyrektyw
Nowego Podejścia jednolite zasady modułowego podejścia do procedur potwierdzania
zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa {używając terminologii przyjętej w
dozorze technicznym: określone zostały formy dozoru technicznego na etapie



projektowania i wytwarzania urządzeń). Procedury oceny zgodności dla poszczególnych
dyrektyw mogą, w uzasadnionych przypadkach, różnić się od ogólnych wzorców, jednak
twórców dyrektyw obowiązują następujące zasady:

• procedury oceny mogą być dzielone na moduły odnoszące się oddzielnie do faz
projektowania i produkcji wyrobu,

• wyrób powinien podlegać ocenie zarówno w fazie projektowania, jak i produkcji,

• istnieją różne moduły obejmujące ocenę wyrobu w fazie projektowania i produkcji,
możliwy wybór spośród nich jest podawany w poszczególnych dyrektywach,

• wytwórca dokonuje wyboru modułów spośród przewidzianych w dyrektywach dla
poszczególnych urządzeń.

Dla celów realizacji procedur zgodności państwa członkowskie muszą na własną
odpowiedzialność wyznaczyć organy odpowiedzialne za działania przewidziane w
modułach dla jednostek notyfikowanych (notified bodies).

VI. Zarządzanie normami zharmonizowanymi

Zawiera postanowienia o publikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE listy norm
zharmonizowanych i o publikowaniu przez państwa członkowskie norm krajowych
będących tłumaczeniem norm zharmonizowanych. Określone są tu również procedury
odwoławcze w przypadku kwestionowania przez państwa członkowskie lub Komisję treści
norm zharmonizowanych.

VTL Postanowienia zabezpieczające

Zawiera postanowienia dotyczące działania państwa członkowskich w przypadku, gdy
wyrób oznaczony znakiem CE nie spełnia wymagań bezpieczeństwa lub innych
postanowień dyrektywy.

DYREKTYWA 87/404/EEC

Zakres stosowania

1. Dyrektywę stosuje się do prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie.

2. Dla celów tej Dyrektywy „prosty zbiornik ciśnieniowy" oznacza dowolny spawany
zbiornik podlegający wewnętrznemu nadciśnieniu większemu niż 0.5 bar, który ma
zawierać powietrze lub azot, i który nie ma być ogrzewany.

Ponadto

- części i elementy mające wpływ na wytrzymałość zbiornika pod ciśnieniem muszą
być wykonane z jakościowych stali węglowych lub aluminium, lub utwardzonych
niestarzonych stopów aluminium,

- zbiornik musi być wykonany z:

- elementu walcowego zamkniętego dnami wypukłymi o wypukłości skierowanej na
zewnątrz i/lub płaskimi, przy czym oś walca musi pokrywać się z osiami symetrii
den, lub

- dwóch połączonych den wypukłych o wspólnej osi symetrii,



- maksymalne ciśnienie pracy zbiornika nie może przekraczać 30 bar oraz iloczyn
ciśnienia roboczego oraz objętości zbiornika (PS.V) nie może przekraczać 10 000 bar *
litr

- minimalna temperatura pracy zbiornika nie może być niższa od -50°C, a maksymalna
temperatura pracy zbiornika nie może przekraczać 300°C dla stali oraz 100°C dla
aluminium i jego stopów.

3. Następujące zbiorniki są wyłączone z zakresu Dyrektywy:

- zbiorniki przeznaczone dla celów jądrowych, których awaria może spowodować
emisję radioaktywną,

- zbiorniki zainstalowane na statkach morskich lub powietrznych, lub służące do ich
napędu,

- zbiorniki gaśnicze.

Procedury ocen zgodności na etapie przygotowania do produkcji

• Wytwórca zbiorników, dla których iloczyn ciśnienia i pojemności nie przewyższa 50
bar- litr, nie jest zobowiązany do spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa
określonych w Dyrektywie. Jest on zobowiązany do upewnienia się, że zbiornik został
wykonany zgodnie z dobrą sztuką inżynierską obowiązującą w jednym z państw
członkowskich.

• Przed rozpoczęciem produkcji prostych zbiorników ciśnieniowych, dla których iloczyn
ciśnienia i pojemności przewyższa 50 bar- litr, wytwarzanych:

(a) zgodnie z normami zharmonizowanymi, wytwórca lub jego autoryzowany
przedstawiciel działający na terenie Wspólnoty, musi zgodnie z własnym
wyborem:

- powiadomić zatwierdzoną jednostkę kontrolną, która po zbadaniu projektu
oraz planu wytwarzania sporządza certyfikat zgodności zaświadczający, że
plan jest zadowalający, lub

- poddać prototyp zbiornika badaniu typu EC;

(b) niezgodnie lub częściowo niezgodnie z normami zharmonizowanymi; wytwórca,
lub jego autoryzowany przedstawiciel działający na terenie Wspólnoty, musi
poddać prototyp zbiornika badaniu typu EC.

Procedury ocen zgodności na etapie produkcji urządzeń

Zbiorniki wytwarzane zgodnie z normami zharmonizowanymi lub zgodnie z
zatwierdzonym prototypem przed wprowadzeniem na rynek muszą być poddane:

(a) weryfikacji EC wymienionej w Artykule 11, gdy iloczyn ciśnienia roboczego PS i
objętości V przekracza 3000 bar • litr;

(b) zgodnie z wyborem wytwórcy, gdy iloczyn ciśnienia roboczego PS i objętości V nie



przekracza 3000 bar • litr, ale przekracza 50 bar • litr:

- albo deklaracji zgodności z typem EC wymienionej w Artykule 12,

- albo weryfikacji EC wymienionej w Artykule 11.

Szczegółowy opis procedur znajduje się w Dyrektywie.

Do referatu dołączono schemat procedur oceny zgodności przewidzianych w Dyrektywie.

DYREKTYWA 97/23/EC

Zakres stosowania

Dyrektywa ma zastosowanie do projektowania, wytwarzania i oceniania zgodności
urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, których najwyższe
dopuszczalne ciśnienie PS przekracza 0,5 bar.

Określenia

"Urządzenia ciśnieniowe" oznacza naczynia ciśnieniowe, rurociągi, osprzęt
zabezpieczający i osprzęt pomocniczy. Kiedy ma to zastosowanie, urządzenia ciśnieniowe
obejmują również elementy zamocowane do elementów ciśnieniowych, takie jak
kołnierze, króćce, złączki podpory, uchwyty transportowe, itp.

"Naczynie" oznacza powłokę przeznaczoną i zbudowaną dla pomieszczenia płynów pod
ciśnieniem wraz z bezpośrednimi zamocowaniami do punktu połączenia z innym
urządzeniem. Naczynie może składać się z kilku przestrzeni.

"Rurociągi " oznacza elementy przewodowe przeznaczone, po ich wzajemnym połączeniu
w układ ciśnieniowy, do transportu płynów. Rurociągi obejmują w szczególności rurę lub
układ rur o różnych średnicach, złączki, kompensatory, przewody elastyczne lub inne
elementy ciśnieniowe, w zależności od przypadku.

"Osprzęt zabezpieczający" oznacza urządzenia przeznaczone do zabezpieczania urządzeń
ciśnieniowych przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów granicznych. Tego
rodzaju urządzenia obejmują:

- urządzenia służące do bezpośredniego ograniczenia wysokości ciśnienia, takie jak
zawory bezpieczeństwa, płytki bezpieczeństwa, pręty wyboczeniowe, sterowane układy
zrzutu ciśnienia oraz

- urządzenia ograniczające, które albo uruchamiają elementy służące do przywracania
wymaganego stanu, albo powodują zatrzymanie lub wyłączenie, takie jak: wyłączniki
ciśnieniowe lub temperaturowe, względnie wyłączniki sterowane poziomem płynu, jak
również zabezpieczające urządzenia pomiarowe, sterujące i regulacyjne.

Pojęcie "osprzęt ciśnieniowy" oznacza urządzenia mające ciśnieniowe powłoki i
przeznaczane do spełniania jakiegoś zadania podczas eksploatacji.

Pojęcie "zespoły" oznacza kilka sztuk urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez



wytwórcę w sposób tworzący zintegrowaną i funkcjonalną całość.

Procedury ocen zgodności

Klasyfikacja urządzeń
Dyrektywa klasyfikuje urządzenia ciśnieniowe pod względem podległości pod oceny
zgodności na pięć kategorii: objęte wyłącznie „dobrą praktyką inżynierską" oraz Kategorie
i, n, m lub iv.
Dla zakwalifikowania urządzenia do odpowiedniej kategorii procedur ocen zgodności
należy określić:
• Rodzaj urządzenia: zbiornik, wytwornica pary lub rurociąg.

Uwaga: Wytwornica pary oznacza opalane lub w inny sposób ogrzewane, urządzenie
ciśnieniowe, dla którego istnieje zagrożenie przekroczenia maksymalnej temperatury i
przeznaczone do wytwarzania pary lub przegrzanej wody o temperaturze wyższej niż
110 °C.

• Grupę płynu znajdującego się w urządzeniu pod ciśnieniem - Grupę 1 lub
Grupę 2

Grupa 1 zawiera płyny niebezpieczne. Za płyn niebezpieczny uważa się substancję lub
preparat zakwalifikowany, zgodnie z Dyrektywą Rady 67/548/EEC z dnia 27 czerwca
1967 r o zbliżeniu przepisów prawnych, przepisów technicznych i postanowień
administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i oznakowywania etykietami
substancji niebezpiecznych, jako:
- wybuchowy,
- niezwykle łatwo zapalny,
- wysoce zapalny,
- zapalny ( w przypadkach gdy najwyższa dozwolona temperatura jest wyższa od

temperatury zapłonu),
- bardzo toksyczny,
- toksyczny,

- utleniający.

Grupa 2 obejmuje wszystkieinne płyny nie należące do Grupy I.

Stan płynu będącego pod ciśnieniem - gazowy lub ciekły
Jeśli dla płynu znajdującego się w urządzeniu, ciśnienie pary nasyconej w najwyższej
dopuszczalnej temperaturze przekracza o więcej niż 0.5 bar normalne ciśnienie
atmosferyczne (1 013 mbar), płyn ten jest traktowany jako gaz, w przeciwnym
przypadku jako ciecz.

Mając powyższe informacje oraz znając najwyższe dopuszczalne ciśnienie pojemność
urządzenia w litrach (dla rurociągów średnicę nominalną), można skorzystać z
odpowiedniego wykresu, aby określić wymaganą kategorię oceny zgodności..



Odpowiedni wykres dobiera się zgodnie z poniższą tabelą.

RODZAJ
URZĄDZENIA
STAN MEDIUM
GRUPA PŁYNU

NUMER WYKRESU

ZBIORNIKI

GAZ
1

1

2

2

CIECZ
1

3

2

4

WYTORNICE PARY

5

RUROCIĄGI

GAZ
1

6

2

7

CIECZ
1

8

2

9

Do referatu załączono przykładowe wykresy o numerach 1 i 5.

Procedury oceny zgodności, które mogą być zastosowane do poszczególnych kategorii są
podane poniżej :

Kategoria I

Moduł A

Kategoria II

Moduł A 1

Moduł D 1

Moduł E 1

Kategoria III

Moduł B l + D

Moduł B 1 + F

Moduł B + E

Moduł B + C 1

Moduł H

Kategoria IV

Moduł B + D

Moduł B + F

Moduł G

Moduł H 1

Wybór modułu w ramach odpowiedniej kategorii w odniesieniu do poszczególnych
wyrobów należy do wytwórców. Mogą oni również stosować każdą procedurę
przewidzianą dla wyższych kategorii.

Szczegółowy opis poszczególnych modłów zawarty jest w Załączniku 3 do Dyrektywy.
Uproszczony opis modułów zawarty jest na załączonym schemacie



SCHEMAT PROCEDUR OCENY ZGODNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWIE 87/404/EEC

N.B.- NotyfiedBody
(jednostka notyfikowana)

PRODUKT
bar-litr

TAK

Czy projekt
jest zgodny
zzharmoni-
zowanymi

normami?

NIE

CERTYFIKAT ODPOWIEDNIOŚCI EC

Badanie pro-
jektu i progra
mu wytwarza-
nia przez NB

BADANIE
TYPU

PRZEZ NB

' " C z y ^
p-V>3000

bar-litr

NIE

zgpdnie
z dobra praktyką inżynierską-
Nie iest wymagane oznaczeniei iest wymagane i

CE

WERYFIKACJA EC

N.B. sprawdza i wystawia certfikat
potwierdzający przeprowadzenie
badań z wynikiem pozytywnym

t
TAK

WYBÓR
wytwórcy

rca
oznacza
znakiem

CE

WNIOSKOWANIE O CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC

Deklaracja zgodności EC płos
nadzór (jeśli p -V > 200 bar litr)
wytwarzania wykonywany przez NB



PROCEDURY OCEN ZGODNOŚCI PRZEWIDZIANE W DYREKTYWIE 97/23/E

(Schemat uproszczony dla celów informacyjnych)

p
R
O
J
E
K
T
0
W
A
N
I
E

W
Y
T
W
A
R
Z
A
N

r
E

A.(A1)
Wewnętrzna

kontrola produkcji

Wytwórca:
Przechowuje

dokumentację
techniczną do

dyspozycji władz
krajowych

A:
Wytwórca:
• Deklaruje zgodność

z zasadniczymi
wymaganiami
bezpieczeństwa

• Umieszcza znak CE

AI:
N.B.:
• Bada wybrane

aspekty
bezpieczeństwa

• Monitoruje badania
odbiorcze urządzeń

B.
Badanie typu

Wytwórca dostarcza do N.B.:
• Dokumentację techniczną
• Wzorcowe urządzenie (typ)

N.B.:
• Sprawdza zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
• Przeprowadza niezbędne badania
• Wystawia certyfikat badania typu EC

Dl:
Wytwórca sporządza dokumentację techniczną obejmującą
projektowanie i produkcję urządzenia (jak w Module A)

C.(C1)
Zgodność z typem

Wytwórca:
• Deklaruje zgodność z

zatwierdzonym typem
• Umieszcza znak CE

N.n.:
• Bada wybrane aspekty

bezpieczeństwa
Przeprowadza badania
statystyczne wyrobów
C l : dodatkowo
• Przeprowadza próby

ciśnieniowej w trakcie
niezapowiedzianych
wizyt

i>. (Di)
Zapewnienie jakości

produkcji

EN 29002
Wytwórca:
• Posiada zatwierdzony

system jakości dla produkcji
i badań

• Deklaruje zgodność z
zatwierdzonym typem

• Umieszcza znak CE

N.B.:
• Zatwierdza system jakości
• Nadzoruje system

zapewnienia jakości

E.
Zapewnienie jakości wyrobu

EN 29003
Wytwórca:
• Posiada zatwierdzony system

jakości dla kontroli i badań
• Deklaruje zgodność z

zatwierdzonym typem lub
zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa

• Umies2cza znak CE
N.B.:
• Zatwierdza system jakości
• Nadzoruje system

zapewnienia jakości
Dla Dl:
Przeprowadza próby ciśnienio-
we w trakcie niezapowie-
zianych wizyt

F.
Kontrola wyrobu

Wytwórca:
• Deklaruje zgodność z

zatwierdzonym typem lub
zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa

• Umieszcza znak CE

N.B.:
• Sprawdza zgodność
• Wystawia certyfikat

zgodności

G.
Sprawdzenie
jednostkowe

Wytwórca:
Dostarcza jednostce
notyfikowanej:
- projektową dokumentację

techniczną
- informacje dotyczące

procesu wytwarzania i
badań

- informację dotyczącą per-
sonelu spawającego i
przeprowadzającego NDT

NB:
- Sprawdza otrzymaną

dokumentację
- Ocenia użyte materiały

Wytwórca:
• Dostarcza wyrób
• Deklaruje zgodność
• Umieszcza znak CE

N.B.:
• Sprawdza zgodność z

zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa

• Wystawia certyfikat
zgodności

H. (Hl.)
Pełne

zapewnienie
jakości

Wytwórca:
• Posiada zatwierdzony

system jakości
obejmujący
projektowanie

N.B.:
• Nadzoruje system

zapewnienia jakości
• Sprawdza zgodność

projektu
• Wystawia certyfikat

zgodności projektu
EC

Dla HI. NB:
Sprawdza dokumenta-
cję projektową i
wystawia certyfikat

Wytwórca:
• Posiada zatwierdzony

system jakości dla
produkcji i badań

• Deklaruje zgodność
• Umieszcza znak CE

N.B.:
• Nadzoruje system

zapewnienia jakości
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Tablica 1

Naczynia wymienione w Artykule 3, punkt 1.1. ( a ) , pierwszy akapit

W drodze wyjątku naczynia, które będą zawierać niestabilne gazy i które wg Tablicy 1 są sklasyfikowane w kategoriach I lub
II powinny być sklasyfikowane w kategorii III.
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IV

ps = 0,5
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Tablica 5

Urządzenia ciśnieniowe wymienione w Artykule 3, punkt 1.2.

W drodze wyjątku projekt szybkowarów ciśnieniowych należy poddać procedurze oceny zgodności równorzędnej co
najmniej jednemu z modułów kategorii III.
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WYMAGANIA DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ
DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW NA URZĄDZENIA

CIŚNIENIOWE

MAREK ZDANKIEWICZ
Inspektorat Dozoru Technicznego, Katowice

Zakładem najbardziej reprezentatywnym dla przemysłu energetycznego jest elektrownia.
Stanowi ona zbiór wszystkich możliwych urządzeń ciśnieniowych obejmujący duże kotły
energetyczne, rurociągi, a także różne rodzaje zbiorników ciśnieniowych, zarówno stałych
jak i przenośnych. Przez cały okres eksploatacji elektrowni wszystkie spośród tych urządzeń
są okresowo albo wymieniane, albo modernizowane czy naprawiane. Związane z tym
czynności są wykonywane wg obowiązujących w danym okresie przepisów technicznych a
więc w przyszłości będą w tej dziedzinie mieć zastosowanie podstawowe wymagania
bezpieczeństwa odnośnych Dyrektyw Wspólnoty Europejskiej.

1. DYREKTYWY DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

W zakresie urządzeń ciśnieniowych obowiązuje obecnie kilka dyrektyw.
Największą ilość urządzeń ciśnieniowych bo i kotły, i zbiorniki i rurociągi obejmuje
Dyrektywa 97/23/EC z dnia 29 maja 1997r., o zbliżeniu przepisów prawnych państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie urządzeń ciśnieniowych [1]. Wspomnieć
należy również o Dyrektywie 87/404/EEC z dnia 25 czerwca 1987r. dotyczącej prostych
zbiorników ciśnieniowych [2].

Proste zbiorniki ciśnieniowe charakteryzują się tym, że:
- ich ciśnienie robocze mieści się w granicach 0,5 do 30 barów a iloczyn p.V mieści się

w granicach od 50 do 10000 bar x 1,
- są one wykonane z jakościowej stali niestopowej, z aluminium lub ze specjalnych

stopów aluminium,
- są przeznaczone na azot lub powietrze i nie są ogrzewane płomieniem,
- ich najniższa temperatura robocza nie przekracza -50°C a najwyższa temperatura

robocza nie przekracza 300°C dla zbiorników ze stali lub 100°C dla zbiorników z
aluminium ( stopów aluminium),

- składają się albo z płaszcza walcowego i dwóch wypukłych na zewnątrz lub płaskich
den, lub tylko z dwóch den wypukłych na zewnątrz.

Proste zbiorniki ciśnieniowe są, jak dotąd, wyłączone z zakresu obowiązywania
Dyrektywy [1]. Istnieje również norma zharmonizowana z wymaganiami tej Dyrektywy, a
mianowicie EN 261-1 [3], która precyzuje wymagania w zakresie materiałów. Wymagania
dotyczące tych materiałów nie będą omawiane w niniejszym referacie, który dotyczyć
będzie przede wszystkim wymagań stosowanych przez Dyrektywę 97/23/EC.
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2. ZAKRES I KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ 97/23/EC

Dyrektywa dotyczy w ogólności, urządzeń ciśnieniowych o najwyższym dopuszczalnym
ciśnieniu przekraczającym 0,5 bar, przy czym pewna ilość urządzeń wyłączonych z zakresu
obowiązywania Dyrektywy jest wymieniona w jej p. 3.

Urządzenia ciśnieniowe wymienione w Dyrektywie są klasyfikowane na kategorie od
I do IV w zależności od wzrastającego stopnia zagrożenia, które powodują.

Kategorie zagrożenia zależą od rodzaju medium roboczego a także od ciśnienia,
pojemności, iloczynu ciśnienia i pojemności, temperatury oraz średnic nominalnych.

Dla celów ww. klasyfikacji media robocze dzieli się na dwie grupy. Grupa 1 obejmuje
płyny niebezpieczne w rozumieniu Dyrektywy 67/548/EEC [4] tj. wybuchowe, niezwykle
łatwo zapalne, łatwo zapalne, zapalne, bardzo trujące, trujące i utleniające. Do grupy
2. zalicza się wszystkie płyny nie zaliczone do grupy 1.

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy, o których będzie mowa w dalszym
tekście, muszą zostać spełnione dla tych wymienionych w Dyrektywie urządzeń, które
zostały sklasyfikowane co najmniej do kategorii I.

Urządzenia wymienione w Dyrektywie o ciśnieniu powyżej 0,5 bar i o parametrach
stanowiących granicę kategorii I nie podlegają podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa
Dyrektywy i mogą być projektowane, wytwarzane i badane zgodnie z racjonalną praktyką
zawodową w danym kraju. Urządzeń takich jednak nie wolno znakować symbolem CE.

Graficzne prezentacje klasyfikacji poszczególnych urządzeń podano w załączniku
II do Dyrektywy.

Poniżej przedstawiono przykładowo klasyfikacje trzech spośród dziewięciu
wyodrębnionych grup urządzeń.

1000O ,

ps
(bar)300'

-1.psx V = 25
-2.ps x V = 50
- 3.ps x V = 200
-4.psx V = 1000

5.ps

ps = 0.7
ps = 0,5

0,1

10000

Rys.l. Nieopalane i nieogrzewane zbiorniki na gazy, gazy skroplone, gazy
rozpuszczone pod ciśnieniem, pary a także na ciecze, których pary przy
najwyższej dopuszczalnej temperaturze osiągają ciśnienie przekraczające
ciśnienie atmosferyczne o ponad 0,5 bara. Płyny Grupy 1.
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Rys.2. Nieopalane i nieogrzewane zbiorniki na ciecze, których pary przy najwyższej
dopuszczalnej temperaturze osiągają ciśnienie przekraczające ciśnienie
atmosferyczne o nie więcej niż 0,5 bara. Ciecze Grupy 2
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Rys. 3. Opalane płomieniem lub w inny sposób ogrzewane urządzenia ciśnieniowe,
stanowiące ryzyko przegrzania (metalu) przeznaczone do wytwarzania pary
lub wody podgrzanej do temperatur wyższych niż 110°C, mające objętość
większa niż 2 litry
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Obszar obwiedziony zacieniowaną linią na wykresach dla zbiorników obejmuje zbiorniki,
które nie są objęte ani Dyrektywą ani przepisami UDT.

3. PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA WG. DYREKTYWY

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa stanowią zespół postanowień, które powinny być
wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich, i których spełnienie stanowi
warunek konieczny dla oznakowania urządzenia znakiem CE, co umożliwi swobodne
przemieszczanie tego urządzenia w obrębie państw członkowskich Unii.
Podstawowe wymagania techniczne Dyrektywy 97/23/EC dotyczące materiałów podano
w tabeli 1.

Tabela 1

Punkt
(rozdział)

Dyrektywy
1.

Zal. l.,p.4.1.
Zał. l.,p.4.1. (a)

Zał. l.,p.7.5.

Zal. l.,p.4.1.(b)

Zal. l.,p.4.1.(c)
Zał. l.,p.4.1.(d)
Zał. l.,p.4.2.

Zał. l.,p.4.1.(b)

Zal. l.,p.4.3.

Zagadnienie

2.
Materiały przeznaczone na elementy ciśnieniowe muszą:
posiadać odpowiednie własności dla wszystkich, racjonalnie przewidywanych
warunków eksploatacji oraz wszystkich warunków przeprowadzania badań.
W szczególności materiały powinny być odpowiednio ciągliwe i odporne na
obciążenia udarowe. Szczególną uwagę należy zwracać przy doborze materiałów na
konstrukcje odporne na kruche pękanie. Jeśli - z uwagi na specyficzne wymagania -
zachodzi konieczność zastosowania kruchych materiałów, należy przedsięwziąć
odpowiednie środki ostrożności.
W braku ustanowienia innych obowiązujących kryteriów stal uważa się za
wystarczająco ciągliwą (w rozumieniu p.4.1. (a) Załącznika Nr 1) jeśli wydłużenie
względne określone w znormalizowany sposób wynosi co najmniej 14%, zaś praca
łamania próbki ISO V wynosi co najmniej 27 J w temperaturze nie wyższej od
najniższej projektowej temperatury roboczej, ale nie wyższej niż 20°C.
wykazywać odpowiednią odporność chemiczną na działanie medium roboczego;
własności chemiczne i fizyczne materiału nie mogą ulec znacznemu pogorszeniu w
projektowanym okresie trwałości eksploatacyjnej.
wykazywać odporność na starzenie.
nadawać się dla zamierzonych procesów technologicznych.
Wytwórca urządzeń ciśnieniowych powinien we właściwy sposób określić wartości
konieczne dla obliczeń wytrzymałościowych (powołane w p.2.2.3. Załącznika) a także
podstawowe własności materiałów i stan ich dostawy (wg p.4.1. jw.)
W swej dokumentacji technicznej wytwórca powinien przywołać dokumenty
odnoszące się do zgodności z wymaganiami materiałowymi Dyrektywy
udowadniające stosowanie materiałów zgodnych z:
- normami zharmonizowanymi,
- Europejskimi Uznaniami Materiałowymi,
jednorazowymi zatwierdzeniami.
Wytwórca urządzeń powinien podejmować odpowiednie działania dla zapewnienia, że
zastosowany materiał jest zgodny z wymaganiami warunków technicznych.
Wszystkie materiały muszą być dostarczone z dokumentami wystawionymi przez
wytwórcę materiału potwierdzającymi zgodność materiału z wymaganiami warunków
technicznych.
Dla głównych elementów ciśnieniowych urządzeń kategorii > II, świadectwa badań
muszą się odnosić do konkretnych partii materiału.
Świadectwa badań wystawione przez wytwórców, którzy mają system zapewnienia
jakości certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną na terenie Unii, i którzy zostali
poddani ocenie w zakresie wytwarzania konkretnych materiałów, należy uznawać za
poświadczające zgodność z podstawowymi wymaganiami technicznymi Dyrektywy.
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4. REALIZACJA WYMAGAŃ DYREKTYWY

Podstawowe wymagania techniczne Dyrektywy można realizować poprzez przestrzegania
wymagań norm zharmonizowanych z Dyrektywą, co zapewnia domniemanie zgodności
z Dyrektywą.

Normowanie zharmonizowanymi z Dyrektywą 97/23/EC będą tzw. normy na wyrób tj.
Europejskie Normy na nieopalane zbiorniki ciśnieniowe, kotły i rurociągi.

Jak dotąd istnieją tylko projekty tego rodzaju norm opracowywane od kilku lat
i niejednokrotnie modyfikowane. Są to:
- Projekt Normy Europejskiej na nieopalane zbiorniki ciśnieniowe [ 5 ] opracowany przez

CEN/TC 54.
- Projekt Normy Europejskiej na kotły wodnorurowe [ 6 ] opracowany przez CEN/TC

269.
- Projekt Normy Europejskiej na rurociągi [ 7 ] opracowany przez CEN/TC 267.

Każdy z wymienionych projektów obejmuje od kilku do kilkunastu części. Części
dotyczące materiałów mają po kilkadziesiąt stron i rozpoczynają się od stwierdzenia, że dla
materiałów spełniających wymagania tej części normy zakłada się ich zgodność z
podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa Dyrektywy. Zasadnicza treść części
materiałowych wspomnianych projektów EN jest stosunkowo krótka, natomiast większość
zawartości stanowią załączniki dotyczące różnych zagadnień materiałowych. Dla
przykładu, część materiałowa prEN UFPV [5] liczy sobie w obecnej wersji 101 stron i
obejmuje następującą treść:

1. Przedmiot i zakres.
2. Normy powołane.
3. Określenia, symbole, jednostki.
4. Wymagania stawiane materiałom na części ciśnieniowe.
5. Wymagania stawiane materiałom na części nieciśnieniowe.

Wykaz Norm Europejskich dla metali na urządzenia ciśnieniowe.
Wymagania dla ustanawiania warunków technicznych dostawy materiałów na
urządzenia ciśnieniowe.
System oceny zgodności dla materiałów na naczynia ciśnieniowe.
Wymagania dotyczące zapobieganiu kruchemu pękaniu.
Tymczasowe warunki techniczne dostawy na wyroby platerowane dla zastosowań
ciśnieniowych.
Plan oceny stali austenicznych i ferrytyczno-austenitycznych (Duplex).
Warunki spawania i obróbki cieplnej dla sprawdzania spawalności stali
drobnoziarnistych.
Przeprowadzanie prób odporności na pękanie na zimno metodą implantu.
Badanie metalograficzne wrażliwości na pękanie po odprężeniu.
Próby stwierdzające przydatność materiału do cięcia płomieniem.
Procedury ustanawiania Uznań Europejskich dla materiałów na urządzenia
ciśnieniowe.

Zał.Z. Postanowienia przedmiotowej Normy Europejskiej popierające postanowienia
Dyrektywy.

Zał.
Zał.

Zał.

A.
B.

C.
Zał.D.
Zał.

Zał.
Zał.

Zał.
Zał.
Zał.
Zał.

E.

F.
I.

J.
K.
L.
M.
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Załączniki A do I włącznie oraz Załącznik M są obowiązkowe, pozostałe mają
znaczenie informacyjne. Poniżej zostaną omówione zasadnicze wymagania wspomnianych
uprzednio projektów EN w dziedzinie materiałów. Zaznaczyć należy, że wymagania te
dotyczą w zasadzie tylko stali i staliwa, oraz - bardzo rzadko - aluminium, a także
materiałów dodatkowych do spawania. Wymagania dla materiałów platerowanych podano
w
Załączniku E.

5. WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY MATERIAŁÓW

Dla spełnienia wymagań Dyrektywy należy stosować materiały:
- zgodnie ze zharmonizowanymi normami, lub
- zgodnie z Europejskim Uznaniem Materiałowym, lub
- zgodnie z jednorazowym (specjalnym) zatwierdzeniem.

5.1. Norma Europejska, określa wymagania techniczne dla materiałów używanych
powszechnie do budowy urządzeń ciśnieniowych w Europie. W każdym prEN w
załączniku A, podano wykaz Norm (projektów Norm) Europejskich dotyczących
materiałów. Na razie są to normy dotyczące stali i staliwa. Normy na wyroby z metali
kolorowych zostaną podane w terminie późniejszym. Przegląd Norm Europejskich na
wyroby stalowe dla urządzeń ciśnieniowych podaje Tablica 2.

5.2. Europejskie Uznania Materiałowe (European Approval for Material: skrót EAM )
są to warunki techniczne na materiały nie ujęte w Normach Europejskich a przeznaczone
do powtarzalnego stosowania w budowie urządzeń ciśnieniowych. EAM mogą mieć zakres
nieograniczony („unrestricted") lub ograniczony („restricted").
Uznania nieograniczone są oparte o istniejące normy (warunki techniczne) krajów
członkowskich CEN oraz innych krajów. ( Przykładem mogą tu być materiały
amerykańskie wg ASTM/ASME, często stosowane w Europie).
Uznania ograniczone obejmują materiały nowe, wytwarzane przez wyznaczonych i
podanych w tych uznaniach wytwórców.
Dla materiałów objętych Europejskimi Uznaniami opracowuje się warunki techniczne w
formie tzw. Europejskiego Arkusza Danych Materiałowych (European Material Data
Sheet).
Europejskie Uznania Materiałowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Procedury opracowywania i zatwierdzania EAM podane są w Załączniku M do Dyrektywy.

5.3. Jednorazowe dopuszczenie materiału odnoszą się do pojedynczych przypadków tj.
do przypadków, gdy jakiś materiał, wykonany z niego wyrób lub wymiary wyrobu, nie są
ujęte ani w Normach Europejskich ani w Europejskich Dopuszczeniach Materiałowych, a
nie są jeszcze przeznaczone do powtarzalnego użytkowania, względnie gdy jakiś wyrób
ujęty w EN lub EAM ma być jednorazowo użyty do budowy urządzenia ciśnieniowego o
parametrach przekraczających normalne parametry stosowania dla tego wyrobu.
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Tabela 2

Rodzaj
wyrobu(l>

Blachy i
taśmy
Pręty
walcowane
Rury bez
szwu
Rury
zgrzewane
elektryczn.
Rury
spawane
pod
topnikiem
Złączki

Odkuwki
(w tym
pręty kute)
Odlewy

Numer EN
(prEN)

2.
10028

10216

10217

10217

10253

10222

10213

Numer arkusza (części) EN
Wymagania
ogólne

3.
1

2

1

1

Stale do
pracy w
tempera-
turze
otoczenia

4,
-

1

1

1

2

Stale do
pracy w
temper,
podwyż-
szonych

5.
2

2

2

5

2

2

2

Stale drobnoziarniste• '
Norma
lizowa
ne

6.
3

3

3

3

2

4

Obrabiane
termome-
chanicznie

7.
5

2

Ulepszane
cieplnie

8.
6

2

Stale do
pracy w
niskich
temper
aturach

9.
4

4

4

6

2

3

3

Stale
nieraz
ewne

10.
7

7

7

7

2

5

4

W przygotowaniu normy (projekty) dotyczące prętów walcowanych, kołnierzy, korpusów zaworów
i elementów złącznych

( } Stale drobnoziarniste oznaczają stale o wielkości ziania 6 i drobniejszej wg EUR 103-71.

Normą zharmonizowaną będzie w tym przypadku wspomniana już norma na wyrób, tj.
Norma Europejska na zbiorniki ciśnieniowe, kotły czy rurociągi, i w tej właśnie normie
zharmonizowanej należy powołać odpowiednie Europejskie normy materiałowe.

Dopiero wówczas ich stosowanie spełni pierwsze z ww. wymagań bezpieczeństwa
Dyrektywy.

Projekty Norm Europejskich na urządzenia ciśnieniowe są w zaawansowanym
opracowaniu, niemniej przewiduje się, że ich zakończenie i wydanie zajmie jeszcze sporo
czasu.

W takim przypadku wynika więc, że jako pierwsze znajdą zastosowanie wspomniane
uprzednio Europejskie Uznania Materiałowe lub jednorazowe dopuszczenia.

W stosunku do tych dwóch rodzajów dokumentów istnieją jeszcze nie załatwione
sprawy formalne i interpretacyjne. Nie jest dotychczas rozstrzygnięte, kto będzie opiniować
Europejskie Uznania Materiałowe i jednorazowe dopuszczenia, kto będzie wnioskował o
ich zatwierdzenie i kto będzie za to płacił. Istnieją też spore rozbieżności w interpretowaniu
jednorazowego dopuszczenia - definicja tradycyjna ogranicza go do stosowania w
pojedynczych przypadkach, zaś CEN TC 54 przewiduje ciągłe stosowanie jednorazowego
dopuszczenia dla dużych serii urządzeń. Sprawy te oczekują na ostateczne załatwienie.
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Jak już wspomniano uprzednio Normy Europejskie dla stali przewidywane do
zamieszczenia w zharmonizowanych normach na wyrób podano w Tablicy 2.

Normy te (ich projekty) były uzgadniane przez państwa członkowskie CEN w oparciu o
materiały powszechnie stosowane w Europie. Dla jednych krajów będą to materiały własne,
stosowane uprzednio pod innym symbolem gatunku, dla innych krajów jednak mogą to być
materiały dotychczas nie znane. Pewne gatunki materiałów stosowane dotychczas w
niektórych krajach w Normach Europejskich będą pominięte.

Jak powinno wyglądać podejście wszystkich zainteresowanych stron do nowo
wprowadzanych Norm Europejskich lub/i innych dokumentów technicznych na materiały?
Przede wszystkim nie powinno się uważać że objęte nowymi dokumentami technicznymi
wyroby hutnicze można będzie stosować automatycznie jako zamienniki wyrobów z
podobnych gatunków stali stosowanych wg dokumentów obowiązujących dotychczas w
danym kraju.

Dla przykładu rozpatrzono dwie pary norm na wyroby do pracy w podwyższonych
temperaturach, a mianowicie: na blachy PN-81/H-92123 [ 8 ] i PN-EN 10028-2 [ 9 ]
oraz na rury: PN-85/H-74252 [ 10 ] i prEN 10216-2 [ 11 ].

Obie ww. normy na blachy obejmują wspólnie 16 gatunków stali, z czego po pięć
gatunków jest zbliżonych, a pozostałe są specyficzne tylko w zakresie każdej z norm, co
przedstawiono w tablicy poniżej.

PN-81/H-92123

15 NCuMNb
15 NCuMNbA

PN-81/H-92123
PN-EN 10028-2

St 36K/ p235 GH
St41K/p265GH
St44K/p295GH
15HM / 13CrMo4-5
20M / 16Mo3
20MA / 16Mo3

PN-EN 10028-2

P355GH
10CrMo9-10
HCrMo9-10 (1)

(1) ZN-91 /0642-15 opracowane przez H. Batory

Normy (projekty norm) na rury z określonymi własnościami w podwyższonych
temperaturach obejmują wspólnie 23 gatunki stali, z czego 7 gatunków wg PN i PrEN jest
do siebie zbliżonych.

Gatunki specyficzne dla
prEN 10216-2

P 195
P355
8 CrMo 5-5
Xl lCrMo5
X 11 CrMo 9-1
9 NiMoCuNb 5-44
25 CrMo 4
20 CrMoV 13-5
8 MoB 5-4
X20CrMoNiV 11-1-1

Gatunki zbliżone wg
prEN 10216-2 i
PN-81/H-74252
P235/K10
P265/K18
13 CrMo 4-5 /15HM
16Mo3/16M
11 CrMo 9-10 /10H2M
12CrMoV6-2/13HMF
X10 CrMoVNb 9-l/H9AMFNbO)

Gatunki specyficzne dla
PN-81/H-74252

Brak

( 1 ) ZN-HB-001 - Warunki Huty Batory
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Porównując ogólne wymagania wspomnianych wyżej norm należy zwracać uwagę na niżej
podane sprawy.

6. ZACHOWANIE UPRZEDNICH GATUNKÓW STALI

Jeśli okaże się konieczne zachowanie uprzednio stosowanych gatunków stali, które nie będą
objęte przyszłymi normami EN (PN-EN), konieczne będzie albo opracowanie i uzyskanie
zatwierdzenia Arkusza Danych Materiałowych, albo stosowanie specyficznych
(pojedynczych) ocen.

Przykładem mogą tu być stale 15NCuMNb czy 15 NCuMNbA wg PN-81/H-92123,
dla których brak jest odpowiedników w PN-EN 10028-2.

7. PROJEKTOWANIE

Przy projektowaniu podstawową sprawą jest porównanie własności wytrzymałościowych
zbliżonych gatunków stali. Porównanie wartości granicy plastyczności w podwyższonych
temperaturach dla rur i blach z niektórych porównywalnych gatunków stali wg PN i EN
podano na rys 4 i 5 poniżej.
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Rys. 4. Porównanie wartości granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach
dla niektórych blach wg PN-81/H-92123 i PN-EN 10028-2
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13CrMoT-5fTM+TT)
460mm

400-

Rys. 5. Porównanie wartości granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach
dla niektórych rur wg PN -85/H-74252 i prEN 10216-2

23



8. UPRAWNIANIE WYTWÓRCÓW MATERIAŁÓW

Niezależnie od wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości, załączniki do części
materiałowej projektów norm zharmonizowanych z Dyrektywą na wyrób, nakazują
różnicować zakres i rodzaje badań uprawnieniowych w zależności od opisanych poniżej
sytuacji, tzn.:
- materiał uznany, produkowany już uprzednio przez danego wytwórcę,
- materiał uznany, nie produkowany uprzednio przez danego wytwórcę,
- materiał nowy produkowany po raz pierwszy przez danego wytwórcę.

Materiał uznany jest to materiał ujęty w Normach Europejskich lub nieograniczonych
Europejskich Uznaniach Materiałowych, zaś materiał nowy jest to materiał inny niż uznany.
W przypadku wyrobów z materiałów zbliżonych zakres badań w ramach procedury
uprawnieniowej można będzie ograniczyć do badań, dla których PN i EN stawiają
odmienne wymagania bądź odnośnie do ich rodzaju, bądź warunków.

Przykładem może tu być prowadzone ostatnio przez jeden z inspektoratów dozoru
technicznego postępowanie uprawnieniowe w jednej z hut dotyczące wytwarzania blach
P 265GH wg PN-EN 10028-2. Przy badaniach zwrócono głównie uwagę na wartości
Rl

e (patrz rys. 1.) i na badanie udarności. Blachy kotłowe ze stali węglowej wg
PN-81/H-92123 podlegają badaniu udarności na próbkach z karbem „U" w temperaturze
20°C, podczas gdy PN-EN 10028-2 dla podobnych blach wymaga wykonania próbek z
karbem „V" i zbadania ich w temperaturze 0°C.

W ramach badań uprawnieniowych wykonano 24 próby rozciągania w podwyższonej
temperaturze, jak niżej:

Wyniki
wymagany (2) [MPa] (1)
Ilość próbek
Uzyskany zakres (MPa)

Temperatura badania
30(fC

> 155(155)

8
175 + 218

350°C
> 140(135)

8
175 + 218

40(fC
> 130(120)

8
175 + 218

(1) g < 60 mm
(2) ( w nawiasie) - wynik wg PN

Badanie udarności na próbkach z karbem „V" przeprowadzono w temp. 0°C na 24.
kompletach (po trzy próbki). Zakres uzyskanych średnich wyników pracy łamania wynosił
64 J -5- 121 J wobec wymaganego minimum 27 J.

Pamiętać należy o ewentualnym różniącym się zakresie badań: np. wg PN-EN na blachy,
a także prEN na rury badanie udarności przeprowadza się na wyrobach o grubości już od
5mm.

Wspomnieć również należy o możliwości badania przewężenia materiału blach na
próbkach pobranych w kierunku osi „Z" tj. prostopadle do powierzchni blachy wg EN
10164 [12]. Przy pomocy tego rodzaju badania określa się odporność blachy stalowej na
rozrywanie lameralne. Wg prEN 1011-2 [13] blacha wykazuje wystarczającą odporność na
rozrywanie lamelarne gdy wartość przewężenia na próbce prostopadłej do powierzchni
wynosi co najmniej 20 %. Jest to osiągalne dla stali uspokojonych aluminium, o niskiej
zawartości siarki.
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9. WYTWÓRCY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

W przypadku nowych gatunków stali wytwórcy urządzeń ciśnieniowych będą musieli
uzyskać zarówno uprawnienia dla swych spawaczy, jak i uznania dla stosowanej przez
siebie technologii spawania.

W przypadku materiałów zbliżonych do stosowanych dotychczas, ponowne uprawnienie
spawaczy może okazać się zbędne, natomiast konieczne będzie powtórzenie
zakwalifikowania technologii spawania, z uwagi na odmienne własności wytrzymałościowe
oraz inny typ próbek i inną temperaturę badania udarności wymagane wg normy na materiał
rodzimy.

Ponieważ wymagane minimum udarności stanowi kryterium ciągliwości wg Dyrektywy
przeto wg wymagań EN 288- [ 14 ] badania udarności mające na celu uznanie technologii
spawania należy przeprowadzać na elementach próbnych wykonanych w pozycji, w której
ilość wprowadzonego ciepła jest najwyższa. Dla blach byłaby to pozycja pionowa ze
spawaniem w górę.

10, WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWÓRCÓW MATERIAŁÓW

Wytwórca materiałów powinien mieć wdrożony i certyfikowany system zapewnienia
jakości wg ISO 9002 (lub 9001).

Ww. normy ISO mają charakter ogólny, w związku z czym system zapewniania jakości
wytwórcy materiałów na urządzenia ciśnieniowe powinien zawierać odpowiednie
skonkretyzowania. Do tego celu służą zalecenia CEOC znak R 97 /CEOC/CP 96 [ 15 ].

W pierwszym rzędzie ww. wytyczne ustalają definicję „wytwórcy materiału" czyli
zakładu wykonującego odnośny materiał albo całkowicie, albo przeprowadzającego tylko
ostatnia fazę jego wykonawstwa, decydującą o własnościach tego materiału.
Uściślono wymaganie dotyczące niżej podanych punktów norm ISO 9002, (9001).

Pkt. 4.3. Przegląd umowy

Sprawdzenie czy zakres zamówienia mieści się w przedmiocie i zakresie uprawnienia oraz
czy są dostępne wszystkie dokumenty techniczne przywołane w zamówieniu.

Pkt. 4.5. Zakupy

Przy podzlecaniu realizacji części procesu wytwarzania wytwórca powinien się upewnić, że
podwykonawcy spełniają wszystkie te wymagania, które stawia się wytwórcy tzn. muszą
mieć certyfikowany system zapewnienia jakości wg ISO 9002 (9001), z takimi samymi
uściśleniami.

Pkt. 4.7. Oznaczenie i identyfikowalność wyrobów

Wytwórca wyznacza osobę odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymywanie systemu
identyfikowalności wyrobów.

Pkt. 4.8. Sterowanie procesem

Wytwórca określa wszystkie procesy technologiczne do stosowania przy produkowaniu
każdego rodzaju wyrobu objętego uprawnieniem.
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Dla każdego procesu wytwórca powinien posiadać dokumentację z opisem i danymi
technicznymi urządzeń do produkcji a także do kontroli i badań, zarówno na linii
produkcyjnej jak i w laboratorium.

W odniesieniu do linii produkcyjnych wspomniane dokumentacje powinny obejmować
co najmniej urządzenia do:

a) wytapiania, przetapiania i rafinacji,
b) odlewania,
c) przeróbki plastycznej (walcarki, prasy, ciągarki, kowarki) wraz z przynależnymi

urządzeniami do podgrzewania.
d) obróbki cieplnej,
e) prostowania,
f) obróbki powierzchniowej,
g) transportu bliskiego.

Pkt. 4.8.2. Procesy specjalne

W przypadku wyrobów specjalnych, personel koordynujący spawanie powinien posiadać
odpowiednie kwalifikacje wg EN 719 [ 16 ], Instrukcje Technologiczne Spawania ( WPS )
powinny być uznawane wg EN 288, zaś spawacze uprawniani wg EN 287 [ 17 ].
Dla zautomatyzowanych metod spawania w opracowaniu znajduje się prEN 1418 [ 18 ].
Dla materiałów które będą stosowane na urządzenie ciśnieniowe stwarzające kategorie
zagrożenia II, III i IV egzaminy spawaczy (operatorów) i zatwierdzenie technologii
spawania winny być przeprowadzone przez kompetentną jednostkę - stronę trzecią.

Pkt. 4.9. Kontrola i badania

Personel przeprowadzający badania musi być kwalifikowany i certyfikowany zgodnie z PN
EN 473 [19]. Badania powinny się odbywać pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje
stopnia 3 wg EN 473.
W przypadku badań ultradźwiękowych rur kotłowych badania mogą być przeprowadzane
przez osoby kwalifikowane wg EN 10256 [ 21 ].
Certyfikację personelu powinna przeprowadzać jednostka akredytowana zgodnie z EN
45013 [20].
Wytwórca powinien wyznaczyć swego upoważnionego przedstawiciela, niezależnego od
procesu produkcyjnego, działającego na rzecz klienta, który powinien być odpowiednio
zaznajomiony z dokumentami technicznymi. Jest to również wymaganie normy EN 10021
[22].

Pkt.4.10. Wyposażenie do kontroli, pomiarów i badań

Wytwórca powinien dysponować wywzorcowanym wyposażeniem zgodnie z dokumentami
technicznymi. W przypadku badań automatycznych, wytwórca winien posiadać
udokumentowane dowody możliwości przeprowadzania obiektywnej oceny badanych
wyrobów.

Pkt. 4.12. Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami

Niedopuszczalne są jakiekolwiek odstępstwa od wymagań dokumentów technicznych.

26



Pkt. 4. 15. Zapisy dotyczące jakości

Dokumenty dotyczące certyfikacji i badań należy przechowywać przez co najmniej 10 lat.

Pkt. 4. 18. Metody statystyczne

Wytwórca powinien prowadzić statystyczną ocenę wyników badań wyrobów wchodzących
w zakres uprawnienia, dla stwierdzenia utrzymywania ich konsekwentnej jakości.
Przy procencie braków powyżej 2,5 % należy podejmować działania korygujące.

11. CERTYFIKACJA I KONTROLA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI
WYTWÓRCY MATERIAŁÓW

System zapewniania jakości wytwórcy powinien być oceniony i certyfikowany przez
jednostkę kompetentną ustanowioną w Unii i akredytowaną w zgodności z EN 45012 [23].

W grupie auditorów oceniających musi znajdować się co najmniej jedna osoba
posiadająca doświadczenie w ocenie technologii wytwarzania materiałów.

Kompetentna jednostka przeprowadza co najmniej raz do roku kontrole działania
i skuteczności systemu. Program poszczególnych kontroli powinien zapewnić ponowną
ocenę całego systemu raz na trzy lata.

Sprawozdanie z oceny systemu zapewnienia jakości wytwórcy należy przechowywać
przez okres 10 lat.

12. WYMAGANE RODZAJE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH
DLA MATERIAŁÓW NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

Poz.

1.

2.

3.

Element i kategoria zagrożenia

Elementy ciśnieniowe urządzeń II, III, i
IV kategorii zagrożenia

Elementy ciśnieniowe urządzeń I kategorii
zagrożenia, oraz elementy bezciśnieniowe
przyspawane do elementów wg poz. 1
powyżej

Elementy inne niż wg poz. 1 i 2 oraz
materiały spawalnicze

Rodzaj dokumentu kontrolnego wg
EN 10204 [24] (PN-92/H-01107) [25].

3.1.B(1)
lub

3.1. C (2), 3.2

2.2.

2.1.

(1) Dla materiałów uznanych o ile zamawiający nie żąda świadectwa 3.1. C lub
protokołu 3.2.

(2) Oprócz świadectwa 3.1.C deklaracja zgodności z wymaganiami normy wystawione
przez wytwórcę
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13. NABYWANIE MATERIAŁÓW ZE SKŁADU

Nabywanie materiału ze składów (firm posiadających zapasy materiałów gotowych) jest
dopuszczalne pod warunkami określonymi poniżej:
- dla materiału muszą być do dyspozycji wymagane dokumenty kontrolne, zaś sam

materiał powinien posiadać oryginalne znakowanie pozwalające na jego identyfikację z
atestem.

Dopuszcza się również przenoszenie oznakowania i rozcinanie materiału w składzie, z
tym że:
- jeśli firma magazynująca posiada system zapewniania jakości wg ISO 9002

certyfikowany przez kompetentną jednostkę, oznakowanie przenosi i potwierdza własną
cechę upoważniony pracownik firmy, który wystawia również poświadczenie
przeniesienia oznakowania,

- jeśli firma magazynująca nie posiada systemu zabezpieczania jakości jw., przeniesienie
oryginalnego oznakowania musi się odbyć w obecności:

a) zamawiającego wytwórcy urządzeń ciśnieniowych lub
b) wyznaczonego przez wytwórcę urządzeń ciśnieniowych przedstawiciela jednostki

notyfikowanej

14. WNIOSKI

Wprowadzenie podstawowych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy 97/23 /EC do prawa
krajowego spowoduje zmiany w dotychczasowych postanowieniach dotyczących
materiałów przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi
technicznemu.

Do ostatecznego sprecyzowania zakresu i rodzaju tych zmian brakuje jeszcze sporo
dokumentów i ustaleń, natury tak technicznej, jak i formalnej, niemniej w oparciu o
Dyrektywę, projekty zharmonizowanych z nią norm na wyrób oraz inne normy i
dokumenty, można dokonać wstępnego podsumowania wymagań dotyczących zagadnień
związanych z wprowadzaniem wymagań Dyrektywy, które będą musiały być stosowane po
dniu 29 maja 2002r.

14.1. Zaklasyfikowanie urządzenia

Kryteria klasyfikowania urządzeń ciśnieniowych powodujące konieczność stosowania
podstawowych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy różnią się od dotychczasowych
kryteriów podlegania urządzeń pod dozór techniczny. Wymagania dotyczące materiałów
będą zależeć od kategorii zagrożenia stwarzanego przez urządzenie.

Do rozwiązania pozostaje kwestia materiałów na urządzenia nie objęte postanowieniami
Dyrektywy (racjonalna praktyka technologiczna stosowana w kraju wytwórcy).

14.2. Dokumenty techniczne na materiały

Dokumenty techniczne na materiały przeznaczone na urządzenia objęte Dyrektywą będą
sprowadzone do trzech zasadniczych rodzajów a mianowicie: do Norm Europejskich,
Europejskich Uznań Materiałowych lub tzw. jednorazowych dopuszczeń.
Ułatwi to sprawę swobodnej wymiany materiałów europejskich oraz ujednolici wymagania
importowe oraz europejską produkcję materiałów wg wymagań np. ASME/ASTM.
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14.3. Projektowanie

Z uwagi na wszystkie, nie tylko materiałowe wymagania Dyrektywy, przy projektowaniu
trzeba będzie zwracać uwagę na właściwe ustalenie kategorii zagrożenia stwarzane przez
urządzenie. W zależności od kategorii zagrożenia należy ustalić wymagania dotyczące
wytwórców materiałów i samych materiałów.

W przypadku materiałów wg EN (PN-EN) stosowanych wymiennie, w miejsce
dotychczasowych materiałów krajowych, należy każdorazowo sprawdzać wielkości
naprężeń dopuszczalnych.

14.4. Wytwarzanie materiałów

Wytwórcy materiałów powinni posiadać system zapewnienia jakości wg ISO 9001 lub 9002
zweryfikowany przez jednostkę notyfikowaną pod kątem produkcji określonych
materiałów.

W ramach powyższych systemów konieczne będzie weryfikowanie możliwości
wytwórców do wytwarzania i badania materiałów wg wymagań wymienionych uprzednio,
stosując - w razie potrzeby - zróżnicowany program badań w zależności od tego czy
materiał jest uznany czy nowy, i czy wytwórca produkuje go po raz pierwszy.

Pracownicy przeprowadzający badania nieniszczące wyrobów hutniczych powinni być
odpowiednio kwalifikowani i certyfikowani wg EN 473, przy czym do badania rur
wystarczające są kwalifikacje wg EN 10256.

Wytwórcy powinni prowadzić ciągłą ocenę wyników badań swoich wyrobów i
rozpoczynać działania korekcyjne przy przekroczeniu dopuszczalnej granicy odrzutu.

Zmienią się warunki i zakresy przeprowadzania niektórych badań - w szczególności
udamości.

14.5. Dokumenty kontrolne wg EN 10204

W przeciwieństwie do praktyki stosowanej dotychczas w kraju, Dyrektywa dopuszcza, dla
urządzeń stwarzających zagrożenie kategorii I, stosowanie atestu 2.2., zaś dla spoiw -
również zaświadczenie o jakości 2.1. wgEN 10204 (PN-92/H-01107).

14.6. Korzystanie z usług firm posiadających zapasy gotowych materiałów

Możliwość taka będzie stwarzać korzystne warunki w przypadku np. konieczności
szybkiego wykonania kilku elementów, dla których import materiałów byłby nieopłacalny
lub w tak krótkim terminie niemożliwy.

14.7. Wytwórcy urządzeń ciśnieniowych

W myśl Dyrektywy będą oni głównie odpowiedzialni za właściwy dobór wytwórcy
materiałów.

Oprócz tego będą musieli zwracać uwagę na weryfikację technologii spawania
materiałów, dla których Dokumenty Techniczne na materiały przewidują rodzaje badań
inne niż wg dotychczas stosowanych norm i warunków technicznych.
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NOWE PRAWO ENERGETYCZNE - REGULACJE PRAWNE
DLA GAZOWNICTWA

ANATOL JAN TKACZ

Biuro Norm i Przepisów Technicznych
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA., Warszawa

Bliska integracja Polski z krajami Wspólnoty Europejskiej powoduje, że zobowiązani
jesteśmy w najbliższym czasie do dostosowania swojego prawodawstwa do standardów
Unii Europejskiej. W dniu 10.04.1997 roku Sejm RP uchwalił długo oczekiwaną ustawą -
Prawo Energetyczne. W referacie przedstawiono uregulowania prawne tej ustawy
dotyczące gazownictwa, a w szczególności transportu i dystrybucji gazu ziemnego.

Uchwalenie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 1997 roku ustawy
Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 ) pozwoliło przybliżyć
uregulowania prawne w sektorze energetyki do standardów Unii Europejskiej. Wdrożenie
tych standardów do działalności przedsiębiorstw energetycznych pozwoli na zwiększenie
konkurencyjności i osiągnięcie przez nie zdolności funkcjonowania w ramach rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej. Do tych standardów zaliczyć należy : konkurencyjność,
bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, efektywność energetyczna, liberalizacja
rynku gazowniczego, pomoc państwowa, koncesje, zapasy paliw, przejrzystość
cenotwórcza i tranzyt gazu ziemnego. Pozwalają one chronić interes odbiorcy a interes
przedsiębiorstw energetycznych zabezpieczać przez stwarzanie im równych szans rozwoju,
nie wyłączając ich z konkurencyjności krajowej lub zagranicznej.

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki
zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw
energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i
energią.

Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju,
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania
paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych
monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z
umów międzynarodowych oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.

Ustawa wprowadza nowe określenia niezbędne dla właściwego zrozumienia
przedstawionych uregulowań. Są to: przesyłanie - rozumiane jako transport paliw lub
energii za pomocą sieci, dystrybucja - rozdział i dostarczanie do odbiorców paliw i energii
za pomocą sieci, sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do
przesyłania i dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstw energetycznych,
przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot gospodarczy prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz
dystrybucji paliw lub energii lub obrotu między nimi, odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub
pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, ruch
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sieciowy - sterowanie siecią czy określenie nielegalnego pobierania paliw lub energii jako
pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem lub niezgodnie z
umową.

W odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w sektorze
gazowniczym należałoby używać określenia przedsiębiorstwo gazownicze, które wykonuje
przynajmniej jedną z wymienionych funkcji w odniesieniu do gazu ziemnego i odpowiada
za zadania techniczne i/lub konserwacyjne związane z tymi funkcjami. Koniecznym będzie
także wprowadzenie określeń : przedsiębiorstwo przesyłowe, przedsiębiorstwo
dystrybucyjne, przedsiębiorstwo zajmujące się magazynowaniem czy odbiorca końcowy
oznaczającego nabywcę dokonującego zakupu gazu ziemnego na potrzeby własnego
zużycia i inne odpowiednie dla opisu działalności w sektorze gazowniczym.

Na przedsiębiorstwa gazownicze zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją gazu
ziemnego do odbiorców nakłada się obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji
i sieci do realizacji dostaw gazu ziemnego w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu
obowiązujących wymagań jakościowych.

Dla wypełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorstwa gazownicze ustawa
zobowiązuje przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych
do utrzymywania zapasów paliw gazowych w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości
dostaw do odbiorców. Wydatki na zakup i utrzymanie zapasów gazu ziemnego zaliczane są
do kosztów działalności przedsiębiorstwa energetycznego (gazowniczego).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1998 roku (Dz. U. Nr 53,
poz.332) w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w
przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub
ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych zobowiązuje przedsiębiorstwa
energetyczne (gazownicze) zajmujące się wydobywaniem i dystrybucją gazu ziemnego do
utrzymania zapasów gazu ziemnego zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw w ilości
odpowiadającej 90 - dobowej wielkości sprzedaży gazu odbiorcom. Uzyskanie tych ilości
zapasów gazu ziemnego będzie następowało sukcesywnie w uzgodnieniu z Prezesem
Urzędu Regulacji Energetyki. Wielkość tych zapasów ustalana jest na dzień 1 listopada
każdego roku. Dopuszcza się zwolnienie z gromadzenia zapasów gazu ziemnego, pod
warunkiem zawarcia odpowiednich umów o gromadzenie zapasów gazu ziemnego z
przedsiębiorstwami energetycznymi (gazowniczymi) zajmującymi się magazynowaniem lub
wydobywaniem. Przewidziano okres 10 lat na dostosowanie się przedsiębiorstw
energetycznych (gazowniczych) do gromadzenia tak określonej wielkości zapasów.

Ustawa wprowadza dostęp strony trzeciej do sieci zobowiązując przedsiębiorstwa
energetyczne (gazownicze) do zapewnienia wszystkim podmiotom świadczenie usług
polegających na przesyłaniu gazu ziemnego wydobywanego w kraju, z uwzględnieniem
warunków technicznych i ekonomicznych, na warunkach uzgodnionych przez strony w
drodze umowy. Świadczenie tych usług nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz
jakości gazu ziemnego poniżej poziomu określonego w standardach jakościowych obsługi
odbiorców, a także nie może powodować niekorzystnej zmiany cen oraz zakresu
dostarczania do innych odbiorców przyłączonych do sieci.

Przygotowywane jest rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia
harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z
usług przesyłowych, zależnie od wielkości dokonywanych przez nie rocznych zakupów
gazu ziemnego. Ustawa określa okres nie dłuższy niż 8 lat od dnia wejścia jej życie, w
którym taki dostęp do sieci winien być zagwarantowany. W rozporządzeniu określone będą
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grupy odbiorców odbierających gaz ziemny w ilości poniżej 15 min m3/rok, pomiędzy 15 a
25 min m3/rok i powyżej 25 min m3/rok , w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy,
które mogą korzystać ze świadczenie usług przesyłowych na podstawie umowy .
Uregulowania tym rozporządzeniem będą skutkowały wtedy, jeżeli powstaną inne, poza
PGNiG S.A., przedsiębiorstwa wydobywcze lub przesyłowe i dystrybucyjne.

Przedsiębiorstwa energetyczne (gazownicze) zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją
gazu ziemnego mają obowiązek zawarcia umowy sprzedaż gazu lub umowy o świadczenie
usługi przesyłowej z odbiorcami albo podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci,
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a żądający zawarcia umowy
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Także przedsiębiorstwa te mają obowiązek
zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym przyłączeń
odbiorców, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia,
obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców i w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, pod warunkiem, że
sieci te przewidywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja i finansowanie rozbudowy sieci, których nie przewiduje się w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.

Ważnym jest, aby przedsiębiorstwa energetyczne ( gazownicze ) posiadały informacje o
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie, których prowadzą
swą działalność.

W przygotowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia,
obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców reguluje się
sprawy związane z przyłączeniem odbiorców do sieci gazowej, pokrywania kosztów
przyłączenia, obrotem paliwami gazowymi, świadczeniem usług przesyłowych,
prowadzeniem ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardy jakościowe obsługi
odbiorców.

Przyłączenie odbiorcy do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie,
po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia wydanych przez przedsiębiorstwo
energetyczne (gazownicze). Warunki przyłączenia do sieci gazowej strony mogą ustalić w
umowie sprzedaży paliwa gazowego lub umowie o świadczenie usługi przesyłowej, w
takim to przypadku nie zawierają odrębnej umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia może wystąpić odbiorca posiadający
tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje
podlegające przyłączeniu. Kto nie posiada tytułu prawnego do obiektu, może wystąpić o
udzielenie informacji dotyczących możliwości przyłączenia a przedsiębiorstwo jest
obowiązane takiej informacji udzielić w terminie 21 dni. Wydane warunki przyłączenia są
ważne przez okres co najmniej 24 miesiące. Wprowadza się odrębne wzory wniosków o
wydanie warunków przyłączenia dla odbiorców przewidujących odbiór paliwa gazowego w
ilości do 10 m3/h, w którym rezygnuje się z wyszczególniania odbiorników gazu, które
będą montowane, oraz powyżej 10 m3/h, w którym odbiorca winien określić możliwości
korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu
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paliwa gazowego, a także dla odbiorców zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją albo
magazynowaniem paliw gazowych.

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego,
przedsiębiorstwo wydaje odbiorcy warunki przyłączenia w terminach odpowiednio : 30, 60
i 90 dni w zależności od rodzaju złożonego wniosku.

Jeżeli warunki te zostaną zaakceptowane przez odbiorcę, może być zawarta umowa o
przyłączenie, w której określone zostają min. : przedmiot umowy wynikający z warunków
przyłączenia, terminy realizacji, sposób i zasady rozliczenia kosztów przyłączenia,
wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa i
instalacji odbiorcy, przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub
świadczenia usługi przesyłowej oraz zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie
warunków umowy o przyłączenie.

Właściciel nieruchomości, na której będzie wybudowane przyłącze, zobowiązany jest
nieodpłatnie umożliwić dostęp do nieruchomości celem wybudowania przyłącza i przesyłu
gazu oraz udostępnić nieodpłatnie do dyspozycji przedsiębiorstwa energetycznego
(gazowniczego) pomieszczenia w celu zamontowania układu pomiarowego albo punktu
redukcyjnego z gazomierzem.

Przyłącze, rozumiane jako fragment sieci gazowej służący wyłącznie do przyłączenia
instalacji gazowej odbiorcy, jest własnością przedsiębiorstwa energetycznego
(gazowniczego), jest przez przedsiębiorstwo wykonywane, utrzymywane, odnawiane,
zmieniane i usuwane.

Przyłączenie instalacji odbiorcy do sieci gazowej dokonuje przedsiębiorstwo
energetyczne (gazownicze) przez uruchomienie układu pomiarowego i napełnienie
instalacji paliwem gazowym z sieci.

Koszty przyłączenia ponoszone przez przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze), a
wynikające z warunków przyłączenia i uwzględniające stopień wykorzystania zdolności
przepustowych sieci rozdzielczej budowanej lub rozbudowywanej w związku z
przyłączeniem stanowią podstawę do ustalenia, określonej w taryfie lub umowie o
przyłączenie, opłaty za przyłączenie.

Odbiorca, którego instalacja jest przyłączana do sieci gazowej przedsiębiorstwa
energetycznego (gazowniczego), pokrywa koszty związane z przyłączeniem.

Koszty przyłączenia pokrywane są przez odbiorcę w formie, określonej w taryfie, opłaty
ryczałtowej za przyłączenie lub określonej w umowie o przyłączenie, opłaty ustalonej na
podstawie indywidualnych kosztów realizacji przyłączenia. Jeżeli warunki przyłączenia
zawarte w umowie o przyłączenie określają zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci
rozdzielczej, odbiorca przyłączany do sieci gazowej pokrywa do 70 % kosztów tej budowy
lub rozbudowy.

W sprawach spornych dotyczących ustalania warunków świadczenia usług
przesyłowych, odmowy przyłączenia do sieci, odmowy zawarcia umowy sprzedaży paliwa
gazowego albo nieuzasadnionego wstrzymania jego dostawy rozstrzyga Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, na wniosek strony. Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że od decyzji Prezesa URE służy
odwołanie do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - sądu antymonopolowego w terminie
dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji a postępowanie w sprawie odwołania od
decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o
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postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni na
postanowienia Prezesa URE, od których służy zażalenie.

Przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze) prowadzi obrót paliwami gazowymi na
warunkach określonych w koncesji oraz umowach sprzedaży paliw gazowych. W
rozporządzeniu określa się co w szczególności powinna zawierać umowa sprzedaży paliw
gazowy oraz do czego zobowiązane jest przedsiębiorstwo i odbiorca. Przedsiębiorstwo
zobowiązane jest do dostarczania paliwa gazowego na warunkach określonych w umowie
sprzedaży, uzgadniania z odbiorcą zmian warunków dostarczania , terminów planowanych
przerw lub ograniczeń, udzielania informacji o przewidywanych terminach przywrócenia
normalnych warunków dostarczania paliwa gazowego w razie występowania zakłóceń w
jego dostarczaniu, niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu paliwa
gazowego oraz umożliwiania odbiorcy dostępu do układu pomiarowego oraz kontroli
prawidłowości wskazań układu pomiarowego.

Odbiorca paliwa gazowego zobowiązany jest do odbioru i użytkowania paliwa
gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową sprzedaży, zapewnienia
przedstawicielom przedsiębiorstwa dostępu do instalacji, układu pomiarowego oraz
możliwości wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych
przedsiębiorstwa a znajdujących się w obiekcie odbiorcy, prawidłowego realizowania
poleceń w zakresie przerw i ograniczeń w odbiorze paliwa gazowego wprowadzonych na
podstawie odrębnych przepisów lub umowy, terminowego regulowania należności.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra
Gospodarki może wprowadzić, na czas oznaczony, na terenie kraju lub jego części
ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych, energii elektrycznej i ciepła w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na długookresowym braku
równowagi na rynku paliwowo - energetycznym, zagrożenia bezpieczeństwa osób lub
znacznych strat materialnych. Przedsiębiorstwa energetyczne (gazownicze) nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych tym rozporządzeniem.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 1998 roku (Dz. U. Nr 60 poz. 386) w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i
ciekłych, dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz
właściwości organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń
przez ograniczenia dostarczania i poboru paliw gazowych rozumie się ograniczenia
maksymalnego godzinowego i dobowego zużycia gazu przez odbiorcę. Ograniczenia mogą
być wprowadzone po wyczerpaniu przez operatorów wszystkich możliwych środków
oddziaływania na bilans paliwowo - energetyczny i dołożeniu najwyższej staranności w
zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw z dostępnych źródeł. Ogłoszenie ograniczeń
upoważnia operatorów do ich wprowadzenia, zgodnie z planem ograniczeń. W zakresie
maksymalnego godzinowego i dobowego zużycia paliw gazowych ograniczeniami
odejmuje się odbiorców pobierających gaz w ilościach 10 000 m3 na dobę i więcej, z
wyjątkiem paliw gazowych niezbędnych dla obiektów technologicznych sieci gazowej.
Ograniczenia maksymalnego godzinowego i dobowego zużycia paliw gazowych określa się
w stopniach zasilania od 2 do 10, odpowiednio do rzeczywistych, możliwych dostaw ze
wszystkich dostępnych źródeł. Przyporządkowanie odbiorcom wielkości dopuszczalnego
maksymalnego godzinowego i dobowego zużycia paliw gazowych w poszczególnych
stopniach zasilania powinno być poprzedzone negocjacjami stron i zawarte w umowach
związanych z dostarczaniem paliw gazowych. Operator sieci przesyłowej opracowuje plany
ograniczeń dla operatorów sieci rozdzielczej oraz odbiorców przyłączonych bezpośrednio
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do sieci przesyłowej. Ograniczenia są wprowadzane przez odbiorców stosownie do poleceń
dyspozytorskich operatorów o obowiązujących stopniach zasilania.

Świadczenie usług przesyłowych przez przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze)
odbywa się na warunkach określonych w koncesji i umowie o świadczenie usługi
przesyłowej. Umowa ta powinna określać w szczególności : przedmiot umowy, miejsce
odbioru paliwa gazowego do przesyłu i miejsce odbioru z sieci przesyłowej lub
rozdzielczej, ilość, zasady pomiaru i harmonogram przesyłu, ilość paliwa na potrzeby
technologiczne przesyłu, w tym na straty sieciowe, ceny i opłaty oraz zasady rozliczeń za
świadczona usługę przesyłową. Przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze) obowiązane
jest zawrzeć umowę o świadczenie usługi przesyłowej, jeżeli są spełnione równocześnie
warunki: odbiorca uzyskał prawo do korzystania z usług przesyłowych, istnieją techniczne
możliwości przesyłania istniejącą siecią, bez pogorszenia niezawodności dostarczania paliwa
gazowego do odbiorców przyłączonych do tej sieci, istnieją układy pomiarowe, zapewnione
jest zabezpieczenie sieci gazowej przed pogorszeniem parametrów i jakości paliwa
gazowego oraz świadczenie tej usługi nie spowoduje niekorzystnej zmiany opłat za
dostarczone paliwo gazowe ponoszonych przez odbiorców przyłączonych do sieci gazowej.

Prowadzenie ruchu sieciowego należy do obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego
(gazowniczego), które powinno wyznaczyć operatora sieci. Przez operatora sieci
przesyłowej lub rozdzielczej należy rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa
energetycznego (gazowniczego) posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw
gazowych siecią przesyłową lub rozdzielczą odpowiadającą za ruch sieciowy.

Do obowiązków operatora sieci należy między innymi: sterowanie przepływem paliw
gazowych, dysponowanie paliwami gazowymi w źródłach i magazynach gazu, sporządzanie
bilansu paliwa gazowego w sieci, decydowanie o terminie i czasie trwania planowanych
robót w sieci, opracowywanie planów ograniczeń dostaw gazu i ich wprowadzanie,
zbieranie informacji o zdarzeniach na sieci.

Plany remontów urządzeń , mających wpływ na ruch sieci, do której są przyłączone,
wymagają uzgodnienia z operatorem sieci. Przedsiębiorstwo eksploatuje sieć gazową i
zapewnia utrzymanie zdolności sieci do realizacji dostaw gazu w sposób ciągły i
niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Eksploatację sieci
gazowej regulować będzie przygotowywane rozporządzenie Ministra Gospodarki w
sprawie warunków technicznych użytkowania sieci gazowej.

Standardy jakościowe są opisane szczegółowo, aby odbiorca znał je i mógł wymagać ich
spełnienia. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do dostarczania paliwa gazowego
spełniającego wymagania Polskich Norm lub umowy sprzedaży. Odbiorca w razie
zastrzeżeń dotyczących jakości paliwa może zażądać wykonania badania jakości paliwa
przez niezależne laboratorium badawcze posiadające akredytację jednostki certyfikującej. W
przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa z wymaganiami Polskich Norm lub z
umową przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze) zobowiązane jest pokryć koszty badań
oraz wypłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej w taryfie lub umowie.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania informacji odbiorcom o
przewidywanym terminie wznowienia dostawy gazu, przerwanej z powodu awarii w sieci,
powiadamiania o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie gazu z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem, uwzględniania propozycji odbiorcy dotyczącej rodzaju przyłącza
i jego usytuowania, o ile propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i
warunkami technicznymi, odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci dla
umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę prac w obszarze tej sieci,
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rozpatrzenie wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi
nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

Przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze) wstrzymuje dostarczanie paliwa gazowego
w przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, w tym w szczególności
samowolnego przyłączenia się do sieci gazowej, pobierania paliwa gazowego z całkowitym
lub częściowym pominięciem układu pomiarowego, dokonania przez odbiorcę zmian w
układzie pomiarowym oraz gdy instalacja odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, środowiska lub bezpieczeństwa mienia i niezastosowanie się do
ogłoszonych ograniczeń dostaw paliwa gazowego. Wstrzymując dostawę gazu
przedsiębiorstwo ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić odbiorcę o tym fakcie z
podaniem przyczyny wstrzymania a wznowienie dostawy gazu następuje nie później niż po
upływie 7 dni od dnia usunięcia przez odbiorcę przyczyn wstrzymania.

Przedsiębiorstwo może wstrzymać dostawę gazu w przypadku nie regulowania przez
odbiorcę należności za dostarczany gaz, uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom
przedsiębiorstwa dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci znajdujących
się na terenie lub w obiekcie odbiorcy dla przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub
usunięcia awarii oraz uniemożliwienie dostępu do instalacji, w tym do urządzenia
pomiarowego.

W takich przypadkach wstrzymanie następuje w terminach określonych w umowie
sprzedaży gazu, a jeśli umowa nie precyzuje tych terminów, to po upływie 14 dni od
określonego przez przedsiębiorstwo terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub
terminu uregulowania zaległych należności, określonego w doręczonym odbiorcy
wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań lub wezwaniu do zapłaty. Wznowienie dostawy
gazu powinno nastąpić nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu przyczyny
wstrzymania dostawy.

Kontrole układów pomiarowych mogą, zgodnie z ustawą, przeprowadzać upoważnieni
przedstawiciele przedsiębiorstwa energetycznego (gazowniczego). W przygotowaniu jest
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania
kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości
rozliczeń oraz wzorów protokołów kontroli i upoważnień do kontroli.

Rodzaj układów pomiarowych, oraz wymagania związane z ich stosowaniem, ustala
przedsiębiorstwo energetyczne (gazownicze). W przypadku odbiorców pobierających
paliwa gazowe w ilości do 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy,
obowiązek instalowania gazomierza i ponoszenia kosztów z tym związanych spoczywa na
przedsiębiorstwie energetycznym (gazowniczym). W stosunku do odbiorców zużywających
paliwa gazowe w ilości ponad 10 m3/h , w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy,
szczegółowe wymagania i obowiązki stron dotyczące układu pomiarowego określa umowa
sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi przesyłowej.

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu wydane do dnia wejścia w życie
rozporządzenia zachowują ważność, o ile nie są sprzeczne z niniejszym rozporządzeniem.

W przygotowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków planowania i rozwoju i finansowania inwestycji elektroenergetycznych i
gazowych zwraca się uwagę na sporządzanie przez przedsiębiorstwo programu rozwoju na
okres co najmniej 15 lat i na podstawie takiego programu sporządzanie planów rozwoju i
finansowania inwestycji na okres 5 lat. Ważnym jest, aby plany te uwzględniały ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obecnego i przyszłego
obszaru działania przedsiębiorstwa energetycznego (gazowniczego), w zakresie
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zapotrzebowania na paliwo gazowe. Koniecznym jest sporządzanie ocen oddziaływania
inwestycji gazowych na środowisko. Tworzenie programów i planów wymaga współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwem a gminą. Zasady opracowywania i uzgadniania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwa energetyczne (gazownicze) zajmujące się
przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, sporządzone projekty planów rozwoju w
zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe uzgadniają
z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Uzyskanie koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych oraz obrotu paliwami gazowymi.
Nie wymaga koncesji, zgodnie z ustawą, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
przesyłania i dystrybucji w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz obrotu paliwami
gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 25 000 ECU.

Koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W terminie 18 miesięcy od dnia
ogłoszenia ustawy Prezes URE udzieli z urzędu koncesji przedsiębiorstwom energetycznym
działającym lub będącym w budowie w dniu ogłoszenia ustawy, o ile spełniają one warunki
określone ustawą. Do czasu udzielenia koncesji przedsiębiorstwa te prowadzą działalność
na dotychczasowych zasadach. Koncesję udziela się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat
i nie dłuższy niż 50 lat. Przedsiębiorstwa energetyczne (gazownicze), którym została
udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich
działalności.

Ustawa reguluje sprawy taryf dla paliw gazowych, które powinny zapewniać pokrycie
uzasadnionych kosztów działalności przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu gazem, kosztów
modernizacji, rozwoju i ochrony środowiska a przede wszystkim ochronę interesów
odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.

Przedsiębiorstwa, posiadające koncesję, ustalają taryfy dla paliw gazowych, które
podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Jest w przygotowaniu rozporządzenie
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci
powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii. Producenci i
importerzy urządzeń określają w dokumentacji technicznej wielkość zużycia paliw i energii,
odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w typowych
warunkach użytkowania, zwaną efektywnością energetyczną i informację o niej umieszczają
na etykiecie i w charakterystyce technicznej. Przygotowane jest rozporządzenie Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie określania efektywności energetycznej
urządzeń, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, które ja potwierdzają.

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać
kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Reguluje
to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku (Dz. U. Nr 59, poz.
377) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją
określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. Świadectwa
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kwalifikacyjne wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują moc przez
okres ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1999 roku.

Ustawa reguluje, że osoby fizyczne, prawne bądź inne jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które do dnia wejścia w życie ustawy wybudowały z
własnych środków instalacje lub urządzenia mogące stanowić element sieci i są ich
właścicielami bądź użytkownikami, mogą, w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie
ustawy, przekazać odpłatnie, na warunkach uzgodnionych przez strony, te instalacje lub
urządzenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które uzyska koncesje na dystrybucje paliw i
energii.

Z tego zapisu wynika, iż w sytuacji wystąpienia z wnioskiem o odpłatne przekazanie
elementów sieci gazowej przez osobę spełniającą określone wymagania, przedsiębiorstwo
energetyczne (gazownicze) ma obowiązek przystąpienia do negocjacji w celu ustalenia
warunków tego przejęcia. Przedsiębiorstwo ma w pełni prawo do obrony przed
nadmiernymi żądaniami ze strony obcego inwestora. Zasada ekwiwalentności świadczeń
uzasadnia prawo przedsiębiorstwa do własnej oceny wartości przekazywanego mu majątku.
Może ono również zasadnie wskazać własne koszty związane z przejmowaniem elementów
sieci. Kwestią sporną staje się ocena wartości przekazywanego majątku. Niezaprzeczalnie
przy ustalaniu wartości nakładów obcego inwestora należy uwzględnić całość realnych
kosztów poniesionych przez niego na wybudowanie sieci. Z drugiej strony również wycena
wkładu odpowiedniego przedsiębiorstwa powinna odzwierciedlać całość ponoszonych
przez niego kosztów. Biorąc pod uwagę fakt, iż przedsiębiorstwo przejmując elementy sieci
gazowej staje się odpowiedzialne za sprawne jej działanie oraz przejmuje ryzyko
ponoszenia konsekwencji ewentualnych awarii. W tym celu można ustalić okres "
kapitalizacji " nakładów związanych z tymi czynnikami, uwzględniający czas eksploatacji
przejmowanych elementów sieci. Uwzględnić także trzeba stopień aktualnego
wykorzystania przepustowości wybudowanej sieci i urządzeń z nią związanych.
Niezbędnym będzie przyjęcie uregulowań zawartych, po wejściu w życie, w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci
gazowej... a w szczególności uregulowań dotyczących pokrywania kosztów przyłączenia.

Oczekiwane efekty wprowadzenia ustawy Prawo Energetyczne:

• doprowadzenie gazu do nowych obszarów oraz zwiększenie możliwości przesyłu,
magazynowania i odbioru,

• uwzględnienie wszelkich możliwości pokrycia zapotrzebowania odbiorców,
• poprawa sprawności, regularności, ciągłości, jakości i bezpieczeństwa dostaw,
• obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych i ceny gazu

dostarczanego,
• uzyskanie przejrzystego systemu koncesjonowania działalności związanej z przesyłem,

dystrybucją, magazynowaniem czy obrotem gazem,
• rozdzielenie od siebie poszczególnych elementów działalności w sektorze gazowniczym

(przesył i dystrybucja, magazynowanie, obrót)
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Ważne terminy wynikające z ustawy - Prawo energetyczne

Uregulowania wynikające z ustawy lub
działania związane z ustawą

Uchwalenie ustawy

Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw

Wejście w życie ustawy

Przepisy wykonawcze wydane i utrzymane w
mocy na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1998 roku o gospodarce energetycznej tracą
moc

Udzielenie koncesji, z urzędu, przez Prezesa
URE dla przedsiębiorstw energetycznych

Minister Finansów zaprzestanie ustalania taryf
w odniesieniu do paliw gazowych, energii lub
ciepła

Świadectwa kwalifikacyjne tracą moc

Termin

10 kwietnia 1997 r.

4 czerwca 1997 r.

5 grudnia 1997 r.

Z dniem S czerwca 1998 r.

Do 5 grudnia 1998 r.

Najpóźniej do dnia 4 czerwca 1999 r.

Z dniem 31 grudnia 1999 roku,

lub z dniem upływu okresu ich ważności

Materiały źródłowe

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54, poz.348 i
Nr 158, poz. 1042)

2. projekty rozporządzeń :
• Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do

sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardów jakościowych obsługi odbiorców,

• Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków planowania rozwoju i
finansowania inwestycji elektroenergetycznych i gazowych,
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• Ministra Gospodarki w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu
zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem
energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucja paliw gazowych,

• Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych i ciekłych, dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciepła oraz właściwości organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania wprowadzonych ograniczeń,

• Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi,

• Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie określania efektywności
energetycznej urządzeń, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, które je
potwierdzają,

• Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się
eksploatacją określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji,

• Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli
układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń oraz
wzorów protokołów kontroli i upoważnień do kontroli,

• Ministra Gospodarki w sprawie określenia harmonogramu uzyskiwania prawa, przez
poszczególne grupy odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do
korzystania z usług przesyłowych.

3. Studia nad integracją europejską pod redakcją P. Jasińskiego, T. Skocznego i G. K.
Yarrowa tom II Gazownictwo, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 1996.

4. Harmonizacja polskich przepisów w zakresie wybranych zagadnień funkcjonowania
jednolitego rynku wewnętrznego Wspólnot Europejskich, Raport końcowy, Energetyka,
przygotowany przez UNI-EXPERT Sp. z o. o. & ALT AIR ASESORES, Warszawa,
styczeń 1998 r.

5. Propozycje dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie gazu i przemysłu
gazowniczego do dyrektyw Unii Europejskiej, Instytut Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie,

6. Wspólne stanowisko ( EC ) Nr /98 przyjęte przez Radę 12 lutego 1998 roku w celu
przyjęcia Dyrektywy 98/ / EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego.

7. Stanowisko w sprawie projektów niektórych przepisów wykonawczych do ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, Biuro Norm i Przepisów
Technicznych PGNiG S.A., Warszawa, grudzień 1997 r. oraz opinie prawne
przygotowane dla potrzeb Biura Norm i Przepisów Technicznych PGNiG SA.

NEXT
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NOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI

NIEBEZPIECZNYCH ORAZ ICH ODNIESIENIA DO SEKTORA
PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO

JERZY St. MICHALIK
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa

Omówiono nowe przepisy prawa polskiego obowiązującego od 1998 roku, dotyczące
zapobiegania poważnym awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz
ograniczania ich skutków. Przedstawiono główne procedury, wymagane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zapobiegania nadzwyczajnym
zagrożeniom. Dokonano ich porównania ze standardami bezpieczeństwa w UE oraz
zaleceniami innych przepisów międzynarodowych. Omówiono zakres ich
obowiązywania w odniesieniu do sektora paliwowo-energetycznego w Polsce.

1. WSTĘP

W referacie przedstawionym na poprzednim IV. ogólnokrajowym seminarium naukowo-
technicznym zostały omówione postanowienia międzynarodowych przepisów dotyczące
przeciwdziałania katastrofom chemicznym i ich odniesienia do systemów przesyłu paliw
płynnych i gazowych rurociągami [1]. Poruszone w nim zagadnienia spotkały się z żywym
zainteresowaniem uczestników seminarium oraz (po opublikowaniu referatu w Dozorze
Technicznym) - w środowisku specjalistów i w kręgach zajmujących się sprawami przesyłu
paliw płynnych i gazowych rurociągami.

W publikacji tej zostały omówione także aspekty aktualnej - tj. według stanu na maj 1997r -
sytuacji prawnej w Polsce w odniesieniu do dyskutowanych kwestii. Zasygnalizowano również
fakt przygotowywania polskich przepisów prawnych regulujących zagadnienia
przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym [1],

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie opracowanych w Polsce nowych
przepisów dotyczących zapobiegania chemicznym awariom przemysłowym i ograniczania ich
skutków, ze szczególnym uwzględnieniem ich odniesień do sektora paliwowo-energetycznego,
oraz dyskusja ich zgodności ze standardami międzynarodowymi

2. NOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ
POWAŻNYMI AWARIAMI CHEMICZNYMI

Przygotowanie przepisów polskiego prawa dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom
(katastrofom) chemicznym trwało kilka lat. W wyniku tych prac w dniu 29 sierpnia 1997r.
zakończono w Parlamencie RP procedurę legislacyjną, uchwalając ustawę o zmianie ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw, która została
opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 29 października 1997r. [2] i weszła w życie
z dniem 1 stycznia 1998r.

Wśród licznych zmian, jakie zostały wprowadzone tą ustawą, znajdują się również
postanowienia dotyczące przeciwdziałaniom poważnym awariom chemicznym czyli -
zgodnie z już wcześniej przyjętą terminologią, tradycyjnie już stosowaną w polskim
prawodawstwie oraz w licznych kręgach - nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska (NZŚ).
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Tak więc, podobnie jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich, ustawowe regulacje
prawne dotyczące poważnych awarii chemicznych odniesiono do sfery zagrożeń środowiska,
chociaż sprawy te dotyczą w równej mierze bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia
człowieka i szeroko rozumianego bezpieczeństwa chemicznego (lub procesowego -ten
ostatni termin - process safety - jest w wielu krajach coraz częściej stosowany).

Ustawa zawiera delegacje dla Ministra Gospodarki do wydania rozporządzeń
wykonawczych w następujących sprawach:

a) ustalenia wymagań dotyczących zewnętrznych planów awaryjnych (planów operacyjno-
ratowniczych poza terenem zakładu),

b) ustalenia wymagań dotyczących wewnętrznych planów awaryjnych (planów
opreacyjno-ratowniczych na terenie zakładu),

c) ustalenia wymagań dotyczących raportów bezpieczeństwa

Do dnia dzisiejszego powyższe akty wykonawcze nie zostały opublikowane. W związku z
tym, w niniejszym opracowaniu zostaną omówione ich projekty. Projekt rozporządzenia
Ministra Gospodarki dotyczący łącznie punktów (b) i (c) tj. wewnętrznych planów
awaryjnych oraz raportów bezpieczeństwa jest gotowy. Zawiera on także inne postanowienia
wykonawcze oraz ustala kryteria kwalifikacyjne zakładów (instalacji) do kategorii obiektów
stwarzających NZŚ i zobowiązanych do wypełnienia określonych obowiązków i procedur.
Projekt tego rozporządzenia został już uzgodniony przez zainteresowanych ministrów i
powinien być wkrótce opublikowany.

Projekt drugiego rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczący zewnętrznych planów
awaryjnych jest przygotowywany wspólnie z odpowiednimi instytucjami Państwowej Straży
Pożarnej (PSP), odpowiedzialnymi na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [3] za
sprawy ratownictwa pożarowego, chemicznego i technicznego w Polsce.

Tak więc sprawy przeciwdziałania NZŚ w odniesieniu do poważnych awarii chemicznych
regulują (ściślej - będą wkrótce regulować po opublikowaniu i wejściu w życie rozporządzeń
Ministra Gospodarki) następujące akty prawne:
1) Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, zmieniona ustawą [2], oraz następujące

akty wykonawcze
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać

raporty bezpieczeństwa i plany operacyjno-ratownicze [4]
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać

plany operacyjno-ratownicze sporządzone na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego
zagrożenia poza terenem zakładu.

Oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych, regulujących bezpośrednio omawiane
sprawy przeciwdziałania NZŚ, należy także zwrócić uwagę na szereg postanowień innych
przepisów, mających bezpośredni lub pośredni związek z zagadnieniami zapobiegania
poważnym awariom chemicznym i ograniczania ich skutków, które zawarte są w
międzynarodowych przepisach dotyczących tych spraw [1, 5]. Należy tutaj wymienić przede
wszystkim wspomnianą już ustawę o PSP [3] oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska (PIOŚ) [6], która nakłada na PIOŚ szereg obowiązków i zadań związanych z
NZŚ. Pośrednie odniesienia do tych spraw maja także inne akty prawne, a w tym ustawa
Prawo Budowlane, ustawa o Dozorze Technicznym i inne.
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3. REGULACJE USTAWOWE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA NZŚ

Omawiana ustawa o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska [2] wprowadza
podstawowe postanowienia dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami
chemicznymi i ograniczania ich skutków Stwarza ona zgodnie z regułami stanowienia prawa w
Polsce podstawy do uregulowania kwestii szczegółowych przy pomocy odpowiednich
rozporządzeń.

I tak, dyskutowana ustawa wprowadza uzupełnienia do art. 3 ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska, dotyczące następujących pojęć i ich definicji (punkty 4b, 4c i 4d):.

• materiały niebezpieczne,
• instalacje mogące spowodować NZŚ,
• raport bezpieczeństwa.

Ustawa wprowadza do rozdziału 3 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
"Nadzwyczajne zagrożenia środowiska" nowe artykuły 105a i 105b, które zawierają
postanowienia dotyczące m.in.:
- obowiązku wykonywania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze

względu na teren, na którym znajduje się instalacja mogąca spowodować NZŚ,
zewnętrznego planu awaryjnego lub przez inne wskazane władze (wojewoda, Komendant
Główny PSP) -jeśli zagrożenie wykracza poza teren gminy lub województwa
odpowiednio,

- obowiązku użytkownika instalacji mogącej spowodować NZŚ dostarczania organom
władzy sporządzającym zewnętrzne plany awaryjne niezbędnej dokumentacji
umożliwiającej przygotowanie tych planów,

- ponoszenia kosztów sporządzenia planów awaryjnych przez jednostkę stwarzającą
możliwość NZŚ,

- obowiązku wykonania raportu bezpieczeństwa przez inwestora i użytkownika instalacji
mogącej spowodować NZŚ,

- obowiązku okresowych kontroli i weryfikacji raportu bezpieczeństwa oraz obowiązku
sporządzenia i okresowych weryfikacji wewnętrznych planów awaryjnych przez
użytkowników instalacji mogących spowodować NZŚ,

- obowiązku uzgodnienia tych planów przez użytkownika z właściwą władzą (wójtem,
burmistrzem lub prezydentem miasta) oraz właściwą rejonową komendą PSP,

- delegacji dla Ministra Gospodarki do wydania przepisów wykonawczych, które zostały
wcześniej omówione.

Należy podkreślić, że dyskutowana ustawa [2] zobowiązuje użytkowników instalacji
mogących spowodować NZŚ do wykonania raportu bezpieczeństwa w okresie 2. lat od dnia
wejścia jej w życie.

4. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE W SPRAWACH PRZECIWDZIAŁANIA NZŚ

Jak już wspomniano wcześniej, do dnia przygotowania tego Opracowania przepisy
wykonawcze do ustawy [2], dotyczące uregulowań odnoszących się do przeciwdziałania
poważnym awariom chemicznym nie zostały opublikowane.

Uwzględniając jednak stan zaawansowania prac nad projektem rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie raportów bezpieczeństwa oraz wewnętrznych planów awaryjnych [4],
które jest gotowe do opublikowania, a także wychodząc naprzeciw zainteresowaniu różnych
kręgów tą problematyką, poniżej zostaną omówione główne postanowienia tego aktu
prawnego.
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Autor wychodzi przy tym z uprawnionego założenia, że jest to wersja ostateczna, która co
najwyżej z niewielkimi ewentualnymi zmianami wejdzie w życie w czerwcu lub lipcu br.

Generalnym założeniem omawianego rozporządzenia [4] było wprowadzenie w Polsce
przepisów ustalających obowiązki podmiotów oraz wymagane procedury zgodnie z przepisami
nowej Dyrektywy 96/S2/WE (zwanej także dyrektywą Sereso II lub Comah) [7]. Oznacza to,
uwzględniając rygory nowych przepisów UE, że spełnienie wymagań Unii Europejskiej będzie
równoznaczne ze spełnieniem wymagań przepisów OECD oraz MOP, omówionych w [1] i [5]
Dotyczy to również wymagań dotyczących spraw wewnątrzkrajowych, ustanowionych w
Konwencji Helsińskiej EWG - ONZ z 1992r w sprawie skutków transgranicznych awarii
przemysłowych (vide [1,5] ) Znaczna część wymagań dotyczących współdziałania między
państwami - stronami tej Konwencji już wcześniej została w Polsce istotnie zaawansowana.
Projekt rozporządzenia [4] reguluje następujące kwestie:

• wprowadza pojęcia i definicje dotyczące przedsiębiorcy, zakładu, instalacji, źródła
zagrożenia, ryzyka, poważnej awarii, planu operacyjno-ratowniczego, właściwych
organów administracji;

• wprowadza kryteria kwalifikacyjne, ustalone w załączniku 1, które ustalają dwa poziomy
zagrożenia poważną awarią - niższy (NPZSA1 - [1] ) oraz wyższy (WPZSA2 - [1] ), czyli
kryteria według których określa się instalację mogącą spowodować NZS Kryteria
kwalifikacyjne są tożsame z kryteriami ustalonymi przez dyrektywę 96/82/WE (Sereso II),
przedstawiono je w tablicach 1, 2 i 3.

• wprowadza w odniesieniu do obu kategorii zakładów tj. NPZSA oraz WPZSA obowiązek
powiadomienia odpowiednich władz, czyli obowiązek rejestracji Jest to zgodne z
wymogiem Dyrektywy Sereso 11 dotyczącym tzw. notyfikacji W przypadku istotnych
zmian ilości lub rodzaju materiałów niebezpiecznych lub zmian technologii i innych zmian,
przedsiębiorca zobowiązany jest również do powiadomienia właściwych władz.

• w odniesieniu do zakładów kategorii WPZSA wprowadza obowiązek opracowania i
przedstawienia właściwym władzom raportu bezpieczeństwa oraz wewnętrznego planu
awaryjnego ( planu operacyjno-ratowniczego)

• upoważnia właściwe władze do zażądania opracowania raportu bezpieczeństwa oraz
wewnętrznego planu awaryjnego również przez zakłady, które nie spełniają odpowiednich
kryteriów kwalifikacyjnych, jeśli ze względów na lokalizację oraz rodzaj zagrożenia może
NZŚ; wniosek ten musi być zaopiniowany przez niezależnych specjalistów

• ustala terminy sporządzenia i przekazania właściwym władzom raportu bezpieczeństwa i
wewnętrznego planu awaryjnego dla nowych instalacji - raport bezpieczeństwa z chwilą
zatwierdzenia projektu technicznego, jego weryfikacja - w ciągu 6 miesięcy od
przekazania instalacji do eksploatacji; plan awaryjny - przed uruchomieniem instalacji; w
odniesieniu do istniejących instalacji - w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

• wprowadza obowiązek bezzwłocznego przeglądu i aktualizacji raportu bezpieczeństwa i
wewnętrznego planu awaryjnego w przypadku zmian technicznych i organizacyjnych,
które mogą mieć wpływ na poziom ryzyka oraz obowiązek powiadomienia właściwych
organów administracji o planowanych zmianach,

1 NPZSA - niższy poziom zagrożenia skutkami awarii
2 WPZSA - wyższy poziom zagrożenia skutkami awarii
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• wprowadza obowiązek oceny raportu bezpieczeństwa i wewnętrznego planu awaryjnego
przez właściwe organy administracji - w porozumieniu z PIOŚ oraz właściwą komendą
PSP, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania oraz podjęcia decyzji zatwierdzającej te
dokumenty lub zabraniającej uruchomienia lub użytkowania instalacji,

• wprowadza uprawnienia właściwych władz do żądania informacji uzupełniających,
niezbędnych do oceny raportu bezpieczeństwa lub wewnętrznego planu awaryjnego.

• wprowadza zasadę oceny omawianych dokumentów z udziałem niezależnych specjalistów
z jednostek organizacyjnych upoważnionych przez Ministra Gospodarki lub Ministra
OSZNiL.

• wprowadza obowiązek cyklicznych przeglądów i aktualizacji raportów bezpieczeństwa z
uwzględnieniem potrzeb wynikających z postępu technicznego oraz wiedzy dotyczącej
analiz ryzyka, nie rzadziej jednak niż co 3 lata.

• wprowadza obowiązek cyklicznych przeglądów i aktualizacji wewnętrznych planów
awaryjnych, nie rzadziej niż co 3 lata oraz sprawdzania ich poprzez ćwiczenia z udziałem
oraz przy współpracy odpowiednich służb i właściwych organów administracji.

• wprowadza zasadę ochrony poufnych informacji zawartych w raporcie bezpieczeństwa
• wprowadza zasadę umożliwiającą podanie do wiadomości publicznej informacji zawartych

w raporcie bezpieczeństwa oraz w wewnętrznym planie awaryjnym (z wyłączeniem
informacji poufnych).

Kryterium wyznaczające czy instalacja podlega wymogom rozporządzenia ustala się dla
wszystkich substancji niebezpiecznych przez sprawdzenie, czy suma ilorazów qi /Q; jest
większy niż 1:

qi/Q + q2/Q + q3/Q + qVQ + q5/Q + ...> 1

gdzie qx = ilość niebezpiecznych substancji x (lub ilość niebezpiecznych substancji danej
kategorii) według części 1 i 2 tego załącznika,

Q = wartość progowa z części 1 i 2,

wówczas zakład zostaje objęty odpowiednimi wymaganiami ustalonymi w niniejszej
Dyrektywie.

Zasadę tę stosuje się w następujących okolicznościach:
a) dla substancji i preparatów wymienionych w części 1 znajdujących się w ilościach

mniejszych niż ich odpowiednie wartości progowe, występujących wraz z substancjami
posiadającymi te samą klasyfikację zgodnie z częścią 2, sumując je z substancjami i
preparatami tak samo sklasyfikowanymi według części 2;

b) w celu sumowania ilości substancji kategorii 1, 2 i 9 znajdujących się jednocześnie w
zakładzie;

c) w celu sumowania ilości substancji kategorii 3, 4, 5, 6, 7a, 7b i 8 znajdujących się
jednocześnie w zakładzie.
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Tablica 1. Część 1
Wykaz substancji

Jeżeli substancja lub grupa substancji wymienionych w części 1 występuje również w kategorii
wymienionej w części 2, należy stosować wartości progowe ustalone w części 1.

Kolumna 1
Substancja niebezpieczna

Azotan amonu
Azotan amonu
Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy (V) i/lub jego sole
Tritlenek arsenu, kwas arsenowy (III) i/lub jego sole
Brom
Chlor
Związki niklu w postaci proszku (tlenek niklu, ditlenek niklu,
siarczek niklu, disiarczek triniklu, tritlenek diniklu)
Etylenoimina
Fluor
Formaldehyd (stężenie>90%)
Wodór
Chlorowodór (skroplony gaz)
Alkilowe związki wodoru
Skroplone szczególnie łatwopalne gazy (włączając LPG)* i
gaz ziemny
Acetylen
Tlenek etylenu
Tlenek propylenu
Metanol
4,4-Metyleno bis (2-chloroanilina) i/lub sole w postaci
proszku
Metyloizocyj anian
Tlen
Toluenodiizocyj anian
Dichlorek karbonylu [fosgen]
Triwodorek arsenu [arsenowodór]
Triwodorek fosforu
Dichlorek siarki
Tritlenek siarki
Polichlorodibenzofiirany i polichlorodibenzodioksymy
(włączając TCDD), w przeliczeniu na ekwiwalentną ilość
TCDD

Następujące substancje RAKOTWÓRCZE:

4-aminobifenyl i/lub jego sole, benzydyna i/lub sole, eter bis
(chlorometylowy), eter chlorometylowy, chlorek
dimetylokarbamylu, dimetylonitrozoamina, triamid
heksametylofosforowy, 2-naftyloamina i/lub sole oraz 4-
nitrodifenyl 1,3 propanosulton

Benzyna samochodowa i inne lekkie frakcje produktów
naftowych

Kolumna 2 | Kolumna 3
Wartość progowa (w tonach)
kwalifikujące

Artykułów 6 i 7
350

1250
1

20
10

10
10
5
5

25
5

50

5
5
5

500

200
10

0,3
0,2
0,2

1
15

0,001

5 000

i do zastosowania
Artykułu 9

2 500
5 000

2
OJ
100
25
1

20
20
50
50

250
50
200

50
50
50

5 000
0,01
0,15

2 000
100

0,75
1
1
1

75

0,001

0,001

50 000

*LPG - liquid petroleum gaz - propan-butan
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Uwagi
1.Azotan amonu [350/2500]
Stosuje się do azotanu amonu i związków azotanu amonu [innych niż zawartych w przypisie
2], w których zawartość azotu z azotanu amonu jest większa niż 28% wagowo oraz
wodnych roztworów azotanu amonu, których stężenie azotanu amonu jest wagowo większe
niż 90%.
2. Azotan amonu [1250/5000]
Stosuje się do prostych nawozów z azotanu amonu objętych Dyrektywą 80/876/EWG oraz
złożonych nawozów, w których zawartość azotu z azotanu amonu jest wagowo większa niż
28% [złożony nawóz zawiera azotan amonu, fosforan i/lub potaż].

Tablica 2
Polichlorodibenzofurany i polichlorodibenzodioksyny
Ilości polichlorodibenzofuranów i polichlorodibenzodioksyn oblicza się stosując następujące
przeliczniki:

Międzynarodowe wskaźniki
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

przeliczeniowe toksyczności
1
0,5

0,1
0,1
0,1

0,01

0,001

2,3,7,8-TCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

0,1
0,5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001

[T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta]
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Tablica 3.
Kategorie substancji i preparatów nie wyszczególnionych w części 1

Część 2

Kolumna 1
Kategorie substancji niebezpiecznych

1. BARDZO TOKSYCZNE
2. TOKSYCZNE
3. UTLENIAJĄCE
4. WYBUCHOWE [jeżeli substancja lub preparat
odpowiada definicji podanej w przypisie 2 (a)]
5. WYBUCHOWE [jeżeli substancja lub preparat
odpowiada definicji podanej w przypisie 2 (b)]
6. ŁATWO PALNE (jeżeli substancja lub preparat
odpowiada definicji podanej w przypisie 3 (a)]
7a. WYSOCE ŁATWO PALNE [jeżeli substancja lub
preparat odpowiada definicji podanej w przypisie 3 (b)
(1)]
7b. WYSOCE ŁATWO PALNE ciecze [jeżeli
substancja lub preparat odpowiada definicji podanej w
przypisie 3 (b) (2)]
8. SKRAJNIE ŁATWOPALNE [jeżeli substancja lub
preparat odpowiada definicji podanej w przypisie 3 (c)]
9. NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA w
połączeniu ze zwrotem określającym ryzyko:
R50: „Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych"
R51: „Toksyczne dla organizmów wodnych"; oraz
R53: „Może powodować długoterminowe niekorzystne
skutki w środowisku wodnym"
10. INNE KATEGORIE nie wykazane powyżej w
połączeniu ze zwrotem określającym ryzyko:
R14: „Gwałtownie reaguje z wodą (włączając R14/15)
R29: „W kontakcie z wodą uwalnia toksyczny gaz"

Kolumna 2 Kolumna 3
Wartość progowa w tonach substancji
niebezpiecznych zgodnie z art. 3 (4)

kwalifikująca do zastosowania
Artykułów 6 i 7

5
50
50
50

10

5 000

50

5 000

10

200

500

100
50

Artykułu 9
20

200
200
200

50

50 000

200

50 000

50

500

2 000

500
200

Przywołane definicje - patrz [4 i 7].

Projekt omawianego rozporządzenia określa cele dwóch głównych dokumentów systemu
zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami, tj. raportu bezpieczeństwa i wewnętrznego
planu awaryjnego oraz ustala wymagania dotyczące ich struktury i zawartości (załączniki 2 i 3
do rozporządzenia) I tak główne cele raportu bezpieczeństwa to:

-zidentyfikowanie źródeł zagrożenia w obrębie instalacji,
-ocena ryzyka związanego z eksploatacją instalacji,
-określenie rozwiązań zastosowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa,
- zapobieganie poważnym awariom

Raport bezpieczeństwa składa się z dwóch części: opisowej i analitycznej. W części opisowej
raportu powinny być zawarte następujące informacje:

• zasady zarządzania bezpieczeństwem, prowadzona działalność, struktura organizacyjna,
zasady doboru pracowników i ich szkolenia,

50



• opis dokumentacji eksploatacyjnej instalacji, a w tym wyniki prób i testowania, włączenia
do eksploatacji, rozruchu, wyłączeń, konserwacji, usług serwisowych itp.,

• opis środków bezpieczeństwa, ich przeglądów, sprawdzania,
• opis systemu monitorowania realizacji polityki zapobiegania poważnym awariom, auditów

i przeglądów.

Kolejny rozdział części opisowej powinien zawierać:
• opis instalacji wraz z opisem i mapami lokalizacji, odległościami, wielkościami stref

zagrożenia, drogami dojazdowymi i awaryjnymi,
• szczegółowy opis procesów technologicznych; winien on zawierać informacje o operacjach

i procesach fizykochemicznych, magazynowaniu, gospodarce odpadami; dane dotyczące
parametrów procesów (temperatury, ciśnienia), schematy ciągów technologicznych,
awaryjne zasilanie w energię i media robocze itp.

Szczególnie istotnym rozdziałem tej części raportu bezpieczeństwa jest opis substancji
niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno substancji obecnych w instalacji, jak i tych, które mogą
powstać w sytuacjach awaryjnych. Opis ten powinien odpowiadać wymaganiom dotyczącym
kart substancji niebezpiecznych, określonych w odrębnych przepisach oraz zawierać
informacje dotyczące ilości substancji oraz ich stanu fizycznego.

W drugiej - analitycznej części raportu bezpieczeństwa - powinny być zamieszczone
informacje zawierające:
- wyniki analizy zagrożeń i identyfikacji źródeł zagrożenia,
- opisy scenariuszy awaryjnych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia,
- oceny potencjalnych skutków awarii: ilości uwalnianych substancji, ich rozprzestrzeniania się,

oceny rozkładu stężeń, ustalenie obszarów zagrożonych, krytyczne/dopuszczalne stężenia i
dawki, wielkości strumienia cieplnego i skutków (w przypadku substancji palnych i
wybuchowych).

Następnie raport powinien zawierać opis zastosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
(technicznych, organizacyjnych i proceduralnych) oraz środków ograniczenia skutków awarii
wraz z odsyłaczami do planów awaryjnych i oceną ich skuteczności.

Wewnętrzne plany awaryjne mają na celu zgodnie z projektem rozporządzenia:
- ograniczenie skutków awarii dla ludzi w obrębie instalacji oraz ograniczenie szkód

materialnych i środowiskowych,
- określenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa,
- określenie koordynatora działań ratowniczych oraz jego kompetencji,
- koordynację działań ratownictwa chemicznego, straży pożarnej w zakładzie z działalnością

służb zewnętrznych (PSP, OC i innymi służbami),
- zapewnienie skutecznej pomocy medycznej,
- przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzenia zewnętrznych planów awaryjnych.

Struktura i zawartość wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zostały określone w
załączniku 3 do rozporządzenia.

Wewnętrzne plany awaryjne powinny zawierać:
- informacje dotyczące lokalizacji i działalności zakładu, w tym - bazy surowcowej,

produktów, zatrudnienia, położenia geograficznego, dominujących warunków, odległości
od tras komunikacyjnych, terenów zamieszkanych, obiektów użyteczności publicznej;

- krótki opis stosowanych procesów technologicznych;
- wykaz substancji niebezpiecznych;
- plan sytuacyjny instalacji wraz z terenem przyległym obejmującym zasięg przewidywanych
- zagrożeń oraz ze wskazaniem lokalizacji obiektów, składowisk, lokalizacji substancji
- niebezpiecznych, transportu wewnętrznego tych substancji, urządzeń podziemnych

(wodnych,
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gazowych, kanalizacji, miejsc zrzutu ścieków, kierunku ruchu mediów), urządzeń naziemnych,
w tym sieci i podstacji zasilania w elektroenergię, dróg pożarowych i dojazdowych, dostępu
do budynków, utrudnień w ruchu pojazdów, a także źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę;
- opis potencjalnych awarii oraz ich skutków, z uwzględnieniem zagrożeń wewnętrznych i

zewnętrznych;
- określenie prognozowanych stref zagrożenia (wybuchów, pożarów, skażeń) wraz ze

wskazaniem zagrożeń skażenia powietrza, wody;
- opis środków zapewniających gotowość na wypadek awarii, a w tym plany instalacji,

budynków, rozmieszczenie kurtyn wodnych, układów zraszających, wyłączników zasilania
gazem i elektrycznością, usytuowanie zaworów odcinających i zbiorników awaryjnych,
lokalizację sprzętu ratowniczego (dźwigi, drabiny, rękawy ratownicze, skokochrony,
urządzenia gaśnicze, agregaty gaśnicze);

- opis systemu zapobiegania skażeniom atmosfery, wody i gleby;
- opis systemu ostrzegania;
- opis zasad postępowania w wypadku awarii - struktura służb ratownictwa chemicznego i

zakładowej straży pożarnej, stan osobowy kierownictwa, sposoby powiadamiania osób
uczestniczących w akcji ratowniczej, zasady postępowania załogi, służb ratowniczych,
pożarowych w razie awarii;

- zasady prowadzenia i koordynacji działań ratowniczych służb wewnętrznych z jednostkami
zewnętrznymi (PSP, OC, inne służby);

- sposoby alarmowania, zasady i warunki ewakuacji wraz z planem sytuacyjnym miejsc
ewakuacji;

- zasady udzielania pomocy medycznej oraz procedury postępowania;
- określenie koordynatora działań ratowniczych i jego kompetencji;
- zasady postępowania poawaryjnego (miejsca i sposoby neutralizacji i dekontaminacji);
- zasady zabezpieczenia miejsca awarii;
- mapy i schematy jako załączniki do planu awaryjnego.

Jeśli chodzi o zewnętrzny plan awaryjny - znajduje się on na wczesnym etapie opracowania i
uzgadniania między kompetentnymi organizacjami i instytucjami. W tej sytuacji omawianie
jego struktury i zawartości oraz wymagań w tym zakresie jest przedwczesne. Należy jednak
podkreślić, że generalnym założeniem w odniesieniu do tego planu, jest zachowanie zgodności
z wymaganiami Unii Europejskiej, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. Według
posiadanych informacji rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie powinno zostać
opublikowane jeszcze w tym roku.

5. ZGODNOŚĆ NOWYCH PRZEPISÓW ZE STANDARDAMI
MIĘDZYNARODOWYMI I ICH ODNIESIENIA DO SEKTORA PALIWOWO-

ENERGETYCZNEGO W POLSCE

Nowe polskie przepisy dotyczące zapobiegania poważnym awariom chemicznym i
ograniczania ich skutków wzorowane są, jak już wspomniano, na standardach
wprowadzonych w UE przez nową dyrektywę 96/82/WE [7].

W tym kontekście celowe jest omówienie dwóch aspektów:
1) zgodność polskich przepisów z wymaganiami standardów bezpieczeństwa Unii
Europejskiej oraz innymi międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi
przedmiotowej sprawy, oraz

2) odniesienia tych przepisów do sektora paliwowo-energetycznego.
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Co się tyczy stopnia zgodności polskich przepisów z wymaganiami UE, sprawa ta
wymagałaby szerszej dyskusji, niż pozwalają na to ramy niniejszego opracowania.
Ograniczymy się więc tylko do najbardziej istotnych kwestii.

Należy przede wszystkim stwierdzić, że polskie przepisy [2, 4] w znaczym stopniu
odpowiadają wymaganiom UE. Powyższe stwierdzenie, tzn. „w znacznym stopniu" wymaga
komentarza.

Po pierwsze - zakres spraw uregulowanych przez omawiane przepisy polskie wykazuje
pewne różnice w stosunku do Dyrektywy Comah [7]. Pomijając mniej istotne sprawy, należy
wymienić następujące kwestie:

• Polskie przepisy nie wprowadzają explicite obowiązku przygotowania w formie pisemnej
przez zakłady zaliczone do obu kategorii zagrożenia, tzn, NPZSA i WPZSA dokumentu
pod nazwą „polityka zapobiegania poważnym awariom" i wdrożenia jej do praktyki
(zgodnie z dyspozycjami Dyrektywy 96/82/WE, zakłady kategorii WPZSA mają ten
dokument włączyć w całości do raportu bezpieczeństwa, jako jego część składową [7] ).
Chociaż z postanowień polskich przepisów wynika taka potrzeba, to jednak formalne
wymagania w tej sprawie nie zostały wprowadzone.

• Polskie przepisy wprowadzają zapis o możliwości udostępnienia informacji zawartych w
raporcie bezpieczeństwa i planach awaryjnych społeczeństwu. Tymczasem przepisy Unii
Europejskiej (a także inne przepisy międzynarodowe, w tym OECD, której Polska jest
członkiem) wprowadzają rygorystyczne wymogi dotyczące informowania społeczeństwa -
dostępność raportu bezpieczeństwa, innych dokumentów, specjalnie przygotowana
informacja dla społeczeństwa według wymagań załącznika V do Dyrektywy 96/82/WE,
przekazanie informacji o substancjach niebezpiecznych, o sposobach postępowania etc.
Informacje te muszą być aktualizowane i cyklicznie ponawiane. Więcej, standardy
międzynarodowe, w tym przepisy UE zapewniają społeczeństwu udział w szeregu
procedur decyzyjnych dotyczących obiektów niebezpiecznych, a także dostęp wszystkich
zainteresowanych osób, organizacji i instytucji do odpowiednich dokumentów.

• Polskie przepisy, podobnie jak ma to miejsce w Dyrektywie 96/82/WE oraz w innych
przepisach międzynarodowych, wyłączają ze zbioru podmiotów, których one dotyczą,
instalacje wojskowe oraz jądrowe. Jednakże polskie akty prawne wyłączają ze sfery
obiektów podlegających omawianym przepisom "wytwórnie i wyodrębnione magazyny
materiałów wybuchowych, amunicji i prochu strzelniczego", również te, które nie są
obiektami sił zbrojnych. Pozostaje to w sprzeczności z Dyrektywą 96/82/WE (według
posiadanych informacji sprawy te mają być odrębnie uregulowane w przepisach
dotyczących materiałów wybuchowych).

Po drugie: należy stwierdzić, że pozostałe sprawy, które zostały uregulowane w polskich
przepisach, a w szczególności podstawowe obowiązki i procedury (zasada "samoidentyfikacji"
zakładów, kryteria kwalifikacyjne, notyfikacja, tzn. powiadamianie władz, raporty
bezpieczeństwa, zewnętrzne plany awaryjne, uprawnienia władz itp.) spełniają wymagania Unii
Europejskiej. Pomijając oczywiście pewne różnice, które nie mają merytorycznie istotnego
znaczenia.

Po trzecie: polskie przepisy nie uwzględniają szeregu postanowień Dyrektywy 96/82/WE,
dotyczących obowiązków związanych z członkostwem państwa w UE, co obecnie jest w pełni
zrozumiałe i nie wymaga dodatkowych komentarzy.

Można i należy mieć zasadne uwagi do krótkich terminów przygotowania pierwszych
raportów bezpieczeństwa i wewnętrznych planów awaryjnych (w UE były one około 2.
krotnie dłuższe), ale dalsze dyskutowanie tych kwestii w niniejszym opracowaniu mijałoby się
z jego celem.
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Sektor paliwowo-energetyczny stanowi w Polsce poważny potencjał naszej gospodarki
krajowej. Obejmuje on górnictwo i dystrybucję paliw oraz wytwarzanie energii elektrycznej i
cieplnej i ich przesył. Sprawy bezpieczeństwa technicznego oraz górniczego regulują w Polsce
odpowiednie akty prawne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa chemicznego, a ściślej rzecz
ujmując, mając na względzie nadzwyczajne zagrożenia środowiska (NZŚ), w szczególności
zagrożenia poważnymi awariami chemicznymi w rozumieniu przepisów międzynarodowych,
ważnym jest przeanalizowanie, czy i jak omawiane nowe przepisy odnoszą się do sektora
paliwo wo-energetycznego.

Zarówno omawiana ustawa [2], jak i projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki [4] nie
zawierają zapisów wyłączających zakłady i instalacje sektora paliwowo-energetycznego z
zakresu obowiązywania tych przepisów! (Jedyne wyłączenie przedstawiono wcześniej). Tak
więc wszystkie obiekty górnictwa (minerałów i paliw), systemy przesyłu paliw płynnych i
gazowych, obiekty elektroenergetyki i energetyki cieplnej są potencjalnie objęte przepisami
dotyczącymi przeciwdziałania NZŚ [2,4].

Potencjalnie, gdyż o tym, czy dany obiekt, niezależnie od jego rodzaju lub charakteru
podlega tym przepisom, decydują kryteria kwalifikacyjne. To znaczy osiągnięcie i
przekroczenie wartości progowej substancji lub rodzaju substancji, kwalifikującej dany obiekt
do kategorii NPZSA lub WPZSA, co nakłada na te obiekty określone obowiązki, zadania i
konieczność spełnienia odpowiednich procedur, omówionych wcześniej. Tak więc polskim
przepisom dotyczącym przeciwdziałania NZŚ mogą podlegać (jeśli spełniają warunki
kwalifikacyjne) kopalnie podziemne, odkrywkowe, odwiertowe (w tym morskie), systemy
przesyłu paliw płynnych i gazowych rurociągami (łącznie ze stacjami pomp i obiektami
magazynowymi), obiekty energetyki (elektrownie, ciepłownie).

Podkreślmy jeszcze raz - jeśli maksymalne ilości substancji niebezpiecznych jakie znajdują
się w obiekcie lub mogą powstać w warunkach awaryjnych osiągają lub przekraczają wartości
progowe ujęte w załączniku 1 do rozporządzenia [4], tożsamego z załącznikiem 1 Dyrektywy
96/82/WE [7].

Oczekiwane wejście w życie rozporządzenia [4] oznaczać więc będzie także spełnienie
przez Polskę wymagań i innych przepisów międzynarodowych, omówionych w pracach [1] i
[5].

Należy podkreślić, że te przepisy dotyczą obiektów stacjonarnych, w których znajdują się
substancje niebezpieczne (nie dotyczą one transportu drogowego, kolejowego, wodnego i
powietrznego tych substancji).

Zarówno przepisy OECD, jak Konwencja MOP nr 174 oraz Konwencja Helsińska 1992r.
(EWG - ONZ), omówione w [1, 5], nie zawierają sformułowań wyłączających obiekty
górnicze, systemy przesyłu paliw rurociągami oraz obiekty energetyki z zakresu
obowiązywania tych przepisów.

Odmiennie ma się sprawa, jeśli chodzi o przepisy UE, tzn. Dyrektywę 96/82/WE. Zgodnie z
wykazem wyłączeń (art. 4), Dyrektywa nie dotyczy między innymi doków, nabrzeży, stacji
rozrządowych, jeśli nie stanowią one części składowej zakładu podlegającego przepisom
Dyrektywy 96/82/WE, systemów przesyłu rurociągami poza zakładami objętymi przepisami
Dyrektywy, działalności przemysłu wydobywczego oraz składowisk odpadów. Takich
wyłączeń polskie przepisy nie zawierają. Nie stanowi to jednak sprzeczności z Dyrektywą
96/82/WE, gdyż zasady prawne UE, w szczególności dotyczące dyrektyw, wymagają od
państw członkowskich UE zastosowania w przepisach krajowych przynajmniej tych
postanowień, które zawarte są w dyrektywach. Poszczególne państwa mogą natomiast
zastosować odpowiednie przepisy o szerszym zakresie ich stosowalności lub przepisy bardziej
rygorystyczne. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że ratyfikowane konwencje
międzynarodowe są w państwach UE również obowiązującym prawem i wspomniane wyżej
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konwencje oraz zalecenia OECD, nie zawierające omawianych wyłączeń, zostały przyjęte
przez wiele krajów UE.

6. PODSUMOWANIE

Obowiązujące od 1 stycznia 1998r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw [2], oczekiwane wejście w życie
rozporządzenia Ministra Gospodarki [4] w sprawie raportów bezpieczeństwa i wewnętrznych
planów awaryjnych oraz przygotowywane rozporządzenie tegoż ministra w sprawie
zewnętrznych planów awaryjnych stanowią niezwykle ważny krok na drodze wprowadzenia w
Polsce międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Spełniają one większość wymagań UE
oraz OECD.

W warunkach Polski dotyczą one nie tylko szeroko rozumianego przemysłu chemicznego,
obiektów magazynowych i handlowych substancji niebezpiecznych, ale także między innymi
portów i nabrzeży oraz - co niezwykle ważne - sektora paliwowo-energetycznego.

Obowiązki i zadania oraz procedury wymagane przez nowo wprowadzone przepisy,
postawione przed zarządami zakładów, w których znajdują się substancje niebezpieczne,
władzami lokalnymi różnych szczebli oraz władzami centralnymi, a także przed służbami
ratownictwa i instytucjami nadzoru, są niezwykle ważne i trudne zarazem.

Należy wyrazić nadzieję, że wdrożenie tych przepisów i wymaganych procedur przebiegnie
pomyślnie i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony
środowiska, a także przybliży Polskę do tych standardów bezpieczeństwa, jakie obowiązują w
krajach członkowskich UE i OECD. Trzeba jednak podkreślić, że spełnienie wymagań
ustalonych przez nowe przepisy krajowe dotyczące NZŚ będzie sprawą bardzo trudną,
wymagającą dużego wysiłku, pracy i zaangażowania licznych kręgów zarządzających
obiektami, licznych specjalistów oraz odpowiednich władz i służb publicznych.
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AKTUALNA TEMATYKA BADAŃ ŚWIATOWYCH
W ZAKRESIE MATERIAŁÓW ENERGETYCZNYCH

RYSZARD H. KOZŁOWSKI

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków

Nowe podejście do problemu tworzenia nowoczesnych materiałów pracujących w
podwyższonych temperaturach zakłada, że ich mikrostruktura staje się podmiotem, a nie
jak dotychczas przedmiotem analizy. Obecnie zagadnieniami tymi zajmuje się wiele
laboratoriów przemysłowych i uniwersyteckich na całym świecie, tak samodzielnie jak i we
współpracy w ramach różnego typu projektów finansowanych przez organizacje
międzynarodowe. W referacie dokonano przeglądu prac prowadzonych przez ostatnich
20 lat w USA, Europie i Japonii. Prace te dotyczyły stali pracujących w wysokich
temperaturach jako materiałów konstrukcyjnych na rurociągi i inne elementy bloków
energetycznych. Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie należy się
spodziewać, że nową generację wysokotemperaturowych stali odpornych na pełzanie będą
stanowiły stale stopowe ferry ty czne i ferrytyczno-martenzy tyczne.

1. WSTĘP

Struktura i właściwości materiałów od dziesięcioleci stanowiły przedmiot zainteresowania
wielu niezależnych dyscyplin nauki i techniki. Jednak w celu sterowania właściwościami
wykorzystywano przede wszystkim poznane doświadczalnie pośrednie ich związki ze
składem chemicznym oraz technologią przeróbki.

Nowa koncepcja mikrostruktury zakłada, że staje się ona podmiotem a nie, jak dotąd,
przedmiotem analizy [1], Zrozumiano bowiem złożone związki występujące pomiędzy
technologią a mikrostrukturą z jednej strony, a mikrostrukturą i właściwościami oraz
zachowaniem się materiałów z drugiej strony. Dla zmodyfikowania właściwości materiałów
wystarczy dokonanie, nieraz bardzo subtelnych, zmian w mikrostrukturze. Z drugiej strony,
jeżeli mikrostruktura materiału ulega zmianom pod wpływem techniki wytwarzania,
przetwarzania czy warunków pracy, to tym samym prowadzi to do zmiany jego
charakterystyki. Przyjmuje się dzisiaj, że mikrostruktura wyróżnia pewien szczególny
fragment zespołu cech charakteryzujących stopień organizacji materii. Możemy wyróżnić
siedem kolejnych szczebli tej organizacji: od najniższego, którym są cząstki elementarne,
poprzez jądro, atom, molekułę, fazę, mikrostrukturę aż do konstrukcji. Rozpiętość skali
wymiarów jest ogromna: od 10"15m - w przypadku cząstek elementarnych, aż do 106m - w
przypadku muru chińskiego (największej konstrukcji wzniesionej przez człowieka).
Wszystkie nasze wysiłki, wysiłki materiałoznawców, powinny zmierzać do tego, aby bloki
energetyczne nie były widoczne z kosmosu (różnice wymiarowe trójnika wykonane z
dwóch stali: X20 i P91 pokazuje rys.l)*.

Sięgając do metod ukształtowanych przez analizę systemów można przyjąć, że materiał
stanowi pewien system, charakterystyczny dla danej budowy fazowej, składający się z
mikrostruktury opisanej poprzez jej elementy oraz z dynamicznych i kinetycznych relacji
występujących między tymi elementami.

"Wszystkie rysunki są w formie przeźroczy
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Właściwości i zachowanie materiału określone są wtedy jako reakcja tego systemu na
przyłożony bodziec i opisane złożonymi procesami wzajemnego oddziaływania pomiędzy
elementami mikrostruktury. Opis ten podkreśla szczególną rolę molekularnej budowy
defektów struktury fazowej. Dzięki temu sterowanie właściwościami materiałów polega na
wpływaniu, poprzez dobór składu chemicznego, na strukturę i udział objętościowy faz, a
przez technologię przeróbki na gęstość, rozmieszczenie, właściwości i charakter elementów
mikrostruktury.

Zachowanie materiałów w warunkach pracy zależy przy tym od intensywności
procesów, wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami mikrostruktury. Badania w tej
dziedzinie prowadzone są w laboratoriach przemysłowych i na uniwersytetach USA,
Japonii i Europy.

W ostatniej dekadzie ważnym problemem, nie tylko krajów uprzemysłowionych, stała się
ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczaniem przez opalane węglem
elektrownie. Oczyszczanie gazów spalinowych, ich odsiarczanie i denitracja pozwoliło
zmniejszyć emisję kwasów do poziomu możliwego do przyjęcia. Istnieje jednakże dotąd
tylko jedno rozwiązanie problemu redukcji emisji CO2. Jest nim podwyższenie wydajności
cieplnej bloków energetycznych przez wzrost temperatury i ciśnienia pary.

Główną przeszkodą w podwyższaniu parametrów pary jest brak odpowiednich stali
wysokotemperaturowych o wystarczającej odporności na pełzanie do budowy kotłów,
rurociągów parowych i turbin.

Wagę tego problemu docenia się w Unii Europejskiej, czego dowodem jest utworzenie
międzynarodowego zespołu naukowo-technicznego dla realizacji projektu nowoczesnego,
parowo-gazowego bloku energetycznego. Realizacja tego eksperymentalnego projektu
może trwać do roku 2005, natomiast jego koszty będą sięgać kwoty 60 milionów EURO.

Ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywają studia materiałowe. Tworzy się obecnie 3
grupy przemysłowe, które zajmują się stalą ferrytyczną oraz stalami o osnowie niklowej.
Całość projektu została również podzielona na trzy kierunki: 1) termodynamika i procesy
technologiczne, 2) kotły i 3) turbiny parowe i gazowe (dwa ostatnie kierunki w aspekcie
materiałoznawstwa i diagnostyki). Udział w tym zamierzeniu bierze 45 europejskich
instytucji działających w dziedzinie produkcji materiałów, sprzętu i urządzeń
energetycznych.

Propozycję udziału w powyższym projekcie otrzymała Politechnika Krakowska, która
wspólnie z Pronovum - Katowice utworzyła grupę roboczą dla rozwiązania problemów
materiałowych i diagnostycznych. Zespół ten uzupełniony o specjalistów z Instytutu
Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Politechniki Śląskiej, AGH i RaFaKo jest w stanie sprostać
wymaganiom projektu Unii Europejskiej: COST 522 o roboczym tytule "Power generation
in the 21st century: ultra efficient, low emission plant".

Poniżej dokonano przeglądu prac prowadzonych przez ostatnich 20 lat nad rozwojem
martenzytyczno-ferrytycznych stali o zaw. 9-12% Cr pracujących przy wysokich
temperaturach jako materiały konstrukcyjne rurociągów i innych elementów bloków
energetycznych.
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2. HISTORIA PROBLEMU

W USA, Japonii i większości krajów europejskich w kotłach energetycznych stosuje się
parę o temp. 540°C, a materiałami konstrukcyjnymi rur i rurociągów są niskostopowe stale
lCr0.5Mo i 2.25CrlMo. W UK stosuje się parę o temperaturze 565°C i stale 0.5CrMoV i
2.25CrlMo. We Francji, Niemczech i Danii temperatura pary waha się w zakresie
540 - 570°C i stosuje się wszystkie stale, włączając w to stale 12% CrMoV. W latach 1950 i
1960 w Niemczech, UK i USA oddano do użytku szereg elektrowni pracujących z parą o
temperaturze 650°C. Materiałami konstrukcyjnymi na części przegrzewaczy i wszystkie
pracujące w wysokiej temperaturze części o grubych przekrojach były stale austenityczne.

Wiarygodne dane doświadczalne zebrano przy eksploatacji instalacji niemieckich [1, 2],
były to jednak jednostki małe, dostarczające elektryczność i parę dla przemysłu
chemicznego, pracujące w warunkach stacjonarnych o niewielkiej liczbie odstawień.

Doświadczenia eksploatacyjne z UK i USA były mniej zachęcające. Instalacje te były
elektrowniami większymi od niemieckich, a mniejsza ciągłość ich pracy, oraz austenityczne
elementy o grubych przekrojach, powodowały wiele problemów związanych głównie z
uszkodzeniami typu zmęczeniowego [3]. Typowym przykładem jest elektrownia w
Eddystone, w której rurociągi parowe ulegały awarii na skutek kruchości i zmęczenia
materiału [4].

Niezadowalające wyniki eksploatacyjne zebrano też w większych instalacjach w UK i
USA, głównie ze względu na charakterystyczną dla stali austenitycznych niską odporność
na zmęczenie. Wykazały one jasno, że należy zastosować nową generację
wysokotemperaturowych stali ferrytycznych odpornych na pełzanie.

3. ROZWÓJ WYSOKOTEMPERATUROWYCH
FERRYTYCZNO-MARTENZYTYCZNYCH STALI 9-12%CR

3.1. X20CrMoV121 i EM12

Problematyka zmęczenia materiałowego, jak również stabilność strukturalna stali i stopów
żarowytrzymałych stosowanych w energetyce, przewinęła się na czterech kolejnych
konferencjach: "Engineering Against Fatique" oraz "Microstructural Stability of Creep
Resistant Alloys for High Temperature Plant Applications", w marcu 1997 r. w Sheffield,
jak również w kwietniu 1998 r. w Saclay/Paris: "Creep and Fatique Crack Growthin High
Temperature Plant" i w San Sebastian (Hiszpania): "Advanced Heat Resistant Steels for
Power Generation", ściągając specjalistów z całego świata [17,18,19,20].

Główne prace nad zwiększeniem wysokotemperaturowej odporności na pełzanie stali
ferrytycznych na kotły firm Mannesmann i Vallourec w późnych latach 1950, kiedy to
wprowadzili do użytkowania ferrytyczno-martenzytyczne stale X20CrMoV121 [5] i EM12
[6]. Stal o symbolu X20CrMoV121 stosowano na rury przegrzewaczy, jak również do
budowy elementów grubościennych, podczas gdy stal EM12 stosowano tylko na rury
przegrzewaczy.

EM12 jest dwufazową martenzytyczno-ferrytyczną stalą o składzie chemicznym
9%Cr2%MoVNb. Stal ta nie nastręcza dużych trudności przy spawaniu, jej twardość w
warunkach spawania wynosi około 350 HV, co prowadzi do małej podatności na pękanie
na zimno. Stal ta stanowiła znaczny postęp w stosunku do stali stosowanych na rury
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przegrzewaczy. Jej wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu wynosi 78 MPa w 600°C,
10 5h w porównaniu do 39 MPa dla stali 2.25CrlMo przy tych samych parametrach.

Wysokotemperaturową odporność na pełzanie stali X20CrMoV121 otrzymano przez
wprowadzenie 1% Mo i 0,3% V do martenzytycznej osnowy zawierającej 12% Cr.
Pierwiastki te polepszają odporność stali na pełzanie, głównie poprzez stabilizację struktury
martenzytycznej [8].

Chociaż produkcja, spawanie i obróbka cieplna stali X20CrMoV121 wymagają
przestrzegania specjalnych reżimów technologicznych, była ona szeroko stosowana w
Europie i na świecie jako materiał konstrukcyjny wielu dużych kotłów energetycznych.
Wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne wykazały przydatność tego materiału w blokach
energetycznych. Ze swą wytrzymałością na zerwanie przy pełzaniu rzędu 128 MPa w
55O°C i 59 MPa w temperaturze 600°C przy 100 000 h zgodnie z normą DIN 17.175, stal
X20CrMoV121 stanowiła znaczne osiągnięcie w stosunku do stali 2.25CrlMo. Materiał ten
pozwalał na konstrukcję opalanych węglem elektrowni o nadkrytycznych parametrach pary
(w elektrowni Vestkraft 3 uruchomionej w 1992 r. o mocy 385 MW, pracującej przy
parametrach: 250 bar, 560°C, sprawność wynosiła 45%) [8]. Dalszy wzrost parametrów
wymaga stali ferryczno-martenzytycznej o jeszcze lepszych własnościach wytrzymałościo-
wych i technologicznych.

3.2 P/T91 i HCM9M

W latach 1970 w Japonii i USA opracowano szereg nowych stali ferrytyczno-
martenzytycznych. Materiałem wyjściowym była dobrze znana stal T9, 9%Crl%Mo,
stosowana głównie w instalacjach chemicznych i rafineriach jako stal odporna na działanie
wodoru. Jej odporność na pełzanie jest podobna jak stali 2.25CrlMo. Podwyższenie jej
wysokotemperaturowej odporności na pełzanie osiągnięto przez dodanie V, Nb i N oraz
podwojenie zawartości Mo. W wyniku prac otrzymano takie stale jak Sumitomo HCM
9M oraz opracowaną przez Oak Ridge Laboratories we współpracy z Combustion
Engineering (9%Crl%MoVNbN) stal P/T91. O ile wytrzymałość na pełzanie stali HCM
9M była podobna do X20CrMoV121, to w przypadku stali P91 wytrzymałość ta przy
600°C była ok. 50% wyższa niż stali X20CrMoV121.

P91 była pierwotnie przeznaczona na konstrukcje rurociągów parowych dla szybkich
reaktorów powielających w USA, ale po wstrzymaniu programu ich budowy zaczęto
rozważać jej zastosowanie w konwencjonalnych siłowniach. W latach 1983 i 1985
ASTM/ASM zaaprobował stal 91 jako materiał konstrukcyjny na rury przegrzewaczy
kotłów (T91), rury (P91) i odkuwki (F91). Stało się wówczas możliwe przełamanie górnej
granicy podwyższania parametrów pary.

W 1989 i 1990 r. Japończycy wdrożyli w elektrowni Kawagoe dwie 700 MW instalacje
opalane LnG o parametrach pary 310 bar i 566°C, przez co po raz pierwszy
zademonstrowano zastosowanie P91 w siłowniach pracujących z parą o podwyższonych
parametrach [9].

Od późnych lat 1980 stal P91 znalazła dodatkowe zastosowanie przy wymianie komór
przegrzewaczy i parociągów w siłowniach w Brazylii, Niemczech, UK i USA oraz jako
materiał konstrukcyjny podkrytycznych siłowni w Korei [2].

W ramach europejskiego programu COST 501 "Advanced Materials for Power
Engineering Components" były przeprowadzone prace badawcze mające na celu
dopasowanie P91 do wymogów europejskiej praktyki konstrukcyjnej [10],
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Stal P91 zastosowano po raz pierwszy jako materiał na konstrukcje
wysokotemperaturowe w budowanych przez Elsam dwóch 400 MW elektrowniach
opalanych węglem, przez co wykazano, że przy zastosowaniu przegrzewania
międzystopniowego, osiągnie się sprawność 47%. Konstrukcje te mogą być również
uważane za górną granicę stosowalności stali P91 jako materiału na wysokotemperaturowe
części grubościennych kotłów i rurociągi parowe w elektrowniach opalanych węglem.

4. NOWE STALE Z DODATKIEM W

Po wdrożeniu do praktyki przemysłowej stali P91 opublikowano doniesienia o nowych
opracowaniach japońskich. Prof. Fujita z Uniwersytetu w Tokio otrzymał dwie nowe
ferrytyczno-martenzytyczne stale rurowe wysokotemperaturowe TB9 i TB12. Stopy te były
rezultatem około 35 lat pracy nad stalami ferrytycznymi [11,12,13,19,20]. W Sumitomo
opracowano stal rurową HCM12 [14].

TB9 (później nazwana NF616) jest stalą o składzie chemicznym
9%Cr0.5%Mo2%WVNbN. Oczekuje się, że mimo zmniejszenia zawartości Mo, dodanie
W, dwukrotnie zwiększy odporność stali na pełzanie w porównaniu ze stalą
X20CrMoV121 i podwyższy ją o około 40% w porównaniu do P91.

TB12 jest zmodyfikowaną wersją TB9, opartą na osnowie zawierającej 12% Cr.

HCM12 jest stalą rurową 12%Crl%MoWVNbN zawierającą około 30% ferrytu. Jej
opracowanie jest oparte na zasadach podobnych do stosowanych przy TB9 i TB12.
Trwające do 80 000 h próby na zerwanie przy pełzaniu wykazały, że jej odporność na
pełzanie jest nieco lepsza niż stali T91 [15].

Od 1989 r. trwają prace nad modyfikacją trzech stali 9-12%Cr nazwanych NF116 (TB9),
TB12M (TB12) i HCM12A (HCM12), celem ich zastosowania w projekcie EPRI
RP1403-50 jako materiału na elementy grubościenne. W projekcie tym partycypują
producenci stali, kotłów i wyposażenia z Japonii, Europy i USA. Wyprodukowano rury
grubościenne ze wszystkich trzech gatunków stali, a obecnie realizowany jest duży program
badawczy. Kontynuowane są w tym roku badania nowej wersji stali na rury z dodatkiem
W, nazwanej E911. Stal ta jest rurową wersją stali na wirniki opracowanej w trakcie drugiej
rundy COST 501 [16]. Europejscy wytwórcy stali przeprowadzili próbne wytopy E911, z
której wyprodukowano rury.

Oczekuje się, że wytrzymałość na zerwanie przy pełzaniu nowych stali z dodatkiem W,
przekroczy 120 MPa przy 600°C, 105 h. Wstępne badania przeprowadzone przez Elsam
wykazują, że umożliwi to konstrukcję elementów grubościennych w 400 MW instalacjach
pracujących z parą o parametrach 350 bar i 600°C, przy sprawności 48,5%. Składy
chemiczne omawianych stali zestawiono wg [2] w tabeli 1.

Rys.2 (w formie przeźrocza) [2] przedstawia tendencje wzrostu odporności na pełzanie
ferrytyczno-martenzytycznych stali 9-12%Cr. Krzywe dla stali 2.25CRlMo,
X20CrMoV121 i P91 wykreślono w oparciu o duże zbiory danych długotrwałych testów,
podczas, gdy przybliżony zakres dla nowych stali z W oparty jest na wciąż ograniczonej
bazie danych.
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Tabela 1. Składy chemiczne omawianych stali żarowytrzymałych [wg 2]

c
Si

Mn
P
S

Ni
Cu
Cr
Mo
W
V

Nb
Al
N
B

EM12

max. 0,15
0,20 - 0,65
0,80- 1,30
max. 0,030
max. 0,030
max. 0,30

-
8,50-10,50
1,70-2,30

-
0,20 - 0,40
0,30 - 0,55

-
-
-

X20

0,17-0,23
max. 0,50
max. 1,00

max. 0,030
max. 0,030
0,30 - 0,80

-
10,00-12,50

-
0,25 - 0,35

-
-
-
-
-

T9

max. 0,15
0,25-1,00
0,30 - 0,60
max. 0,030
max. 0,030

-
-

8,00-10,00
0,90- 1,10

-
-
-
-
-
-

HCM9M

max. 0,08
max. 0,05
0,30 - 0,70
max. 0,030
max. 0,030

-
-

8,00-10,00
1,80-2,20

-
-
-
-
-
-

P91

0,08-0,12
0,20 - 0,50
0,30 - 0,60
max. 0,020
max. 0,010
max. 0,40

-
8,00 - 9,50
0,85 - 1,05

-
0,18-0,25
0,06-0,10
max. 0,040

0,030 - 0,070
-

HCM12

max. 0,014
max. 0,50
0,30 - 0,70
max. 0,030
max. 0,030

-
-

11,00-13,00
0,80-1,20
0,80-1,20
0,20-0,30
max. 0,20

-
-
-

Nf616

0,10
0,10
0,50
0,01
0,005

-
-

9,0
0,50
1,8
0,2

0,06
-

0,04
0,002

HCM12A

0,12
0,08
0,60

0,015
0,001

0,3
1,0
n,o
0,40
1,9
0,2

0,05
-

0,06
0,002

TB12
M

0,10
0,04
0,50
0,02
001
1,0

0,10
11,0
0,50
2,0
0,2

0,09
-

0,09
-

E911

0,10
0,20
0,50
0,02
0,01
0,3
-

9,0
1,0
1,0
0,2

0,08
-

0,07
-



5. PODSUMOWANIE

Dotychczasowe doświadczenia związane z eksploatacją stali typu HM i HMF wskazują, że w
urządzeniach energetycznych eksploatowanych w krajowej energetyce spełniają swoje zadanie
i nie zachodzi potrzeba prowadzenia badań nad ich zamiennikami.

Zupełnie oddzielnym problemem są zagadnienia materiałowe w urządzeniach
energetycznych pracujących na parametrach nadkrytycznych i turbinach gazowych. W
projektach modernizacji i budowy nowych bloków w krajowej energetyce brane są pod uwagę
urządzenia, do których wytwarzania nie przygotowane jest zarówno polskie hutnictwo jak
również brakuje wiedzy na ten temat wśród kadry inżynierskiej. Można podejrzewać, że także
krajowe placówki naukowo-badawcze nie wyszły poza prace studialne w tym zakresie.

Rozwój energetyki krajowej na pewno będzie związany z budową nowych urządzeń,
pracujących na podwyższonych parametrach, wymagających stosowania gatunków stali
nowych generacji. Pierwsze urządzenia mogą być wykonane z materiałów zagranicznych.
Eksploatacja tych urządzeń wymaga stosowania części zamiennych, które powinny być
wykonywane w kraju z materiałów produkcji rodzimej. Wzorem lat ubiegłych (stal 15HM,
10H2M, 13HMF) należy opanować produkcję nowych stosowanych obecnie w energetyce
gatunków stali, do czego powinny być już zaangażowane odpowiednie placówki badawczo-
naukowe.
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CHARAKTERYSTYKA RUR ZE STALI H9AMFNb
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W referacie przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych, struktury i odporności
korozyjnej rur H9AMFNb do pracy w podwyższonych temperaturach. Otrzymane wyniki
odniesiono do wymagań stosowanych warunków technicznych oraz norm.

1. WSTĘP

Analiza kierunków rozwoju nowoczesnych wyrobów stalowych oraz rozwiązań
techniczno-technologicznych wskazuje, że od początku lat osiemdziesiątych występuje
rosnące zainteresowanie stalami z podwyższoną i wysoką zawartością azotu [l-s-4].
Zainteresowanie stalami tego typu wynika z bardzo korzystnego, nie spotykanego w innych
klasach stali, połączenia własności takich jak: wytrzymałości, ciągliwości, odporności na
kruche pękanie i odporności korozyjnej. Dlatego też nowoczesne technologie wytwarzania
stali wykorzystują w coraz większym zakresie azot jako niedrogi i bardzo efektywny
dodatek stopowy.

Od szeregu lat, Instytut Metalurgii Żelaza wspólnie z hutami Baildon, Batory, Buczek oraz
Jedność prowadzi prace badawczo technologiczne zmierzające do opracowania asortymentu
stali z podwyższoną i wysoką zawartością azotu oraz technologii wytwarzania wyrobów
hutniczych z tych stali. W wyniku ich realizacji została uruchomiona w krajowym hutnictwie
produkcja różnego rodzaju wyrobów, w tym:

• rur ze stali H9AMFNb do pracy w podwyższonych temperaturach oraz ze stali
dwufazowej 00H22AN5M3,

• prętów i odkuwek ze stali 00H24AN17G6M4 i 00H20AN18M6Cu na instalacje do
odsiarczania i odazotowania spalin oraz ze stali 0H21AN10M3Nb na instalacje do
odsalania wody morskiej i kopalnianej itp.,

• prętów oraz odkuwek ze stali narzędziowych.

W referacie zostaną przedstawione wyniki badań rur ze stali H9AMFNb wytwarzanych
w hucie Batory.

2.WYNIKI BADAŃ

Stal H9AMFNb, o nominalnym składzie chemicznym ujętym w tabeli 1, znajduje
zastosowanie w urządzeniach energetycznych pracujących w kontakcie z parą przegrzaną o
temperaturze powyżej 540°C.
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Tabela 1. Skład chemiczny stali H9AMFNb do pracy w podwyższonych temperaturach

Gatunek

stali

H9AMFNb
P91

C

0.08 +
0.12

Si

0.20 +
0.50

Mn

0.30*
0.60

Zawartość
P

max.

0.02

S
max.

0.01

składników

Ni

max.
0.40

Cr

8.0 +
9.5

[%]

Mo

0.85 +
1.05

V

0.18 +
0.25

Nb

0.06 +
0.10

N

0.03 +
0.07

Niskie stężenie węgla i wysoka zawartość chromu, molibdenu i wanadu ułatwiają uzyskanie
podwyższonych stężeń azotu w stali.

Dla zapewnienia wysokiej odporności na pełzanie w temperaturach powyżej 550°C
wykorzystuje się zmiany wywołane przez azot polegające na tworzeniu się azotków oraz
węglikoazotków w miejsce węglików. Częściowe zastąpienie węgla - azotem w stalach
chromowo-molibdenowo-wanadowych, powoduje wydzielanie drobniejszych węglikoazotków
Cr2N oraz typu (V,Nb)N, co z kolei wpływa na podwyższenie odporności na pełzanie.
Wydzielenia zawierające azot pozostają dłużej rozdrobnione i wolniej zwiększają swoje
rozmiary w temperaturach powyżej 550°C (rys.l). W związku z tym skuteczniej blokują ruch
granic ziarn oraz umacniają dyspersyjnie ferryt w temperaturach pracy.

Rys.l. Wydzielenia (V,Nb)N w rurach ze stali H9AMFNb po zerwaniu
w próbach pełzania; temperatura próby 675OQ czas do zerwania
384,5h; AlO - 23%
a) mikrostruktura w obszarze poza przełomem
b) mikrostruktura w obszarze przełomu

Badania dylatometryczne wykazały, że stal H9AMFNb charakteryzuje się bardzo dużym
zakresem występowania martenzytu (rys. 2). Przemiana dyfuzyjna uwidacznia się po
chłodzeniu z szybkością poniżej 0,1 °C s"1.
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Rys.2.Wykres CTP dla stali H9AMFNb
i

Rury w stanie dostawy - po normalizowaniu i odpuszczaniu - posiadają strukturę od-
puszczonego martenzytu (rys.3).

Rys.3 Mikrostruktura rury ze stali H9AMFNb (P91) po normalizowaniu
w temperaturze 1060°C i odpuszczaniu w temperaturze 760°C.
a) obraz w mikroskopie świetlnym
b) obraz w prześwietleniowym mikroskopie elektronowym

Przykładowe wyniki badań własności mechanicznych określanych w statycznej próbie
rozciągania oraz udarności zestawiono w tabeli 2. Analizując otrzymane wyniki w porów-
naniu do wymagań norm zarówno krajowych jak i zagranicznych [7 - 9], można stwierdzić,
że rury posiadają żądane własności po obróbce cieplnej obejmującej zabiegi: normalizowa-
nie w temperaturze 1060°C i odpuszczanie w temperaturze 760°C.
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Tabela 2. Własności mechaniczne rur ze stali H9AMFNb

Wymiary rur

[mm]

<|) 457 x 60

4>429 x 36

4> 273 x 25

Typ

próbki

poprzeczne

wzdłużne

wzdłużne

wzdłużne

Wymagane własności
wgZN-HB-001/97
(próbki wzdłużne)

Re

[MPa]

498-
511

506-
521

459-
473

462 -473

min. 450

R m

[MPa]

676-
685

679-
687

646-
667

654 -667

620-
850

A5

[%]

24.5-
25.0

22.0-
26.2

25,4-
25,8

25,0-
25,4

min.
19

Z

[%]

68.0-
70.0

69.0-
71.0

-

-

KCV

[J/cm2]

164-
184

185-
202

184 -
198

124-170

min.
68

KCU

[J/cm2]

194-
214

206-
233

-

-

Wyniki badań granicy plastyczności w zakresie temperatur 20 °C do 650°C przedstawiono
na rys.4. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ze wzrostem temperatury
badania wartość Rcl monotonicznie maleje, osiągając w temperaturze 600°C wartość ponad
250MPa.

Z kolei wyniki badań udarności po długotrwałym wyżarzaniu w temperaturze 650°C próbek
pobranych z rury <J) 457 x 60 mm zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Udarność rur <|> 457 x 60 mm ze stali H9AMFNb w zależności od czasu starzenia
w temperaturze 650°C

Czas starzenia,
[ h ]

Udarność KCV
[ J/cm2 ]

10

199-217

20

212-225

50

207 - 237

100

230-236

1000

197-215

68



i [
M

P
a

]
ic

a 
pl

as
ty

cz
no

ść

2

500 -

450 -

400 -

350 -

300 •

250 -

• 480 x 60mm
- 6 - 429 x 36mm

• ^ ^ ^ — o - ZN - HB -001

300 350 400 450 500 550 600

Temperatura [ °C]

Rys. 4. Zależność R,. rur ze stali H9AMFNb od temperatury badania

Uzyskane wartości KCV wskazują, że długotrwałe starzenie w temperaturze 650°C nie
powoduje zmian własności stali.

Przeprowadzone próby pełzania wykazały [5], że wartości wytrzymałości układają się nieco
powyżej średniej wytrzymałości na pełzanie dla zagranicznych stali typu P91. Na tej podstawie
przyjęto, jako gwarantowane przez Hutę Batory, wartości na pełzanie (tabela 4). Wartości te
są zgodne z wymaganiami dokumentu VdTUV 511/2 z 1995 roku.

Tabela 4. Gwarantowane, zalecane do obliczeń,wartości granicy pełzania i wytrzymałości na
pełzanie rur ze stali H9AMFNb wytwarzanych w Hucie Batory

Oznaczenie

własności

Ri/iooooo[MPa]

Rz/ioooo[MPa]

Rz/iooooo[MPa]

Temperatura, [°C]

470

277

356

317

500

213

287

253

520

177

250

215

550

132

199

162

570

107

165

130

600

77

122

90

620

61

96

68

650

70

44

Próby określenia korozyjnej trwałości rur w warunkach przemysłowych zrealizowano w
kotle OR-32/2 opalanym węglem kamiennym [6], Zestawy próbek eksponowano w dwóch
newralgicznych - z korozyjnego punktu widzenia - miejscach kotła, a mianowicie
w podgrzewaczu oraz w czopuchu. Próbki narażone były na działanie gorących spalin o
temperaturze od około 430 °C do około 590°C (podgrzewacz) oraz od około 115 °C do około
220°C (czopuch). Spaliny zawierały głównie CO2 w ilości około 6% oraz znacznie mniejsze ilości
CO (~10ppm), NO (-60 ppm) i SO2 (-180 ppm). Sumaryczny, maksymalny czas próby w tych
warunkach wynosił 270 dób. Po zakończeniu badań, ze skorodowanych próbek usunięto
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metodą trawienia w 50% roztworze wodnym HC1 z dodatkiem inhibitora korozji w
temperaturze 20°C produkty korozji. Na podstawie wyznaczonych ubytków masy obliczono
szybkość korozji w g/m2d oraz w mm/ rok, po czym wartości te porównywano z wartościami
zamieszczonymi wPN-78/H-04608: Skala odporności metali na korozję. Uzyskane wyniki
wskazują, że szybkość korozji próbek pobranych z rur ze stali H9AMFNb po zakończeniu
ekspozycji w środowisku spalin, mieści się w przedziale 0,019 do 0,025 mm/rok, a zatem
można je zaliczyć do wysokiej czwartej klasy odporności korozyjnej stali, zgodnie z PN-78/H-
04608. Przyjmując przy tym, że bardzo dobrą odporność na działanie korozji mają te stale,
których szybkość korozji nie przekracza umownej wartości 0,1 mm/rok, można uznać, że
trwałość korozyjna badanej stali w środowisku spalin kotłowych o wybitnie utleniającym
charakterze jest znakomita.

3. PODSUMOWANIE

Przedstawiono charakterystykę własności i struktury wdrożonych do produkcji w Hucie
Batory rur ze stali H9AMFNb. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić,
że wytwarzane w Hucie Batory rury ze stali H9AMFNb spełniają wymagania norm, co
umożliwia ich zastosowanie w urządzeniach głównie w przemyśle energetycznym i
chemicznym.
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FARBY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI PYŁU CYNKOWEGO.
WŁAŚCIWOŚCI I ZAKRES STOSOWANIA

WITOLD BOKSZCZANEV
Polifarb Cieszyn Carboline Sp. z o.o., Warszawa

Cynk chroni stal w różny sposób, włączając w to ochronę protektorową i barierową.
Podobny rodzaj ochrony dają farby zawierające metaliczny pył cynkowy w nieorganicznym
lub w organicznym spoiwie. Nieorganiczne farby z pyłem cynkowym są często stosowane w
pojedynczej warstwie. Takie powłoki są odporne na temperatury do 400X2 i na
oddziaływanie różnych środowisk o pH zbliżonym do 7. Pokrycia nawierzchniowe są
używane dla wydłużenia żywotności powłoki zawierającej pył cynkowy lub dla ochrony
metalicznego cynku przed chemicznym atakiem w kwaśnym lub alkalicznym środowisku.
Farby o wysokiej zawartości cynku są szeroko stosowane w energetyce.

1. WPROWADZENIE

Cynk jest bardzo atrakcyjnym materiałem powłokowym stosowanym do ochrony stali przed
korozją ze względu na zespolenie dwóch cech:
- pełnienie funkcji anody wobec stali, która staje się katodą, co oznacza że koroduje cynk

a stal jest chroniona protektorowo (katodowo);
- małej szybkości korozji, która w przeciętnych warunkach jest o rząd wielkości mniejsza

od szybkości korozji stali.

Najszersze zastosowanie w ochronie przed korozją mają powłoki metalowe z cynku
(ogniowe, galwaniczne, natryskiwane cieplnie), ale coraz bardziej rośnie znaczenie i zakres
stosowania farb pigmentowanych pyłem cynkowym [1-3]. Prace nad takimi farbami
zapoczątkowane w latach trzydziestych w Europie i Australii zaowocowały w latach 1941-
1944 zabezpieczeniem gruntem krzemianowo-cynkowym dwóch australijskich rurociągów
Woronora i Morgan Wyalla. Drugi spośród tych rurociągów, o długości 250 mil i średnicy
30 cali, po 50 latach eksploatacji był jeszcze w doskonałym stanie.

Wysoka trwałość tych pierwszych zastosowań gruntów krzemianowo-cynkowych
wiązała się jednak ze znacznymi nakładami energetycznymi. Spoiwem był krzemian
sodowy z małą ilością NaHCOs a pigmentem pył cynkowy z pewną ilością minii. Taki
materiał powłokowy po naniesieniu pędzlami na rurociąg wymagał utwardzania w
podwyższonej temperaturze - przez rury przepuszczano przez 30 minut powietrze ogrzane
do 150-260°C.

Późniejsze prace nad gruntami pigmentowanymi pyłem cynkowym były ukierunkowane
przede wszystkim na obniżenie temperatury ich utwardzania poprzez zmianę spoiwa i różne
dodatki przyspieszające schnięcie (utwardzanie) wymalowania.

Ważną rolę odgrywały również prace nad zoptymalizowaniem pigmentacji tych farb.
Obecnie wymaga się, żeby zawierały one co najmniej 74% wagowych pyłu cynkowego w
przypadku farb o spoiwie nieorganicznym, i co najmniej 77% wagowych pyłu cynkowego
w przypadku farb o spoiwie organicznym [4],
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2. RODZAJE FARB O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI PYŁU CYNKOWEGO

Obecnie stosowane farby o wysokiej zawartości pyłu cynkowego można podzielić na dwie
grupy, w zależności od tego czy spoiwo jest typu nieorganicznego czy organicznego [1,3].
Z tym, że do farb pierwszej grupy zalicza się również farby oparte na spoiwie o charakterze
hybrydowym (nieorganiczno-organicznym) - najczęściej alkilokrzemianowym.

Wszystkie farby o wysokiej zawartości pyłu cynkowego wymagają dobrego
przygotowania powierzchni, z reguły poprzez zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej,
bowiem tylko taka obróbka zapewnia wykorzystanie wszystkich możliwości ochronnych,
jakie stwarza obecność w farbie pigmentu cynkowego.

2.1. Farby o spoiwie nieorganicznym

Farby o spoiwie nieorganicznym i o wysokiej zawartości pyłu cynkowego można podzielić
na 3 podgrupy [1,3]:
- farby wodorozcieńczalne wymagające utwardzania w podwyższonej temperaturze po ich

naniesieniu; są one oparte głównie na szkle wodnym sodowym i obecnie nie są
stosowane;

- farby wodorozcieńczalne samoutwardzające się; są one oparte na szkle wodnym
potasowym i litowym o podwyższonym module, a oprócz tego zawierają różne dodatki
przyspieszające utwardzanie;

- farby rozpuszczalnikowe samoutwardzające się; są one oparte przede wszystkim na
alkilokrzemianach.

Farby wodorozcieńczalne są handlowo wyrobami przeważnie dwuskładnikowymi a
niekiedy trójskładnikowymi. Natomiast farby rozpuszczalnikowe występują zarówno jako
wyroby jedno jak i dwuskładnikowe.

2.2. Farby o spoiwie organicznym

Farby o spoiwie organicznym i o wysokiej zawartości pyłu cynkowego można podzielić na
dwie podgrupy (2):
- farby chemo- lub termoutwardzalne,
- farby termoplastyczne.

Pierwsze z nich oparte są na spoiwach epoksydowych, poliuretanowych, silikonowych
lub poliestrowych. W przypadku termoutwardzania są to handlowo wyroby najczęściej
jednoskładnikowe, natomiast w przypadku chemoutwardzania są one przeważnie
dwuskładnikowe.

Drugie z nich oparte są najczęściej na spoiwach chlorokauczukowych i poliwinylowych.
Są to handlowo wyroby na ogół jednoskładnikowe.
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3. WŁAŚCIWOŚCI I ZAKRES STOSOWANIA FARB
O SPOIWIE NIEORGANICZNYM

Istotną cechą spoiwa nieorganicznego (krzemianowego lub alkilokrzemianowego) jest jego
chemiczna reaktywność związana z obecnością grup Si-OH zdolnych do kondensacji z
grupami hydroksylowymi znajdującymi się na powierzchni cząstek pigmentu cynkowego
oraz na powierzchniach stalowych konstrukcji zabezpieczanych przed korozją. W wyniku
tego na granicach faz powstają wiązania chemiczne. Co więcej, atomy cynku wbudowują
się w spoiwo, w wyniku czego uzyskuje ono właściwości częściowego przewodzenia
elektryczności, co ma istotne znaczenie dla protektorowej ochrony przed korozją [1-3].
Stan ten ilustruje rys.la, na którym przedstawiono warstewkę graniczną związaną
chemicznie z podłożem oraz zróżnicowany charakter spoiwa krzemianowo-cynkowego:
spoiwo B w pobliżu cząstek pigmentu ma większą zawartość cynku niż spoiwo A w dalszej
odległości od cząstek pigmentu.

Farby pigmentowane cynkiem oparte na spoiwie nieorganicznym wymagają
przygotowania powierzchni przez obróbkę strumieniowo-ścierną z reguły do stopnia co
najmniej Sa 2V2 wg PN-ISO 8501-1, gdyż tylko bardzo dobry kontakt elektryczny
pomiędzy powłoką a stalowym podłożem zapewnia optymalną ochronę przed korozją.

Świeże wymalowanie wymaga utwardzenia w warunkach zależnych od rodzaju farby.
W przypadku farb wodorozcieńczalnych istnieje konieczność odparowania wody, mającej
wysokie ciepło parowania i wysokie ciepło właściwe - oznacza to, że suszenie wymaga
czasu, ciepła i niskiej wilgotności powietrza. Natomiast w przypadku farb
rozpuszczalnikowych (alkilokrzemianowych), w pierwszym etapie utwardzania
wymalowania korzystne jest, żeby powietrze było wilgotne, gdyż wówczas następuje
hydroliza grup estrowych spoiwa, w wyniku której powstają grupy hydroksylowe, a dopiero
później w czasie kondensacji zachodzącej z udziałem tych grup hydroksylowych lepiej jest,
żeby powietrze było suche i ciepłe [5].

Główne właściwości powłok z farb nieorganicznych silnie pigmentowanych cynkiem są
zbliżone do właściwości cynkowych powłok ogniowych, tzn. wykazują przede wszystkim
dobrą odporność chemiczną w środowisku obojętnym lub zbliżonym do obojętnego, a także
odporność na wysoką temperaturę (odporność ta limitowana jest temperaturą topnienia
cynku wynoszącą ok. 420°C).

Występują jednak i różnice we właściwościach omawianych rodzajów powłok [1,3,6] -
wyspecyfikowano je w tabeli 1.
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Tabela 1

Właściwości powłok cynkowych ogniowych i krzemianowo-cynkowych

Nr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Właściwości

Możliwość pokrywania konstrukcji stalowych

różnej wielkości

Możliwość wypaczania się konstrukcji

podczas powlekania

Konieczność suszenia (sezonowania)

naniesionych powłok dla zapewnienia im

optymalnych właściwości

Najczęściej stosowane grubości powłoki

Przyczepność powłoki do stalowego podłoża

Ocena porównawcza ochrony o charakterze

protektorowym

Współczynnik tarcia

Możliwość malowania uzupełniającego

(następne warstwy)

Powłoka cynkowa ogniowa

ograniczona rozmiarami wanny

do cynkowania

istnieje

nie istnieje

70-100 |Jm

wysoka - o charakterze

stopowym

bardziej aktywna, ale przez

mniejszą liczbę lat

0,25

ograniczona do powłok

cynkowych albo bardzo świeżych, albo

wysezonowanych przez dłuższy okres (w

okresie pośrednim wymagana specjalna

obróbka powierzchni)

Powłoka krzemianowo-cynkowa

nieograniczona

nie istnieje

istnieje

50-75 |Jm

wysoka - o charakterze

wiązań chemicznych

mniej aktywna, ale przez

większą liczbę lat

0,47-0,52

praktycznie nieograniczona



Niewątpliwie najważniejszą zaletą powłok malarskich zawierających pył cynkowy jest
brak ograniczeń w stosowaniu związanych z wielkością pokrywanych konstrukcji, co
występuje w przypadku cynkowania ogniowego (pokrywane elementy i podzespoły muszą
się mieścić w wannie do cynkowania).

Warstwy malarskie zawierające pył cynkowy stanowią bardzo dobre samodzielne
zabezpieczenie przed korozją różnych konstrukcji narażonych na działanie środowiska o
charakterze obojętnym lub zbliżonym do obojętnego, na działanie większości
rozpuszczalników oraz na działanie wysokiej temperatury. Jeżeli jednak środowisko ma
charakter kwaśny lub zasadowy, lub gdy istnieje potrzeba wydłużenia czasu ochrony,
warstwy takie są pokrywane następnymi warstwami charakteryzującymi się odpowiednią
odpornością [1,3,6].

Interesującą odmianą farb o wysokiej zawartości pyłu cynkowego są grunty warsztatowe
do pokrywania ośrutowanych wyrobów hutniczych przed ich dalszą obróbką
technologiczną: trasowaniem, cięciem i spawaniem. Grunty takie zawierające
drobnoziarnisty pigment cynkowy są nanoszone na grubość 20-40 (jm i stanowią doskonałą
ochronę czasową oraz bardzo dobry, uniwersalny podkład do nanoszenia następnych
warstw powłokowych.

4. WŁAŚCIWOŚCI I ZAKRES STOSOWANIA FARB
O SPOIWIE ORGANICZNYM

Spoiwo organiczne, w odróżnieniu od spoiwa nieorganicznego, w zasadzie nie jest
reaktywne w stosunku do pigmentu cynkowego [1,2]. Spełnia więc funkcję, w stosunku do
cząstek cynku, izolacyjnej matrycy (rys. lb). W tej sytuacji protektorowe działanie
ochronne cynku zawartego w powłoce zależy od fizycznego kontaktu pomiędzy cząstkami
tego pigmentu. Innymi słowy, powłoki z tego rodzaju farb zapewniają ochronę
protektorową tylko wówczas, gdy zawartość pigmentu cynkowego w farbie jest bardzo
wysoka (wyższa niż w przypadku farb nieorganicznych).

Farby organiczne pigmentowane cynkiem wymagają również obróbki strumieniowo-
ściernej powierzchni przed malowaniem, ale uzyskanie stopnia czystości Sa 2 wg PN-ISO
8501-1 przeważnie jest już wystarczające.

Suszenie wymalowań z tych farb zależy od rodzaju spoiwa - tzn. nie występują tu jakieś
specjalne wymagania, jak w przypadku farb o spoiwie nieorganicznym. Innymi słowy, w
przypadku spoiw epoksydowego, poliuretanowego czy silikonowego należy postępować
podobnie jak podczas suszenia innych wymalowań o tych spoiwach.

Właściwości ochronne powłok z tych farb zależą w dużym stopniu od rodzaju spoiwa
[2,6]. Odnosi się to zarówno do chemoodporności jak i do termoodporności (ich odporność
termiczna na ogół nie przekracza 150°C).

Warstwy gruntowe z tych farb nie stanowią samodzielnego zabezpieczenia przed
korozją. Są one z reguły pokrywane następnymi warstwami innych farb. Takie dwu- czy
trójwarstwowe pokrycia, dobrane stosowanie do przewidywanych warunków eksploatacji,
stanowią bardzo dobre zabezpieczenia przed korozją.
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Rys. 1. Powłoki malarskie pigmentowane pyłem cynkowym,
a - powłoka farby o spoiwie nieorganicznym
b - powłoka farby o spoiwie organicznym.
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5. WNIOSKI

1. Farby o wysokiej zawartości pyłu cynkowego umożliwiają uzyskiwanie pokryć o bardzo
dobrych właściwościach użytkowych, zapewniających wieloletnią ochronę przed
korozją. Szczególnie odnosi się to do powłok z farb o spoiwie nieorganicznym.

2. Farby o wysokiej zawartości pyłu cynkowego są przydatne do ochrony przed korozją
wielu urządzeń i instalacji energetycznych (obudów generatorów, elektrofiltrów,
instalacji odsiarczania spalin i różnego rodzaju rurociągów).

3. Powłoki z farb pigmentowanych pyłem cynkowym wykazują wiele podobieństw do
powłok cynkowych nanoszonych ogniowo. Równocześnie wykazują jednak pewne
różnice. Dlatego dobór powłok z tych farb powinien być oparty na analizie warunków
eksploatacyjnych i możliwości realizacyjnych.
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W referacie zaprezentowano metodykę postępowania przy realizacji ekspertyz dotyczących
konstrukcji stalowych nitowanych, eksploatowanych już wiele dziesiątków lat. Badania
naprężeń rurociągów derywacyjnych elektrowni szczytowo pompowej uzupełniono
badaniami nieniszczącymi. W badaniach NDT zastosowano niekonwencjonalne metody
badawcze, polegające na wykorzystaniu radiografii papierowej do wykonania mappingu
korozji oraz metodę radiograficzną do oceny jakości połączeń nitowanych.

1. WSTĘP

Badania eksploatacyjne obiektów przemysłowych w ostatnich latach zmieniły się z badań
najczęściej nieplanowanych, wymuszanych częstotliwością awarii, w badania bardzo
precyzyjnie przygotowywane i planowane na długie okresy pracy. Rozpoczęcie
prowadzenia systematycznych badań eksploatacyjnych już nie jest tylko wynikiem wymagań
stawianych poprzez przepisy prawne, których funkcjonowanie sprawdzają przedstawiciele
odpowiednich urzędów, lecz jest spowodowane względami prawami ekonomicznymi.

Od momentu powstania pierwszych konstrukcji spawanych głównym procesem
technologicznym określającym jakość wyrobu stało się spawanie. Jednakże oprócz
konstrukcji spawanych istnieją nadal i znakomicie funkcjonują wielorakie konstrukcje gdzie
łączenie elementów stalowych odbywało się przy pomocy nitowania. Połączenia nitowane
występują w elementach kratownic urządzeń dźwignicowych, w budowlach inżynieryjnych
jak np. mosty, wiadukty oraz w takich urządzeniach jak zbiorniki czy rurociągi. Konstrukcje
te nie istnieją bynajmniej z powodów ich wartości muzealnej lecz z korzyści ekonomicznych
gdyż ich parametry techniczne są zupełnie dobre. Jednym z takich obiektów są rurociągi
derywacyjne w elektrowni szczytowo pompowej w Dychowie.

2. DANE TECHNICZNE

Elektrownia Dychów jest jedną z 15 elektrowni rozlokowanych na rzekach Bóbr oraz Nysa
Łużycka, które wchodzą w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA. Sama
elektrownia szczytowo pompowa Dychów posiada moc 79,5 MW otrzymywaną z trzech
turbozespołów uruchomionych w roku 1950 i 1960. Historia elektrowni zaczęła się jeszcze
przed II wojną światową w latach 1933-1936. W tym czasie zbudowane zostały 3 rurociągi,
łączące górny zbiornik wodny z 3 turbinami w pobliżu zbiornika dolnego. Przedmiotem
badania były 3 rurociągi derywacyjne (rys. 1). Każdy z nich zbudowany jest z 25 kręgów o
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średnicy wewnętrznej 6,4 m, szerokości 2 m oraz grubości od 12 do 19 mm. W sumie
każdy rurociąg ma 56 metrów długości i nachylenie do poziomu wody 30°. Łączenie
kręgów wykonane jest poprzez nitowanie bezpośrednio w układzie na zakładkę lub z
dodatkowym pierścieniem w układzie na nakładkę. Każdy krąg składa się z łączonych
poprzez nitowanie 3 arkuszy blach o długości 6,7 m dając obwód ponad 20 metrów. Na
długości każdego rurociągu występują po dwie pary szczelin dylatacyjnych ze specjalnym
układem nitowanym.

Rys. 1. Przekrój zbiornika górnego i EW Dychów: a)zamek wodny górny, b)rurociąg
derywacyjny, c)hala generatorów, d) zbiornik dolny

3. METODYKA BADANIA

Historia badań diagnostycznych rurociągów derywacyjnych jest stosunkowo krótka.
Większe badania wykonywane były w latach 1983/84. W zakres tych badań wchodziły:
• oględziny zewnętrzne blach
• badania ultradźwiękowe blach do określenia stopnia ubytków grubości w wyniku korozji

w ilości 3x12 równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych na każdym kręgu czyli
wykonanie ponad 2600 punktów na 1 rurociąg.

• badania składu chemicznego
• badania ultradźwiękowe nitów wzdłuż ich osi - zbadano ponad 1400 szt.
• badania ultradźwiękowe mostków pomiędzy nitami.
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Wyżej wspomniane badania wymagały olbrzymiego nakładu pracy lecz w
opracowywaniu obecnego programu badawczego były bardzo pomocne gdyż również na
ich podstawie określono strefy reprezentatywne do opracowania nowej prostszej metodyki
badania.

Obecnie realizowane badania wykonywane w celu określenia stanu rurociągu były
skierowane na: 1- określenie stanu stali i stopnia skorodowania blach oraz ocena połączeń
nitowanych 2- badania charakteru pracy rurociągów i stanu ich naprężeń.

Zakres wykonywanych badań diagnostycznych

Badania korozyjnych ubytków blach

Badaniom poddano 20 obszarów o wymiarach 30 x 40 cm z okolic dylatacji i na nich
zaznaczono około 60 punktów o zróżnicowanej powierzchni, w których wżery i ubytki
były najgłębsze. Powierzchnie wyznaczonych punktów wyszlifowano i poddano
ultradźwiękowym pomiarom grubości. Przeciętnie głębokość ubytków korozyjnych
zawierała się w granicach 2- 3 mm co dla kręgów dolnych odpowiada ubytkom 10-15% a
dla kręgów górnych 17-25%.
Następnie wybrane obszary poddano specjalnym badaniom radiograficznym na papierach
niskosrebrowych [1,2,3] w celu określenia procentowego rozkładu wielkości i charakteru
korozji. Badania te wyraźnie ujawniły w jakich strefach rurociągu występuje przewaga
korozji wżerowej a w jakich równomiernej, (fot.l)
Dodatkowo wykonano badania grubości blach w około 350 punktach, w których
przeprowadzano uprzednio badania w 1984r. pomiary te wykazały głębsze ubytki
korozyjne do 4,5 mm występujące w górnych obszarach przy otworach kanałów
dylatacyjnych.

W wyniku powyższych badań stwierdzono, że ubytki grubości blach w odniesieniu do
wcześniejszych badań z 1984 i 1992 r nie wykazują istotnych różnic wykraczających poza
granice błędów pomiarowych. Dowodzi to, że procesy korozyjne pod powłokami
ochronnymi nie rozwijają się, jak również nie występują w znaczny sposób procesy
erozyjne. Następne badania eksploatacyjne mogą być ograniczone jedynie do obszarów
wcześniej wytypowanych narażonych w większym stopniu na korozję wżerową.

Badania radiograficzne połączeń nitowanych

W pracach nad połączeniami nitowanymi oparto się na badaniu radiograficznym. Ponieważ
nit pracuje na ścinanie trzona a polem współpracy z blachą jest powierzchnia otworu,
zastosowano metodę radiograficzną w celu określenia szczeliny pomiędzy nitem i otworem
powstałej w efekcie pracy oraz ewentualnie w wyniku korozji. Badaniom poddano 20
wytypowanych obszarów o wielkości 30 x 40 cm zawierających łącznie około 180 nitów.
Badania te wykazały w 12% nitów luzy promieniowe połączenia o wielkości szczeliny od 1
do 2 mm. Luzy te nie zawsze występowały na całym obwodzie połączenia.
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Badania niszczące połączeń nitowanych

W celu jednoznacznego określenia przyczyny występowania luzów promieniowych na
połączenia pomiędzy nitem a otworem wykonano w 2 przypadkach wybicie nitów z
połączeń typu zakładkowego i nakładkowego. Dla badanego połączenia zakładkowego
stwierdzano owalizację otworów blach łączonych o wielkości około 1 mm zaś dla
połączenia nakładkowego różnica wynosiła 2 mm.
Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że powierzchnie nitów są po 50 latach metalicznie
czyste bez śladów korozji i nieuszkodzone. Luzy istniejące były jedynie wynikiem pewnej
niedokładności procesu technologicznego. Badania twardości oraz ocena mikroskopowa
nie wykazały nieprawidłowości ani korozji.

Badania pulsacji naprężeń w powłokach rurociągów

Przeprowadzono również badania naprężeń w wytypowanych obszarach powłok
wszystkich rurociągów oraz na elementach konstrukcji wsporników. Badania wykonano
podczas uruchomienia pomp oraz turbin i pomiary podczas opróżniania i napełniania
rurociągu. Uzyskane wyniki pulsacji naprężeń nie budziły żadnych zastrzeżeń
eksploatacyjnych.

4. WNIOSKI

1. Konstrukcje nitowane nawet po 50 latach eksploatacji mogą być nadal w pełni przydatne
do eksploatacji.

2. Potwierdza się przydatność zastosowania metody radiograficznej do badania połączeń
nitowanych.

3. Wykorzystanie mało znanej metody radiografii papierowej niskosrebrowej do badań
korozji blach przy dokładnym wyborze miejsc reprezentatywnych pozwala określić
precyzyjnie charakter i stopień korozji.

4. Właściwie opracowany program badań pozwala uzyskać precyzyjne wyniki oraz skrócić
czas i obniżyć koszty badań.
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Porównano i poddano analizie kryteria kwalifikujące technologią spawania wybranych
rurociągów ciśnieniowych według wymagań ogólnych Urzędu Dozoru Technicznego i
Polskich Norm z wymaganiami norm ASME zawartymi w sekcji IX, dotyczącej spawania
kotłów i zbiorników ciśnieniowych, oraz w kodeksie B3J.3, obejmującym rurociągi
ciśnieniowe.

1. WSTĘP

Przeprowadzona i nadzorowana przez zachodnich głównych wykonawców modernizacja
krajowych instalacji przemysłowych często wymaga stosowania podwójnych badań
połączeń spawanych. Wynika to z konieczności spełnienia kryteriów odbioru technicznego
honorowanych przez głównego wykonawcę, opierającego się najczęściej na normach
ASME, oraz przez Urząd Dozoru Technicznego, opierający się na własnych przepisach i
Polskich Normach. O ile do oceny złączy spawanych z elementów płaskich wykonanie
płyty kontrolnej o odpowiedniej długości zazwyczaj umożliwia przeprowadzenie badań
spełniających wymagania odbiorców zachodnich i krajowych, to do oceny złączy rurowych
(o średnicy powyżej 51 mm) należy zazwyczaj wykonać większą liczbę króćców
kontrolnych, niż w przypadku odbioru pojedynczego W pracy przedstawiono analizę, z
której wynika niezbędna do wykonania liczba króćców kontrolnych, aby laboratorium
mogło przeprowadzić badania spełniające wymogi odbiorców zachodnich i krajowych.

2. BADANIA KRÓĆCÓW LUB SEGMENTÓW PRÓBNYCH
Z OBWODOWYM ZŁĄCZEM SPAWANYM

Złącza próbne, które na podstawie badań nieniszczących uzyskują ocenę pozytywną
poddawane są dalszym badaniom mechanicznym i ewentualnie metalograficznym. W
zależności od instytucji kwalifikującej technologię spawania, badania są przeprowadzane
według warunków technicznych Dozoru Technicznego lub według norm ASME. W
przypadku odbioru podwójnego powstaje dylemat czy badania wykonane według norm
ASME powinny być uznawane przez Urząd Dozoru Technicznego, a jeżeli nie, to jak
minimalizować koszty badań.
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2.1. Badania według warunków technicznych dozoru technicznego

Zakres badań króćców o średnicy zewnętrznej przekraczającej 51 mm, usytuowanych
podczas spawania poziomo (ułożenie króćca CA) i pionowo (ułożenie króćca EA),
wynikający z warunków technicznych dozoru technicznego DT-UT-90/WO-W
zamieszczono w tabeli 1. Przykład pobierania odcinków próbnych z króćca do
wykonywania próbek oraz stosowane oznaczenia próbek przeznaczonych do próby
rozciągania i zginania złączy obwodowych rur pokazano na rys. 1-4. W przypadku
wykonywania próbek do badań metalograficznych i udarnościowych, szerokość
pobieranych odcinków próbnych jest stała i wynosi około 12 mm. Podstawowe wymiary
próbek przeznaczonych do próby rozciągania złącza spawanego według PN-88/M-69710 i
zginania według normy PN-88/M-69720 zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 1. Zakres badań króćców i segmentów próbnych z obwodowym złączem spawanym
według warunków technicznych dozoru technicznego DT-UT-90/WO-W

Rodzaj badania

próba statyczna
rozciągania złącza
wgPN-88/M.-69710

próba zginania złącza
wg PN-88/M.-69720

próba udarności złącza
wg PN-88/M.-69733 dla
rur kotłowych o
g >12 mm, poddanych

obróbce cieplnej.
badania mikroskopowe
złączy o g > 5 mm,
poddanych obr. cieplnej

Usytuowanie króćca

pozioma CA

pionowa EA

pozioma CA

pionowa EA
pozioma CA

pionowa EA

Pozycja spawania
podolna Al
pionowa A4

pułapowa A3
naścienna A2
podolna A1
pionowa A4

pułapowa A3
naścienna A2

Liczba próbek
1
1
1
2
1
1
1
2

dla g < 30 mm 2 próbki
(1 w spoinie i 1 w strefie przejściowej)

dla g > 30 mm 2 próbki z grubości
(2 w spoinie i 2 w strefie przejściowej)

1 próbka z króćca

X

U j

f\
U

Rysi. Przykład pobierania odcinków
próbnych z króćca

Rys.2. Oznaczenia wymiarów próbki typu A do badania
wytrzymałości złącza obwodowego wg PN-88/M-69710
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Rys. 3. Oznaczenia wymiarów próbki typu A do próby
zginania z rozciąganiem powierzchni
zewnętrznych złącza obwodowego wg PN-
88/M.-69720

Rys.4. Oznaczenia wymiarów próbki typu B do próby
zginania z rozciąganiem przekroju
poprzecznego złącza obwodowego wg PN-
88/M.-69720

Tabela 2. Szerokość próbek poprzecznych stosowanych do próby rozciągania złącza
spawanego wg PN-88/M69710 i próby zginania wg PN-88/M69720

Rodzaj próbki

A
do próby

rozciągania

A
do próby
zginania

B
do próby
zginania

grubość ścianki
„g" króćca [mml

g<20
20 < g < 40

g>40

g<25

g>25

g<21
g>21

grubość próbki
„a0" [mml

ao = g
ao = g lub ao =20
ao=201ubao=40

ao = g

ao = 25

0,7 g
15

Szerokość próbki
„b 0 " [mml
bo = 1,2 ao

lecz

1 0 < b < 5 0
dla dz < 60

bo = g + dz /10
dla dz > 60

bo = g + dz 120
lecz

12 < bo < 40
bo = g
lecz

g < 4 0

Szerokość główki
„H" [mml

H = b o + 12

W oparciu o dane wyszczególnione w tabelach 1 i 2 opracowano algorytm
umożliwiający wyznaczanie dla średnicy zewnętrznej i grubości ścianki rurociągu liczbę
króćców niezbędnych do wykonania, wymaganego w warunkach technicznych dozoru
technicznego, zakresu badań na próbkach standardowych. Podstawą algorytmu
obliczeniowego jest równanie:

0,25 x71 ( d z - 2g) > ni( l ,2g + 12) + n 2(g + dz/w) + n 3 xHu + H M + IL, X S,

w którym:
d z - średnica zewnętrzna rurociągu (króćca),
g - grubość ścianki rurociągu,
w - współczynnik dla dz < 60mm wynosi 10 i dla dz > 60mm wynosi 20,
Hu - szerokość wycinka próbnego przeznaczonego na wykonanie próbki udarnościowej

(w obliczeniach przyjęto 12 mm),
HM - szerokość wycinka próbnego przeznaczonego na wykonanie próbki

metalograficznej (w obliczeniach ten wymiar pominięto zakładając, że odcinek może
być pobrany z czwartej ćwiartki króćca CA wykonanego w pozycji A4 lub z
dowolnego miejsca króćca spawanego w położeniu EA),

S - szerokość narzędzia tnącego (w obliczeniach przyjęto 2 mm),
ni - liczba próbek na rozciąganie dla określonej pozycji spawania (w obliczeniach

przyjęto warunek l,2g > 10 mm),
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n3 - liczba próbek udarnościowych,
n4 - liczba cięć związanych z pobieraniem odcinków próbnych dla określonej pozycji

spawania.

Wyniki analizy wyżej omówionego równania, dla wybranego zakresu średnic rurociągów,
opracowano w postaci liczby króćców niezbędnych do przeprowadzenia badań określonych
w warunkach technicznych dozoru technicznego (tabela 3). Dla rurociągów o średnicy
zewnętrznej nie przekraczające 57 mm, niezależnie od grubości ścianki, należy wykonać 3
króćce - 1 w położeniu EA i 2 w położeniu CA. W miarę wzrostu średnicy rurociągów
występują grubości ścianek umożliwiające przeprowadzenie badań na dwóch króćcach,
jednym wykonanym w położeniu EA i jednym w położeniu CA. W tabeli 3 podano pewien
obszar jako alternatywny co do liczby króćców (2 lub 3). Obszar ten dotyczy zwłaszcza
króćców o grubości ścianek g > 12mm, dla których należy przeprowadzić próbę udarności.
Trzy króćce, w tym dwa spawane w położeniu CA, są wymagane wówczas gdy próba
udarności powinna być wykonana na złączu w pozycji Al i/lub A3. W przypadku gdy
udarność może być określona wyłącznie na części złącza wykonanego w pozycji A4,
wówczas do przeprowadzenia pełnego zakresu badań wystarczają dwa króćce. Dla szeregu
rurociągów występuje możliwość przeprowadzenia kompletu badań na 1 króćcu spawanym
na 3/4 długości obwodu w położeniu poziomym CA i 1/4 długości obwodu w położeniu
pionowym EA. W tym względzie warunki techniczne DT-UT-90AV0-W wypowiadają się w
sposób ogólnikowy, że dla zbadania złączy rur o większych średnicach mogą być wykonane
segmenty próbne.

Tabela 3. Wymagana

Średnica
zewnętrzna

króćca, [mm]

54,0
57,0
60,3
63,5
76,1
82,5
88,9
101,6
108,0
114,3
127,0
133,0
139,7
159,0
168,3
177,8
193,7
219,1
244,5

liczba króćców do badań wg DT - UT

grubości <
2,61 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,01 5,5 6,3

Wymagana

1 2 %

2
2

- 90/WO -

ścianki króćca w
7, l | 8,01 8,8 10,

[mm]
U. |12,

W

14, 16 17, 20122,
iczba króćców próbnych

' " - •

%

2 3
2
2
2

1 2
1 2

1
1

2
2

1 1 2
1 1

1
1

1

M ;
2(3) i
m \
m
2 1

2
2
2

1
1

2 1
1 2 1
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2.2. Badania według norm ASME

Norma ASME - sekcja IX wymaga przeprowadzania badań własności mechanicznych
złączy spawanych w celu kwalifikacji technologii spawania oraz kwalifikacji wykonawstwa.
Celem badań kwalifikujących technologie spawania (PQR - skrót od nazwy „Procedure
Qualification Record") jest stwierdzenie, iż złącze spawane według opracowanej
technologii odpowiada pod względem własności mechanicznych wymaganiom stawianym
wytwarzanej konstrukcji. Badania kwalifikujące wykonawstwo mają natomiast na celu
sprawdzenie zdolności spawacza do prawidłowego ułożenia spoiny wykonywanej według
zatwierdzonej technologii. Zakres badań złączy spawanych w zależności od przedmiotu
kwalifikacji pokazano w tablicach 4 i 5 natomiast miejsca pobierania próbek z króćców na
rys. 5-8.

Przy spawaniu obwodowym rur w normie ASME wyróżnia się następujące pozycje:
1G - oś wzdłużna rury usytuowana poziomo, podczas spawania rura jest obracana,
2G - oś wzdłużna rury usytuowana jest pionowo, oś spoiny leży w płaszczyźnie poziomej,

rura w trakcie spawania jest nieruchoma (odpowiada krajowemu oznaczeniu EA),
5G - oś wzdłużna rury usytuowana jest poziomo, oś spoiny leży w płaszczyźnie pionowej,

podczas spawania rura jest nieruchoma (odpowiada krajowemu oznaczeniu CA),
6G - oś wzdłużna rury nachylona do poziomu pod kątem 45°, podczas spawania rura jest

nieruchoma (odpowiada krajowemu oznaczeniu DA),

Tabela 4. Kwalifikowane grubości złączy spawanych oraz rodzaj i liczba próbek do badań
kwalifikujących technologię spawania wg QW-451.1

Grubość T
złącza

próbnego
mm

T<1,58

1,58 < T < 9,52

9,52<T< 19,05

19,05 <T<31,8

Zakres kwalifikowanej
grubości materiału

rodzimego, mm
min

T

1,58

4,76

4,76

max

2T

2T

2T

2T

Kwalifikowana
max

grubość spoiny
mm

2t

2t

2t

2t dlat< 19,05
2T dla t > 19,05

Liczba próbek przeznaczonych do
rozciągania

2

2

2

2

gięcia
boku

-

*i)

*D

4

z rozciąganiem
lica

2

2

2

-

grani

2

2

2

-

* ł ) dla T > 9,52 próbki do zginania z rozciąganiem lica i grani mogą być zastąpione próbkami
z rozciąganiem boku.

Do badań kwalifikujących technologię spawania (PQR) stosuje się również próbę
udarności Charpy na próbkach z karbem V, jeśli tego wymagają inne sekcje przepisów.
Według kodeksu B31.3 artykuł 323.3, dla połączeń spawanych rurociągów ciśnieniowych
wykonywanych ze stali węglowej, nisko i średnio stopowej, wysokostopowej ferrytycznej
oraz austenitycznej zawierającej powyżej 0,1%C, próbę udarności przeprowadza się w
temperaturze przyjętej w projekcie za najniższą, jeśli t min < -29°C. Badania wykonuje się na
3 próbkach z karbem naciętym w spoinie i 3 próbkach z karbem naciętym w strefie wpływu
ciepła.

Badania kwalifikujące technologię spawania przeprowadza się na króćcach wykonanych
w pozycji 5G lub 6G natomiast do badań kwalifikujących wykonawstwo stosuje się króćce
odpowiednie do wykonywanych w produkcji pozycji spawania (tabela 6).
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10 St. I 10,St.

gięcie grani
(gięcie boku)

płaszczyzna pozioma
rury spawane] w pozycji SG.

gięcie grani
(gięcie boku)

:loma linia
letlanla dla
c)l 5G lub 6G

Rys.5. Pobieranie próbek z króćca wykonanego
w pozycji 5G do kwalifikacji technologii
spawania wg QW-463.1 (d i e)

Rys.6. Pobieranie próbek udarnościowych z
króćca wykonanego w pozycji 5G lub
6Gdo kwalifikacji technologii spawania.

\
gięcie grani
(gięcie boku

gięcie lica
(gięcie boku) ,

/
ięcle lica

'gie.de boku)

Płaszczyzna pozioma dla
H rury-spudfnet-w pozycji—1-|— - -

gięcie grani
Ugięcie boku)

\

Rys.7. Pobieranie próbek z króćca wykonanego
w pozycji 5G lub 6G do kwalifikacji
wykonawstwa wg QW-463.2 (d i e).

gięcie

50 s t

pozioma linia odniesienia
dla stałej pozycji naściennej

Rura w stałej pozycji 5G

rura w stałej pozycji
pionowej 2G

Rys.8. Pobieranie próbek z króćców o średnicy zewnętrznej 152 lub 203 mm, spawanych w
pozycji 5G i 2G, do kwalifikacji wykonawstwa wg QW-463.2(g).
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Tabela 5. Kwalifikowane grubości złączy spawanych oraz rodzaj i liczba próbek do badań
kwalifikujących wykonawstwo spoin czołowych wg QW-452.1

Grubość T złącza
próbnego

mm
T < 9,52

1,58 < T < 19,05

T> 19,05

Kwalifikowana
grubość spoiny

max
2t
2t

bez ograniczenia

Liczba próbek przeznaczonych do
gięcia z rozciąganiem

boku
*O

*D

*2) 2

lica
*2) j

*2) j

-

grani
•2) !
*2) ,

-

• ! ) dla T ż 9,52 próbki do zginania z rozciąganiem lica i grani mogą być zastąpione próbkami z
rozciąganiem boku.

* 2 ) dla kwalifikacji wykonawstwa ziąsy w pozycji 5G i 6G wymagana jest podwójna ilość próbek (rys7).

Tabela 6. Kwalifikacja pozyqi spawania w zależności od pozyqi wykonania króćca ze spoiną
czołową

Pozycja
wykonania króćca

1G
2G
5G
6G

2 G + 5 G

-
EA
CA
DA

EA + CA

kwalifikowane pozycje spawania dla rur i blach
oznaczenie pozycji wg ASME

F
F + H

F + V + O
F + V + O + H
F + V + O + H

oznaczenie pozycji wg PN

Al
A1 + A2

Al + A4 + A3
Al + A4 + A3 + A2
Al + A4 + A3 + A2

Prawidłowe ułożenie spoiny czołowej na króćcu 6G (DA) lub króćcach 2G i 5G (EA i CA)
kwalifikuje wykonawstwo dla wszystkich pozycji spawania zarówno rur jak i blach. Norma
ASME DC dla kwalifikacji wykonawstwa dopuszcza na króćcach o średnicy zewnętrznej
152 i 203 mm, spawanie części spoiny w położeniu 5G i części w położeniu 2G /rys.8/.
Artykuł QW 452.3 sekcji DC normy ASME wprowadza ograniczenie co do minimalnych
zakwalifikowanych średnic rurociągów.

Tabela T.Wymiary próbek przeznaczonych do
próby gięcia poprzecznego, złączy
spawanych wg QW-462, QW-466.1

Tabela 8. Wymiary (C i W) próbek płaskich
poprzecznych z główkami, przeznaczonych do
próby rozciągania rurowych złączy spawanych

gięcie

lico
grań

bok

szerokość
próbki (bo) W,

mm
* 2 38

* 2 38

dlaT<38 W=T
dlaT>38
19<WS38

grubość próbki
(ao), t,

mm
*' =Tleczą 9,5

*' =TleczS 9,5

*' 9,5

Dz,
mm

do 76

pow. 76

t,
mm

t<12,5
t<19

t<25

t<38

w,
mm

12,5

19

25

38

c,
mm

27

32

38

51

*') dla materiału o wydłużeniu A5 < 20 % grubość t próbki wylicza się z zależności t = A x A5/100 x A5;
gdzie A - grubość trzpienia gnącego,

* ) wg ANSI/AWS B4.0-02 za szerokość próbki W przyjmuje się jeden z większych wymiarów: W=4T lub
ID/3.
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10 cali lub wg wymagań

Rys. 9. Próbka płaska z główką dla króćców wg QW-462. l(b)

Dla rur spawanych doczołowo o średnicy
zewnętrznej powyżej 3 cali (76,2 mm)
stosuje się próbki płaskie z główkami,
wykonane zgodnie z rys. 9. Dla grubości
ścianek powyżej 1 cala (25,4 mm)
dopuszcza się wykonanie próbek wielo-
krotnych pod warunkiem, iż obejmują one
pełną grubość spoiny. Dla rur o średnicy
zewnętrznej równej bądź mniejszej od 76,2
mm, dopuszcza się stosowanie próbek
bez główek o pełnym przekroju rury lub
alternatywnych próbek płaskich z główkami,

tj. bez obróbki mechanicznej powierzchni wklęsłej i wypukłej. W oparciu o dane wyszczególnione w
tablicach 4, 7, i 8 oraz na rys. 5 - 8, przeprowadzono analizę dla typowych wymiarów rur, z której
wynika niezbędna liczba króćców do przeprowadzenia badań wymaganych w normie ASME IX do
kwalifikacji technologii spawania. Wyniki analizy zamieszczone w tabeli 9 bez nawiasów odnoszą
się do kwalifikacji technologii w oparciu o próby rozciągania i zginania natomiast wyniki w
nawiasach do kwalifikacji technologii na podstawie próby rozciągania, zginania oraz udarności
spoiny i strefy wpływu ciepła. W obliczeniach przyjęto, że dla króćców o grubości ścianek powyżej
9,5 mm będą stosowane próbki na zginanie z rozciąganiem boku spoiny.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że niezbędna do kwalifikacji technologia spawania liczba
króćców próbnych o średnicy do 133 mm zależy od grubości ścianki i zakresu badań. Dla
większych średnic, badania kwalifikacyjne można przeprowadzić na jednym króćcu.

Tabela 9. Wymagana

Średnica
zewnętrzna

króćca, [mm]

54,0
57,0
60,3
63,5
76,1
82,5
88,9
101,6
108,0
114,3
127,0
133,0
139,7
159,0
168,3
177,8
193,7
219,1
244,5

liczba króćców

2,612,9 i ? 1 6

2*3} M i
1 U

1

do badań kwalifikujących 1

grubości ścianki króćca w
4,014,5 5,0 5,5 6 1 7,1 8,018,8 10

technologię spawania

[mm]
U, 12, 14, 16 17, 20 22,

Wymagana liczba króćców próbnych

T?. A.+T Jt. tsJBMagga«ajgHralsWBaBcg88KBK?re

%m - S i t !

1(2) ZU}...
1(2)

1(2) j
im

1(2)
ł(2)

KD 1(2)
(O l<2

1
1(1) 1 (2) 1

KD 1(1
KD
KD

1 1(1)
1 KD

1 (1)

KD
KD
KD

HD

90



3. PODSUMOWANIE

Przeprowadzony przegląd przepisów UDT oraz ASME z zakresu badań spawanych złączy
próbnych ze spoiną obwodową wskazuje na znaczące różnice co do miejsc pobierania
odcinków próbnych (rys. 1 i 5), a także wymiarów (tabl. 2, 7 i 8) i liczebności próbek
(tabl.l, 4 i 5). Ponadto występują różnice przy doborze niektórych parametrów
przeprowadzania próby zginania. Przykładowo dla najczęściej badanych materiałów
charakteryzujących się wydłużeniem A5 od 20 do 25%, średnica trzpienia gnącego
dobierana wg przepisów UDT stanowi trzykrotną wartość grubości złącza (próbki),
podczas gdy wg przepisów ASME - czterokrotną wartość grubości próbki. Wykazane
różnice w przepisach regulujących badania spawanych złączy próbnych mają istotne
znaczenie w przypadkach gdy modernizacja lub budowa instalacji przemysłowych
prowadzona jest na terenie kraju przez wykonawców zachodnich. W takich sytuacjach
wymagany jest odbiór techniczny urządzeń ciśnieniowych przez wykonawcę zachodniego,
najczęściej wg przepisów ASME, oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego,
odpowiedzialny za nadzór nad stanem technicznym urządzeń ciśnieniowych
eksploatowanych na terenie kraju, wg własnych przepisów i polskich norm. W referacie
przedstawiono wyniki analizy, które mogą być pomocne przy określaniu niezbędnej do
wykonania liczby króćców próbnych w zależności od średnicy zewnętrznej i grubości
ścianki (tabl. 3 i 9). Wykazane różnice w przepisach krajowych i zachodnich stwarzają
potrzebę wykonywania zwiększonej liczby spawanych złączy próbnych co wpływa w
przybliżeniu na dwukrotne zwiększenie kosztów opracowania dokumentacji odbiorczej oraz
kosztów materiałowych i badań. Z tego punktu widzenia, zwłaszcza w perspektywie
rozszerzania współpracy z krajami EWG, nasuwa się wniosek o pilnej potrzebie
dostosowania krajowych przepisów badań kwalifikujących technologię i wykonawstwo
złączy spawanych do norm stosowanych w krajach Zjednoczonej Europy.
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WYBRANE ZAGADNIENIA

ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM
MIESZANYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH ZE STALI

DO PRACY W PODWYŻSZONYCH TEMPERATURACH

MARIAN ZEMAN, JERZY BRÓZDA
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych

Instytut Spawalnictwa - Gliwice

Przedstawiono problemy krajowej energetyki oraz nowoczesne stale do pracy w
podwyższonych temperaturach stosowane w instalacjach energetycznych. Omówiono
technologię wykonywania spawanych złączy mieszanych stali P91 ze stalami 10H2M,
13HMF i X20CrMoV 12.1. Podano własności złączy spawanych z tych stali i zwrócono
uwagą na niektóre problemy występujące przy ich wykonywaniu.

1. PROBLEMY KRAJOWEJ ENERGETYKI KONWENCJONALNEJ

Jednym z najistotniejszych problemów rozwoju kraju jest dalszy rozwój energetyki
konwencjonalnej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną związane jest bezpośrednio ze
strukturą produkcyjną i jej energochłonnością oraz z prawidłowym zarządzaniem energią.
Według ocen Centralnego Urzędu Planowania wzrost PKB o około 6% (a taki jest
planowany na lata 1998-2000) może spowodować niedobór energii elektrycznej,
szacowany w roku 2010 na poziomie 2000 MW [2], o ile nie zostaną podjęte zdecydowane
działania na szczeblu rządowym.

Eksploatowany park energetyczny jest w dużej mierze mocno przestarzały, czego
dowodem jest fakt, iż 40 bloków energetycznych o mocy do 200 MW osiągnęło lub
osiągnie granice swojej produktywności i dyspozycyjności (tj. przekroczy okres 30 lat
eksploatacji). Mają one niską sprawność wynoszącą 32% (nowoczesne kotły osiągają
sprawność 48%) i dużą awaryjność (przekraczającą 5% wskaźnika FOR) [1]. Analiza
struktury produkcji energii elektrycznej wskazuje, że baza paliwowa energetyki krajowej
oparta będzie w roku 2010 głównie w 81% na węglu kamiennym i brunatnym, a jedynie
17% energii pozyskiwanych będzie z gazu, tj. paliwa, które jest nośnikiem energetycznym
w nowoczesnych układach gazowo-parowych [3]. Założenia polityki energetycznej kraju
zakładają budowę kotłów konwencjonalnych pracujących przy parametrach
nadkrytycznych (T=620°C, p=25-30MPa), kotłów fluidalnych oraz układów gazowo-
parowych, wykonanych z nowoczesnych materiałów o wysokiej odporności na pełzanie
(Rz

100 00° > 80 MPa w 600°C), spełniających bardzo ostre wymagania ekologiczne normy
ISO 14 000.

Obecnie, z uwagi na ograniczone środki finansowe elektrowni (po podwyżce cen węgla
kamiennego do poziomu 40 $/tonę energetyka nie osiąga zysków), nie jest możliwa
gruntowna modernizacja przemysłu energetycznego (wyeksploatowanych elektrowni i
elektrociepłowni), a jedynie prowadzenie bieżących prac remontowych. Ostatnie kilka lat
to okres wytężonej pracy ekip remontowych wielu elektrowni i zakładów będących
użytkownikami konstrukcji wykonanych ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach.
Jednym z problemów, mocno akcentowanych przez służby remontowe sektora
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energetycznego, jest zagadnienie naprawy i wykonywania połączeń mieszanych ze stali
10H2M, 15HM, 13HMF, X20CrMoV12.1 iP91.

Energetycy wiążą wielkie nadzieje z wdrożeniem nowoczesnej stali martenzytycznej
P91, zawierającej 9%Cr, l%Mo, i mikrododatki Nb, V, która poza bardzo dobrą
spawalnością pozwala na wydatne zmniejszenie masy i przekroju czynnego instalacji
(zmniejszenie o 12% grubości rur ze stali P91 w stosunku do rur ze stali X20CrMoV12.1)
[7]. W Polsce w roku 1996 zastosowano stal P91 do budowy grubościennych rurociągów
pary świeżej 4. bloku Elektrowni „Opole" oraz w niektórych elektrowniach
konwencjonalnych w pracach remontowych instalacji cienkościennych.

Przeprowadzone w Instytucie Spawalnictwa badania nad spawalnością stali P91 (wytopy
firmy Vallourec i Huty Batory), badania nad własnościami złączy jednoimiennych
wykonanych ze stali P91 i złączy różnoimiennych wykonanych ze stali P91 z 10H2M,
13HMF i X20CrMoV12.1, przy współpracy z dużymi zakładami produkującymi instalacje
energetyczne REMAK - Opole i CHEMAR - Kielce, pozwoliły na opanowanie technologii
ich wykonywania [5,8,9].

2. MATERIAŁY NA URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Na urządzenia energetyczne pracujące w podwyższonych temperaturach stosowane są:
a) stale zawierające: do 5% Cr, do l%Mo i do 0,25%V,
b) wysokostopowe stale zawierające 9-H%Cr, do: l%Mo, 2,6W, ok. 2,5%Co i 0,004%B.

Do pierwszej grupy zaliczamy stosowane powszechnie w energetyce stale 10H2M,
13HMF, 15HM, natomiast do drugiej grupy zaliczamy nowoczesne stale oznaczone
symbolami: P91 X20CrMoVl2.1. Stale typu P92, HCM12A i NF12 są najnowszymi stalami
z tej grupy, i znajdują zastosowanie w instalacjach badawczych. Czynnikiem decydującym o
własnościach stali energetycznej jest jej wytrzymałość na pełzanie w temperaturze pracy. W
tabeli 1 zestawiono rozwój nowoczesnych stali energetycznych na spawalne rury kotłowe,
małej i dużej średnicy, oraz ich wytrzymałość na pełzanie w temperaturze 600°C po
100 000 godzin. Natomiast na rysunku 1 (wg danych firm: Mannesmann, Vallourec i
Sumimoto) pokazano ich wytrzymałość na pełzanie w różnych temperaturach pracy [6,7].

Tabela 1. Rozwój nowoczesnych stali na rury kotłowe [4]

Wytrzymałość stali na pełzanie w temperaturze 600°C po 100 000 godzinach
70 MPa 90 MPa 130 MPa 150-200 (?) MPa

EM12 > P/T91
9Cr-2Mo-V,Nb 9Cr-lMo-V,Nb

TB12M
12Cr-0,5Mo-l,8W-Ni-V,Nb

V,Nb,B
NF616 (P/T92)

-> 9Cr-0)5Mo-l,8W-V,Nb,B

NF12
HCr-0,2Mo-2,6W-2,5Co-

EM12M
1 lCr-0,2Mo-2,6W-V,Nb,B

HCM12A
_>9Cr-lMo-lW-V,Nb,B

X20CrMoV121 > HCM12
12Cr-lMo-V 12Cr-0,5Mo-2W-V,Nb
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Temperatury pracy stali stosowanych w krajowej energetyce wg wymagań ASTM, DIN
TUV i PN zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Temperatura pracy w normach ASTM, DIN, TUV i PN

Temperatura
pracy \°C]

500
550
560

575
600

625
650

Oznaczenie stali wg normy lub przepisu
ASTM A212iA335

Pl
P2

P12

P/T 11
P/T 12

P/T 9
P/T 91

DIN 17175
15Mo3

-
13CrMo4.4

-
10CrMo9.10

-
X10CrMoNbl2.1
X20CrMoV12.1

Vd TUV W.B.I
16Mo5

-
-

-
-

X12CrMo9.10
-

PN-75/H-84024
16M

-
15HM

(550°C) v

-
13HMFi 10H2M

(580°C) u

-
20H12M1F
(600°C) y

1/ materiał posiada identyczny skład chemiczny jak pozostałe stale w danym wierszu, lecz
wg PN dopuszczony został do pracy w niższych temperatur

Ooo
oo
o
o.

N
%
o.
<a

"oś

320

300

280

260

240

200

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Stale z W i Co

Stal P92

StalP91

X20CrMoV12.1

13HMF

21/4CrlMo

500 540 580 620 660

Temperatura [°C]
Rys. 1 Wytrzymałość na pełzanie stali energetycznych
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Norma europejska PN-EN 10028-2: „Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe.
Stale niestopowe i stopowe do pracy w podwyższonych temperaturach" ujmuje 8
następujących gatunków stali:

a) stale P235 GH, P265 GH, P295 GH, P355 GH zawierające po max. 0,3 Cr i Ni
i po max. 0,02% Ti i V,

b) stal 16Mo3 zawierająca po max. 0,3% Cr i Ni i max. 0,35% Mo,
c) stal 13CrMo4.5 zawierająca 0,7-1,1% Cr i około 0,5% Mo,
b) stale 10CrMo9.10, 1 lCrMo9.10 zawierające 2,0 - 2,5% Cr i około 1% Mo.

Norma ta nie ujmuje nowoczesnych stali wysokostopowych typu P91, P92 i innych.

3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA
MIESZANYCH POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Mieszane złącza spawane należy wykonywać zgodnie z instrukcjami technologicznymi
spawania WPS, elektrodami otulonymi uznanych producentów elektrod otulonych (np.
Bóhler, ESAB czy Elektrody Baildon). Materiał dodatkowy do spawania należy dobierać
pod kątem materiału o niższych własnościach wytrzymałościowych. Warstwę przetopową
należy wykonać metodą TIG w osłonie argonu. Warunki wykonania złączy na rurach
grubościennych (ze stali nieprzepracowanych), ustalone w wyniku prac badawczych
prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa [11], zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Warunki wykonania złączy mieszanych

Rodzaj
złącza

spawanego

P91
+10H2M

P91+
X20CrMoV

12.1

P91+
13HMF

Materiały dodatkowe
do spawania

warstwa
przetopową

TIG-Ar
CM2-IG
(Bóhler)
§ 2,5mm

TIG-Ar
C9MV-IG
(Bóhler)
<|> 2,5mm

TIG-Ar
Union IMoV2

(Thyssen)
<|> 2,5mm

warstwy
wypełniające

EO
ES2CrMoB

(Elektrody Baildon)
<{> 3,25 i 4 mm

EO
FOX C9MV

(Bóhler)
§ 3,25 i 4 mm

EO
FOX DMV 83 Kb

(Bóhler)
(j) 2,5 i 3,25 mm

Temp.
podgrzew.
wstępnego

ra

220-280

200-300

150-200

Temp.
między-
ściegowa

r°ci

200-300

200-300

200-300

Obróbka cieplna
po spawaniu

Temp.

rei

750

750

720

Czas
fhl

2-3

2-3

2

Metoda
obróbki

wyżarzanie
oporowe lub
indukcyjne

wyżarzanie
oporowe lub
indukcyjne

wyżarzanie
oporowe lub
indukcyjne

4. WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE I PLASTYCZNE
ZŁĄCZY MIESZANYCH

Własności wytrzymałościowe i plastyczne złączy mieszanych (ze stali które nie pracowały
w podwyższonych temperaturach), wykonanych zgodnie z technologią podaną w tabeli 3,
zestawiono w tabeli 4. W tabeli podano również wymagania TUV wg przepisów TUVIS
AD Merkblatt HP 2/1 „Verfahrensprufung fur Fugeverfahren. Verfahrensprufung fur
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Schweissverbindungen" oraz UDT nr DT-UT-90AVO-W/11. Wpływ obróbki cieplnej po
spawaniu na własności SWC tych złączy przedstawiono w tabeli 5 [8,9,11].

Tabela 4. Własności badanych złączy mieszanych po obróbce cieplnej (jak w tabeli 3)

Rodzaj
złącza

P91+

10H2M

P91+
X20

P91+

13HMF

Material
dodatk.

odpowia
dający

10H2M

P91

13HMF
Wymagania

TUV
(energia łamania)

Wymagania
UDT

Próba
statycznego
rozciągania

złącza
Rm=540

MPa

zps
Rm=688 MPa

zps

R„,=538 MPa

zps

zps

zps

Próba
sta tycz.

zginania
złącza

180°
(d=3g)

brp
180°

(d=3g)
brp

180°
(d=3g)

brp
180°

(d=3g)
brp
130°

(d=3g)
brp

Badanie
od

strony
stali

P91

10H2M

P91

X20Cr
MoV12.1

P91

13HMF

Udamość [J/cm2] w temp. +20°C

MR

233
-

243

-

311

-

SWC
1/

71

-

188

-

265

-
3/

min.
27 J

spoina

144

-
2/

69

-

241

-
3/

min.
40 J

4/
min.

35

SWC

_

277

248

-

241
3/

min.
27 J

MR

190

112

-

121

Położenie
strefy

węgliko-
wej

w SWC

stali P91

nie

występuje

w SWC
stali
P91

Maksymalna
twardość

w
spoinie

172

258

253

SWC

195
278

249
265

290
249

max.
350

Uwagi: zps - zerwanie w złączu poza spoiną, brp - bez rys i pęknięć po stronie rozciąganej
1/ - w temperaturze -20°C udarność SWC wynosiła 33 J/cm2

2/ - w temperaturze -20°C udarność spoiny wynosiła 22 J/cm2

3/ - temperatura badania Tź-10°C
4/ - temperatura badania T< 0°C

Tabela 5. Wpływ różnych wariantów obróbki cieplnej na udarność złączy spawanych

Rodzaj
połączenia

P91+
10H2M

P91+
X20Cr

MoV12.1

P91 +
13HMF

Obróbka
cieplna

po spawaniu

73O°C/2h

730°C/2h+
750°C£h

750°C/3h

730°C/2h

730°C/2h+
750°C£h

750°C/3h

720°C/2h

Materiał
dodatkowy

odpowiadający
10H2M

P91

P91

10H2M

P91

X20CrMoV12.1

P91

P91

13HMF

Energia łamania fJl w temp. +20°C

spoiny
136-182

26-50

54-70

140-151

27-36

25^9

60-85

69-71

205-242

obszaru
wtopienia

od strony P91
80-120

od strony 10H2M
24-224

od strony 10H2M
20-145

od strony 10H2M
244-293

od strony P91
60-90

od strony
X20CrMoV12.1

42-140
od strony P91

108-242
od strony

X20CrMoV 12.1
48-150

od strony
X20CrMoV12.1

189-201
od strony P91

186-196
od strony P91

211-245
od strony 13HMF

266-304

SWC
(2 mm)
204-246

138-193

104-115

208-224

-

-

-

Położenie
strefy węglików

w SWC
stali P91

w spoinie od
strony 10H2M
w spoinie od

strony 10H2M

w SWC
stali P91

nie
występuje

w SWC
stali P91
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5. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE
PRZY WYKONYWANIU ZŁĄCZY MIESZANYCH

W przypadku wykonywania złączy mieszanych ze stali P91 i 10H2M oraz P91 z 13HMF
należy liczyć się z wystąpieniem w strefie wpływu ciepła stali P91, zwiększonej kruchości
powstałej w wyniku dyfuzji reaktywnej. Dyfuzja tego typu jest wynikiem znacznej różnicy
zawartości Cr pomiędzy stalą P91 a spoiną wykonaną elektrodami odpowiadającymi
składowi chemicznemu stali 10H2M czy 13HMF. W czasie wymaganej obróbki cieplnej po
spawaniu dochodzi do dyfuzji węgla ze spoiny w stronę materiału o wyższej zawartości Cr,
w wyniku czego powstaje pasmo węglików C ^ C Ó oraz w pobliżu linii wtopienia strefa
zubożona w węgiel (rys. 2). Zjawisko to nie występuje w SWC stali 10H2M i 13HMF oraz
w warstwie spoiny przylegającej do linii wtopienia tych stali. Nie jest możliwe uniknięcie
tego zjawiska, chyba, że spoina zostanie wykonana spoiwem na bazie niklu (np.
wysokoniklową elektrodą Inconel 600) lub (jak zaleca firma Vallourec) powierzchnię stali
P91 podda się buforowaniu elektrodą niklową. W tym przypadku należy liczyć się ze
zwiększoną skłonnością do pękania gorącego złączy spawanych.

Rys.2. Mikrostruktura obszaru przejścia w połączeniu P91+10H2M z widoczną strefą
odwęglenia w spoinie i strefą o zwiększonej zawartości węgla w SWC stali P91
Pow. 200x, traw. FeCl3

Tworzenie się warstw wzbogaconych i zubożonych w węgiel ma wpływ na udarność
SWC. W zależności od miejsca nacięcia karbu w próbce, energia łamania tej strefy może
wahać się w zakresie od 24 -224 J (złącze P91+10H2M). Zastosowanie odpowiedniej
obróbki cieplnej po spawaniu zdecydowanie podwyższa udarność tej strefy.

W przypadku spawania stali P91 ze stalą X20CrMoV12.1 występuje problem uzyskania
wymaganej udarności spoiny. Spowodowane jest to składem chemicznym elektrod
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otulonych stosowanych na tego typu połączenia spawane. Niektórzy producenci elektrod
obniżają zawartość Nb do poziomu 0,02-0,03% oraz węgla. Jednak podejście takie spotka
się z coraz ostrzejszą krytyka ze strony spawalników niemieckich, którzy uważają, że
spowoduje to obniżenie wytrzymałości na pełzanie złączy pracujących w podwyższonych
temperaturach. Stosując odpowiednią technikę spawania szerokim ściegiem (grubość ściegu
wynosząca 1/2 grubości elektrody) lub odpowiednią obróbkę cieplną po spawaniu, można
znacząco podnieść udarność spoiny.

6. PODSUMOWANIE

Rozwój polskiej energetyki związany jest z modernizacją istniejących instalacji
energetycznych poprzez wykonawstwo połączeń mieszanych pomiędzy stalami: P91,
10H2M, 13HMF i X20 Cr MoV12.1. Zastosowanie odpowiedniej technologii spawania
złączy mieszanych oraz ich obróbki cieplnej po spawaniu pozwala na uzyskanie złączy
spawanych o wysokich własnościach eksploatacyjnych. Wprowadzenie do technologii
spawania procesów pomocniczych (buforowanie stali P91 elektrodami niklowymi) oraz
dobór odpowiednich elektrod do spawania, pozwoli na wyeliminowanie wymienionych w
referacie problemów przy wykonawstwie połączeń tego typu. Trzeba zaznaczyć, że w
złączach mieszanych wykonanych ze stali 13HMF i X20CrMoV12.1 występuje zjawisko
dyfuzji reaktywnej, jednak złącza te pracując w podwyższonej temperaturze nie wykazują
obniżonych własności plastycznych, a ich właściwości eksploatacyjne są zadawalające.
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NIEKTÓRE WŁASNOŚCI
SPAWANYCH ZŁĄCZY MIESZANYCH

STALI P91 ZE STALĄ 13HMF
W STANIE NOWYM I PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

MIROSŁAW ŁOMOZIK
Instytut Spawalnictwa, Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych, Gliwice

Przedstawiono wyniki badań mechanicznych spawanych ręcznie złączy mieszanych stali
P91 ze stalą 13HMF w stanie nowym i po 25-letniej eksploatacji w podwyższonych
temperaturach. Badania wykazały dobre własności wytrzymałościowe i plastyczne
materiału rodzimego stali I3HMF po długotrwałej eksploatacji, jak również złącza
mieszanego wykonanego z tej stali.

1. WPROWADZENIE

W niektórych odpowiedzialnych elementach urządzeń energetycznych, takich jak rurociągi
pary świeżej i wtórnej, przegrzewacze pary, kotły, walczaki w wyniku wieloletniej
eksploatacji powstają pęknięcia eksploatacyjne wywołane degradacją struktury materiału
będącej wynikiem procesów wydzieleniowych, jak również oddziaływaniem naprężeń i
odkształceń termicznych. Naprawa uszkodzonych fragmentów polega głównie na ich
wycięciu i wykonaniu wstawki metodą spawania.

Obecnie, ze względu na stopień zużycia instalacji energetycznych, występują ich awarie i
trzeba się z tym liczyć, że będą one także występowały w przyszłości. Wyeksploatowana
baza energetyczna wymaga radykalnych działań, których efektem powinno być odtworzenie
zużytych elementów instalacji energetycznych, takich jak np. rurociągi pary świeżej i
wtórnej, przegrzewacze pary, kotły, walczaki itp. Optymalnym rozwiązaniem jest w takim
przypadku wymiana w całości, starych konstrukcji na nowe. Jednak zanim to nastąpi,
konieczne będzie w dalszym ciągu prowadzenie remontów.

Elementy instalacji energetycznych do tej pory były bardzo często wykonywane ze stali
gatunku 13HMF przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach. Stal 13HMF
charakteryzuje się ograniczoną spawalnością ze względu na występowanie w jej składzie
chemicznym takich pierwiastków jak chrom, molibden oraz wanad, które zwiększają jej
skłonność do hartowania. Ponadto, na skutek długotrwałej eksploatacji w podwyższonych
temperaturach, własności złączy spawanych ulegają pogorszeniu. Warunki, w jakich pracują
te elementy - tzn. ciągłe zmiany stanu naprężeń i odkształceń, obciążenia cieplne i
korozyjne powodują, że w wyniku wieloletniej eksploatacji powstają w nich poważne
uszkodzenia wywołane zmęczeniem (zarówno korozyjnym, jak i pochodzącym od naprężeń
cieplno-mechanicznych). Uszkodzenia, przede wszystkim różnego rodzaju pęknięcia
rurociągów, z reguły, występują w obszarach o zwiększonym poziomie naprężeń. Stal
gatunku 13HMF jest szczególnie skłonna do tworzenia pęknięć wyżarzeniowych podczas
obróbki cieplnej. Zdecydowana większość (ok. 70 %) konstrukcji energetycznych
wykonanych ze stali gatunku 13HMF obecnie osiąga, lub już przekroczyła, obliczeniowy
czas pracy. Coraz częściej, podczas remontów wykonuje się mieszane połączenia spawane
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pomiędzy stalą 13HMF a nowoczesną stalą energetyczną gatunku XlOCrMoVNb
(T91/P91).

W niniejszym referacie zaprezentowano w skrócie wyniki badań złączy spawanych
wykonanych ze stali P91 ze stalą 13HMF w różnych stanach wyjściowych, tzn. w stanie
nieprzepracowanym {oznaczenie w badaniach - /) i po okresie eksploatacji 25 lat (ok. 219
tysięcy godzin) (oznaczenie w badaniach - 2).

Wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach nad
własnościami złączy spawanych ze stali energetycznych są efektem ścisłej i bardzo dobrej
współpracy z takimi firmami, jak Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych
„REMAK" S.A. z Opola, Elektrownia Opole, Elektrownia Bełchatów czy też Zakłady
Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR" S.A. z Kielc.

2. WYKONANIE I BADANIA MIESZANYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH

Złącza spawane wykonano ręcznie elektrodami otulonymi na rurach produkcji francuskiej
gatunku XlOCrMoVNb 9.10 (P91) o średnicy 273 mm (g=40 mm) i rurach ze stali
gatunku 13HMF (rura w stanie nie przepracowanym o g = 22 mm i po eksploatacji -
g = 35 mm). Podczas spawania rura była nieruchoma a jej oś ustawiona poziomo. Do
spawania użyto elektrod otulonych produkcji krajowej (Elektrody Baildon) oraz
zagranicznej (BÓHLER - Austria) w celu ich porównania. Wykonano dwa mieszane złącza
spawane i przyjęto następujące oznaczenia w badaniach:
- złącze spawane pomiędzy stalą P91 a stalą 13HMF w stanie nieprzepracowanym -

oznaczenie I,
- złącze spawane pomiędzy stalą P91 a stalą 13HMF w stanie po eksploatacji -

oznaczenie II.
Po spawaniu oba złącza obrobiono cieplnie (720 °C/2 godz.).
Próbki do badań pobierano z trzech pozycji spawania: podolnej (PA), pionowej z góry

na dół (PG) oraz z pozycji pułapowej (PE).
Skład chemiczny badanych stali przedstawiono w tabeli 1.

Przeprowadzone badania nieniszczące radiograficzne i magnetyczno - proszkowe nie
wykazały niedopuszczalnych niezgodności spawalniczych (wad wewnętrznych).

Wyniki badań niszczących materiałów rodzimych oraz złączy spawanych (próby sta-
tycznego rozciągania, udarności, zginania oraz twardości) przedstawiono w tabelach 2 •*- 9.
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Tabela 1. Składy chemiczne stali P91 i stali 13HMF, w różnych stanach wyjściowych,
oraz stopiw elektrod zastosowanych do spawania badanych złączy

Znak
stali
P91

Stan
stali

nowa
wg ASTM A335

13HMF
13HMF

nowa
po ekspl.

wg PN-75/H-84024
stopiwo elektrody

FOX DMV 83 Kb n

(złącze nr I)
stopiwo elektrody

ES CrMoVB 2 )

(złącze nr II)

Zawartość pierwiastka w \%\:
C

0,11
0,08+0,12

0,14
0,13

0,10+0,18

0,05

0,09

Mn
0,41

0,30+0,60
0,50
0,56

0,40+0,70

1,1

0,7

Si
0,35

0,20+0,50
0,25
0,22

0,15+0,35

0,4

0,3

Cr
8,74

8,00+9,50
0,43
0,52

0,30+0,60

0,4

1,0

Mo
0,87

0,85+1,05
0,52
0,53

0,50+0,65

0,9

0,5

V
0,15

0,18+0,25
0,25
0,28

0,22+0,35

0,5

0,2

gdzie: 1) wg katalogu „Welding Guide - BÓHLER WELDING",
2) wg katalogu „Elektrody BAILDON - Elektrody do spawania i napawania".

Tabela 2. Własności wytrzymałościowe badanych stali (materiały rodzime)

Stal

13HMF (nowa)
13HMF

(po eksploatacji)
wg PN-75/H-84024

P91
wgASTMA335

TMPal
śr. 372
śr. 293

min. 365
śr. 521

min. 415

R™
[MPal
śr. 524
śr. 427

490 + 690
śr. 677

585 + 850

A3

[%1
śr. 28
śr. 34

20
śr. 25

min. 17

Z

r%i
śr. 75
śr. 79

-
śr. 73

-

Tabela 3. Wyniki badania udarności stali w gatunku 13HMF w różnych stanach
wyjściowych oraz stali P91

Stal

13HMF(nowa)
13HMF (po eksploatacji)

P91

Wartości średnie udarności KCV [J/cm2] w temperaturze [°C]
-75

-
-

85

-60
-
-

170

-20
12
19

272

0
47
64
-

+20
121
250
311

+200
254
251
365

+400
251
199
365

+540
111
115
343

Tabela 4. Wyniki próby statycznego rozciągania złączy spawanych nr I i II

Złącze spawane
I

(P91 + 13HMFnowa)

II
(P91 + 13HMF
po eksploatacji)

Pozycja spawania
PA
PG
PE
PA
PG
PE

RefMPa]
392
396
373
278
284
290

RnJMPal
530
538
521
413
426
429
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Tabela 5. Wyniki próby statycznego rozciągania materiału spoiny złączy nr I i II
w temperaturze 450 [°C]

Złącze spawane
I(P91+13HMF

nowa)
II(P91+13HMF
po eksploatacji)

RefMPal
śr. 280

śr. 189

R„,[MPa1
śr. 400

śr. 349

A 5 r%i
śr. 19

śr. 17

z r%i
śr. 81

śr. 81

Tabela 6. Wyniki próby zginania próbek, z rozciąganiem strony lica spoiny, pobranych ze
złączy spawanych nr I i II

Złącze spawane

I
(P91 + 13HMF

nowa)
II

(P91 + 13HMF
po eksploatacji)

Pozycja spawania

PA
PG
PE
PA
PG
PE

Średnica trzpienia
gnącego

d = 2g

Kąt gięcia [°]

180
180
180
180
180
180

Tabela 7. Wyniki badań udarności materiału spoiny złączy spawanych nr I i II

Złącze spawane

I
(P91 + 13HMF

nowa)
II

(P91 + 13HMF
po eksploatacji)

Pozycja spawania

PA
PG
PE
PA
PG
PE

Średnie wartości udarności
KCV [J/cm2] w temperaturze

20 f°C]
242
228
205
256
261
259

104



Tabela 8. Wyniki badań

Złącze spawane

I
(P91 + 13HMF

nowa)

II
(P91 + 13HMF
po eksploatacji)

udarności stref przejściowych złączy spawanych nr I i II

Strefa przejściowa w
złączu

od strony stali
13HMF

od strony stali P91

od strony stali
13HMF

od strony stali P91

Pozycja spawania

PA
PG
PE
PA
PG
PE
PA
PG
PE
PA
PG
PE

Wartości średnie
udarności KCV [J/cm2]
w temperaturze 20 [°C1

304
284
266
245
211
245
340
322
324
246
180
239

Tabela 9. Wyniki pomiarów twardości poszczególnych obszarów złączy spawanych
nr I i II

Złącze
spawane

I
(P91 +
13HMF
nowa

Linia
pomiarowa

lico
środek

grubości
grań

II
(P91 +
13HMF

po
eksploatacji)

lico
środek

grubości
grań

Twardość HV1 obszaru złącza:

MR(P91)

196
193

187
MR(P91)

185
189

181

SWC1

224
236

220
SWC1

199
212

223

Spoina

193
196

214
Spoina

171
184

209

SWC2

226
227

209
SWC2

155
148

165

MR
(13HMF

nowa)
153
152

154
MR(13HMF

po
eksploatacji)

121
114

116

3. WYNIKI BADAŃ

Przeprowadzone badania stali P91 i 13HMF, w różnych stanach wyjściowych, oraz badania
mieszanych złączy spawanych tych stali wykazały, co następuje:
a) składy chemiczne oraz własności wytrzymałościowe badanych stali mieszczą się

w granicach określonych przez normy ASTM A335 (dla stali P91) i PN-75/H-84024
(dla stali 13HMF w stanie nowym);
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b) udarność stali P91, w temperaturze badania -75°C, jest wysoka i przekracza wartość
80 J/cm2;

c) w temperaturze badania 20°C udarność stali 13HMF, w stanie po eksploatacji, jest
wyższa dwukrotnie od udarności stali 13HMF nie przepracowanej a w podwyższonych
temperaturach badania różnica ta zanika;

d) wartości granicy plastyczności R<- oraz wytrzymałości na rozciąganie Rm złączy
spawanych, niezależnie od pozycji spawania, nie wykazują znaczących różnic;

e) dla złącza spawanego stali P91 ze stalą 13HMF po eksploatacji (złącze nr II) obserwuje
się obniżenie granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu z
analogicznymi wielkościami wyznaczonymi dla złącza spawanego stali P91 ze
staląl3HMF w stanie nowym (złącze nr I);

f) wyniki próby zginania próbek z rozciąganiem strony lica spoiny dla obu złączy
spawanych są pozytywne (uzyskano kąty zgięcia wynoszące 180 °), co stanowi
potwierdzenie dobrych własności plastycznych badanych złączy spawanych;
udarności materiału spoiny obu złączy spawanych, w temperaturze badania 20°C,
niezależnie od stanu wyjściowego stali 13HMF i od pozycji spawania, są bardzo
wysokie, i w każdym przypadku przekraczają wartość 200 J/cm2;

g) udarności stref przejściowych złączy spawanych nr I i II, badanych w temperaturze
otoczenia, są bardzo wysokie i w niektórych przypadkach przekraczają wartość 300
J/cm2;

h) w żadnym przypadku twardość nie przekroczyła wartości 320 HV1 (wg EN 288-3), a
zatem nie ma, z tego powodu, niebezpieczeństwa wystąpienia pęknięć w badanych
złączach spawanych;

i) w obu badanych złączach spawanych w strefie pomiędzy stalą P91 (wyższa zawartość
chromu) a spoiną (niższa zawartość chromu) obserwuje się wyraźny wzrost twardości po
stronie stali P91 (efekt utworzenia strefy węglikowej na skutek wzmożonych procesów
dyfuzyjnych);

j) wzrost twardości w strefach przejściowych, w obu złączach spawanych, nie powoduje
pogorszenia własności plastycznych (przy próbie zginania próbki nie pękają) ani też nie
powoduje obniżenia udarności złączy spawanych.

4. WNIOSEK

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpowiednia technologia
spawania, optymalne parametry obróbki cieplnej po spawaniu
oraz nadzór i kontrola całego procesu wykonania mieszanych złączy spawanych gwarantują
uzyskanie, podczas remontów lub napraw konstrukcji energetycznych, pełnowartościowych
połączeń spawanych pomiędzy stalą typu P91 a stalą w gatunku 13HMF w stanie
przepracowanym.

Przy opracowaniu referatu wykorzystano między innymi wyniki projektu badawczego
Nr 7 T08C 068 12 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1997 -̂  1998.
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PL0000384

POMIARY ODPORNOŚCI NA PĘKANIE STALI NISKOSTOPOWEJ
METODĄ CTOD ZGODNIE Z ZALECENIAMI BS

WITOLD SZTEKE, WALDEMAR BIŁOUS, JAN WASIAK,
EWA HAJEWSKA, TADEUSZ WAGNER, MARTYNA PRZYBORSKA

Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk

W referacie dokonano przeglądu opiniowanych przez Europejską Komisję Normalizacyjną -
CEN, najistotniejszych projektów norm dotyczących rurociągów przesyłowych gazu.
Przedstawiono wyniki badań z zakresu mechaniki pękania stali X56.

1. WPROWADZENIE

Bliska integracja państw w Unii Europejskiej powinna zapewnić, między innymi, zbliżenie
prawodawstw poszczególnych krajów. Dla realizacji tych postanowień utworzono szereg
instytucji, między innymi CEN - Europejską Komisję Normalizacyjną, którą tworzy ponad 200
komitetów technicznych a wśród nich CEN/TC 234 "Gas supply - dostarczanie gazu",
odpowiedzialną za przygotowanie normy europejskiej w zakresie rurociągów przesyłowych
gazu [1].

W wyniku tych działań powstał projekt normy europejskiej pr EN 1594 Rurociągi dla
przesyłania gazu, przewidujący pełne ujęcie omawianej problematyki w zakresie
projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów przesyłowych gazu. Uznano, że w czasie
tych trzech faz powinny być spełnione wymagania dotyczące zapewnienia jakości wynikające z
norm serii EN ISO 9000. Projekt normy powołuje się na kilkadziesiąt istniejących, bądź
opracowywanych norm, i jest podzielony na kilkanaście rozdziałów dotyczących zagadnień
przedmiotowych np: zasady projektowania, bezpieczeństwo i środowisko, materiały [2].

W przypadku tych ostatnich przewiduje się, że wytwarzanie i badania odbiorcze
materiałów powinny być uzgodnione z inwestorem i zatwierdzone przez niezależną jednostkę
inspekcyjną. W szczególności powinno się uwzględnić charakterystykę materiału
podstawowego w zakresie między innymi: dostaw, spawalności itp. zgodnie z zaleceniami
normy prEN 10208-2. Rury i inne elementy konstrukcyjne, zgodnie z zaleceniami normy EN
10204, należy dostarczać ze świadectwem badania. Podano też wymagania dla elementów
złącznych wykonanych fabrycznie jak: haki, kolana, rozgałęzienia, zwężki itp., w zakresie
wymagań technologii wykonania oraz badań odbiorczych u wytwórcy.

Rozdział dotyczący spawania rurociągów przesyłowych wprowadza wymagania odnośnie:
- opracowania przez wykonawcę rurociągu Wstępnej Instrukcji Technologicznej

Spawania zgodnie z EN 288-2,
- uznawania technologii spawania oraz badań złączy spawanych w zależności od

przyjętych umownie 4 kategorii wymagań jakościowych zgodnie z klasyfikacją
podaną EN 288-3,

- świadectw uznaniowych spawaczy zgodnie z EN 287-1,
- kwalifikacji personelu nadzorującego spawanie zgodnie z EN 719,
- kwalifikacji personelu prowadzonego badania nieniszczące zgodnie z EN 473,
- wykonanie i badania złączy spawanych zgodnie z EN 288-9.
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Zgodnie z wymaganiami normy prEN 10208-2 oraz prEN 288-9 w Laboratorium Badań
Materiałowych Instytutu Energii Atomowej przeprowadzono kompleksowe badania
nieniszczące i niszczące rur na rurociągi dalekiego przesyłu gazu, wykonane ze stali X56 (wg
atestu dostawy zgodnie z API Spec. 5L). Badania wykonano na wycinku rurociągu wraz ze
złączem spawanym długości około 1000 mm, średnicy zewnętrznej <j>71 lmm i grubości ścianki
10,2mm.[3].

2. ZAKRES BADAŃ

W latach poprzednich wykonano:
1. badania materiału rodzimego rury w stanie dostawy zgodnie z zaleceniami pr EN 10208-2,
2. badania spoiny kwalifikacyjnej, zgodnie z zaleceniami normy prEN 288-9,
3. zgodnie z dodatkowymi wymaganiami normy prEN 288-9 wykonano badania w zakresie

mechaniki pękania materiału rury oraz spoiny metodą CTOD. Pomiary granicznego
współczynnika intesywności naprężeń Kic metodą krytycznego rozwarcia szczeliny COD
przeprowadzono zgodnie z normą BSI 5762.

Badania materiału rury w stanie dostawy i złącza spawanego wykazały, że ich własności
odpowiadają wymaganiom norm pr EN 10208-2 i prEN 288-9. Pomiary udarności w szerokim
zakresie temperatury, zrealizowane w ramach własnego programu badawczego [4,5],
wykazały występowanie progu kruchości materiału rury w temperaturze -15°C. Postanowiono
więc sprawdzić w jaki sposób obniżone temperatury wpływają na odporność na pękanie. W
dalszej części referatu przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu mechaniki pękania.

Kontynuacją tych prac było wykonanie badań z zakresu mechaniki pękania obejmowały
pomiary odporności na pękanie metodą CTOD oraz prędkości wzrostu pęknięcia
zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia. Pomiary wykonano w temperaturze
pokojowej dla materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła oraz w temperaturach obniżonych: -
10 i -20°C dla materiału rodzimego. Do badań użyto próbek typu "bend" trójpunktowo
zginanych. Kształt i wymiary próbek pokazano na rys. 1.

II
II

r

0,05

t

35

\

70

A

a:

1.6
A

8

—— H

C

0,05 c

Rys. 1. Kształt i wymiary próbek do badań z zakresu mechaniki pękania
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3. MATERIAŁ DO BADAŃ

Wycinki do badań materiału rodzimego rury o orientacji - L pobrano zgodnie z zaleceniami
prEN 10208-2 (rys.2), a ze złącza spawanego, zgodnie z zaleceniami prEN 288-9 (rys.3).
Natomiast szczegółowy sposób pobierania próbek do pomiarów z zakresu mechaniki pękania
złącza spawanego reguluje norma BSI4515 :1984 (rys.4).

W

Rys.2. Miejse i sposób pobrania próbek do badań materiału rodzimego

OBSZAR 1 :
[-1 próbka do pomiaru

wytrzymałości
statycznej na
rozciqganie

OBSZAR 2
1 próbka -zgtad
makroskopowy
1 próbka do pomiaru
twardości

OBSZAR 3 :
1 próbka do pomiaru
wytrzymałości
'statycznej na
rozciqganie

OBSZAR t,:
udarnosc oraz
pomiary dodatkowe
jeśli są wymagane

Rys. 3. Miejsce pobrania próbek do badań złącza spawanego
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Miejsce wykonania karbu
do pomiarów CTOD

Rys.4. Sposób pobrania próbek do badań złącza spawanego

4. BADANIA Z ZAKRESU MECHANIKI PĘKANIA

4.1. Odporność na pękanie wyznaczona metodą CTOD

Badania odporności na pękanie metodą wielokrotnej próbki dla oceny COD w momencie
inicjacji i stabilnego rozwoju szczeliny, przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy
BS 5762:1979. Pomiary wykonano przy użyciu systemu do badań wytrzymałościowych
Instron 8501, stosując firmowe oprogramowanie przeznaczone do badań metodami mechaniki
pękania. Zastosowano próbki typu belkowego o wysokości W=16mm, grubości B=8mm i
długości L=70mm. Stosunek łącznej długości karbu mechanicznego i zmęczeniowego "a" do
wysokości próbki "W" wynosił: a/W = 0,48. Próbki obciążano kolejno do różnych wartości
siły, rejestrując wykresy w układzie siła-rozwarcie ekstensometru, następnie poprzez obróbkę
cieplną barwiono pęknięcie i po dołamaniu mierzono rzeczywistą długość szczeliny
zmęczeniowej oraz stabilny przyrost długości pęknięcia Aa.

Rozwarcie szczeliny 8 m obliczano dla każdego punktu pomiarowego ze wzoru:

s _ K 2 [ 1 - V 1 , M[W-a]Vm
0,4W + 0,6a + z2R 0 2 E

(1)

gdzie: W
a
Rc
E
v
V
z
K

m

wysokość próbki,
całkowita długość szczeliny,
umowna granica plastyczności,
moduł Younga,
współczynnik Poissona,
przemieszczenie końcówek ekstensometru,
odległość końcówek ekstensometru od powierzchni próbki,
współczynnik intensywności naprężeń określony wzorem:

Pm

BW 0.5 (2)
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gdzie: P m - siła odpowiadająca przemieszczeniu końcówek ekstensometru V m ,
B - grubość próbki,
f(a/W) - wartość współczynnika korekcyjnego dla trójpunktowego zginania przy

rozstawie podpór 2L=4W.

Na podstawie wyliczonych wartości 8 m oraz zmierzonych wielkości Aa, sporządzono
wykres w układzie 5 m - Aa (rys.5), wyznaczając krytyczne rozwarcie szczeliny 5C. Pomiary na
próbkach pobranych z materiału rodzimego wykonano w temperaturze otoczenia oraz w
temperaturach ujemnych: -10 i -20°C, natomiast dla materiału ze strefy wpływu ciepła szwu w
temperaturze otoczenia.

no _

0,8 •

? 0,7-

" o , 6 •

| 0 , 5 .

3 0,4 -

u

i"-
£ 0,2 •

0,1 •

c

•
_ ^ -" '

^ ^

• — MR +20 C (142MPamA1/2)

MR -10 C (141MPamA1/2)

MR -20 C (157MPam"1/2)

*C SWC+20 C (140MPam1/2)

) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Stabilny przyrost długości pęknięcia a [mm]

Rys.5. Rozwarcie szczeliny 8m w funkcji stabilnego przyrostu długości pęknięcia Aa

Graniczny współczynnik intensywności naprężeń KIc wyznaczano ze wzoru:

(3)

Krytyczne wartości rozwarcia szczeliny 5C oraz graniczne współczynniki intensywności
naprężeń KIc określone dla badanej stali X56 podano w tabeli 1.
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Tabela 1. Krytyczne wartości rozwarcia szczeliny oraz graniczne współczynniki intensywności
naprężeń KIc dla badanej stali X56

Materiał

Materiał
rodzimy

Strefa
wpływu
ciepła

Temperat
ura

pomiaru

-20

-10

+20

+20

[mm]

0,248

0,201

0,204

0,200

K ic
[MPa«m

o, S ]

157

141

142

140

4.2. Prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia

Pomiary wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia prowadzono na
próbkach typu belkowego o wymiarach (8xl6x70)mm, przy użyciu systemu do badań
wytrzymałościowych Instron 8501. Posiadane oprogramowanie i oprzyrządowanie umożliwia
precyzyjny pomiar wzrostu pęknięcia zmęczeniowego. Na rys.6 pokazano wykres zależności
da/dN(AK), gdzie: da/dN - prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego, AK - amplituda
intensywności naprężeń.
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Rys.6. Szybkość propagacji szczeliny zmęczeniowej
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Wyniki pomiarów opracowano zgodnie z zaleceniami normy PN-84/H-04333,
wyznaczając metodą regresji liniowej zależność:

(4)

gdzie: C i m - parametry stałe równania.

Wyznaczone parametry stałe oraz współczynniki korelacji R dla wyliczonych równań dla
badanej stali X56 podano w tabeli 2.

Tabela 2. Para metry stałe równań opisujących prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego
przy stałej amplitudzie obciążeń

Materiał

Materiał
rodzimy

Strefa
wpływu
ciepła

Temperatura
pomiaru

+20

-10

-20

+20

m

2,65928

2,34011

3,22346

4,03500

C

3,01 10"8

3,20 10"8

1,40 10"9

1,02 10"10

R

0,9816

0,9795

0,9861

0,9866

5. WNIOSKI

Projekty norm prEN 288-9 i prEN 10208-2 zbyt ogólnie określają sposób pobrania i
wykonania próbek do pomiarów CTOD w odróżnieniu do normy BS 4515, która określa
to bardzo precyzyjnie. Norma BS 4515 zawiera również charakterystyki określające
minimalne wymagane wskaźniki CTOD dla rur o różnych średnicach zewnętrznych i
grubościach ścianek. Wydaje się, że celowe byłoby korzystanie z niej podczas
projektowania i budowy rurociągów przesyłowych gazu w warunkach krajowych.

Odporność na pękanie materiału rodzimego rury w temperaturze pokojowej wyznaczona
metodą CTOD, spełnia wymagania normy BS 4515 (p.37, fig. 13[10]), rys.7. Pomiary w
temperaturze pokojowej oraz w temperaturach obniżonych -10 i -20°C wykazały, że stal
X56 nie wskazuje istotnych zmian odporności na pękanie w zależności od temperatury.

Prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia w
materiale rodzimym dla obszaru obejmującego stabilny rozwój szczeliny zmęczeniowej są
porównywalne w badanym zakresie temperatur od -20 do +20°C.

Wyznaczone wskaźniki z zakresu mechaniki pękania dla materiału obejmującego strefę
wpływu ciepła potwierdzają poprawność wykonanego złącza spawanego.
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Badania stanu zerowego materiałów dostarczanych przez producenta rur, zalecane przez
prEN 1594, pozwalają inwestorowi weryfikować nie tylko przydatność oferowanej stali
dla budowanego rurociągu, lecz również kontrolować własności w poszczególnych partii
rur dostarczanych na teren budowy. Badania kontrolne, po określeniu i przyjęciu
jednakowego zakresu dla każdej partii dostarczanych rur, mogłyby stanowić podstawę do
stworzenia materiałowej bazy danych pomocnej przy badaniach diagnostycznych w
okresie eksploatacji rurociągu.

250 312.5 375 437.5
Yield stresslN/mm*)

Rys. 7. Minimalne wartości 6 m dla rur o średnicach 700 -*• 799 mm w zależności od granicy
plastyczności materiału i grubości ścianki [11]
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WYTĘŻENIE RUROCIĄGÓW ENERGETYCZNYCH
I ZAGADNIENIE ICH TRWAŁOŚCI

JERZY OKRAJNI*, WIESŁAW NOWAK**,
KAZIMIERZ MUTWIL*, MAREK CIEŚLA*

•Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej, Gliwice
••Elektrownia BEŁCHATÓW

Praca zawiera próbę oceny możliwości opracowania metodyki prognozowania stanu i
trwałości resztkowej rurociągu po wieloletniej eksploatacji. Przedstawiono w niej przykład
rozwiązania problemu określenia wytężenia rurociągów energetycznych oraz omówiono
geometryczne, materiałowe i dynamiczne uwarunkowania trwałości badanych obiektów.
Opracowanie opiera się na klasycznych kryteriach wytrzymałościowych oraz zastosowaniu
nowych metod mechaniki materiałów.

l.WSTĘP

„Przez kryteria wytrzymałościowe rozumiemy takie wielkości lub funkcje związane z
właściwościami mechanicznymi ciał stałych, którymi można mierzyć niebezpieczeństwo
pojawienia się odkształceń plastycznych (trwałych) lub pęknięcia w zależności od materiału
ciała, jego postaci i sposobu obciążenia" [1]. Tak definiuje pojęcie kryteriów
wytrzymałościowych profesor Maksymilian Tytus Huber w swojej pracy poświęconej
omówieniu zagadnienia wytrzymałości materiałów. Kryteria wytrzymałościowe są podstawą
metod projektowania w technice, a ich historyczny rozwój rozpatrywać można od czasów
Galileusza (1564-1642). Z pojęciem kryteriów wytrzymałościowych wiąże się określenie
wytężenia materiału rozumianego jako: „ogół zmian w stanie fizycznym ciała
prowadzących do powstania trwałych odkształceń i zniszczenia spójności" [2]. Galileusz
uważał, że miarą wytężenia może być wartość największego naprężenia rozciągającego.
Hipoteza ta a następnie jej modyfikacja w postaci hipotezy największego naprężenia
normalnego dobrze opisują zachowanie się jedynie niektórych materiałów w wybranych
warunkach obciążenia. Rozwój teorii sprężystości umożliwił sformułowanie wielu nowych
hipotez mniej lub bardziej ogólnych, spośród których najszersze zastosowanie znajduje
hipoteza Hubera z 1904 roku [3] zakładająca, że stan niebezpieczny uwarunkowany jest
wartością właściwej energii odkształcenia postaciowego. Hipoteza ta, jak i wiele
wcześniejszych, opiera się na założeniach, że rozpatrywane ciało jest ośrodkiem ciągłym,
jednorodnym, pozbawionym wad materiałowych w postaci szczelin i pustek. Wynikają stąd
rozbieżności pomiędzy doświadczeniem i rozwiązaniami teoretycznymi w odniesieniu do
materiałów i obiektów, w których w sposób naturalny mogą występować pęknięcia, dla
takich na przykład przypadków jak elementy spawane lub materiały niejednorodne
wykazujące obecność kruchych faz.

Opracowanie nowych kryteriów wytrzymałościowych stało się możliwe w ostatnim
okresie w oparciu o metody mechaniki pękania, której początek można utożsamiać z
opublikowaniem przez Griffitha [4] teorii wytrzymałości ciał kruchych, a jej intensywny
rozwój rozpoczął się w latach czterdziestych [5-7]. Metody mechaniki pękania nie dają
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jednak możliwości jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa
eksploatacji obiektów technicznych. Wynika to między innymi ze zmian jakim podlegają
właściwości materiałów w procesie eksploatacji oraz z dynamicznych uwarunkowań
procesu powstawania i rozwoju pęknięć. Pierwszym, który dokonał przydatnego do
zastosowań inżynierskich opisu zjawiska powstawania pęknięć w materiałach poddanych
oddziaływaniu zmiennych w czasie obciążeń był Wóhler [8]. Klasyczne metody
prognozowania trwałości opierające się na krzywej Wóhlera, jako charakterystyce
materiałowej, oraz hipotezie sumowania uszkodzeń [9,10], stają się jednak coraz częściej
mało przydatne w przypadku obiektów o dużym stopniu złożoności w odniesieniu do cech
geometrycznych, dynamicznych i materiałowych. Należą do nich urządzenia przemysłu
energetycznego i chemicznego, w tym rurociągi. Niezbędne staje się w tym wypadku
połączenie metod mechaniki pękania, nauki o materiałach, ujmującej zjawiska
mikrostrukturalnych procesów zmian właściwości oraz klasycznych metod mechaniki ciała
stałego, umożliwiających lokalną analizę pól naprężeń i odkształceń. Takimi
komplementarnymi ujęciami zajmuje się mechanika materiałów.

W pracy przedstawiono uwarunkowania i możliwości opracowania metodyki
prognozowania stanu i trwałości resztkowej rurociągu po wieloletniej eksploatacji w
oparciu o klasyczne kryteria wytrzymałościowe oraz przy zastosowaniu metod opierających
się na osiągnięciach mechaniki materiałów.

2. OBIEKT BADAŃ

Brak ustalonych procedur oceny stanu urządzeń, po wieloletniej eksploatacji w warunkach
oddziaływań mechanicznych i cieplnych, wynika między innymi z ograniczonej liczby
danych z praktyki przemysłowej. Występują również braki w ocenie wzajemnych relacji
pomiędzy czynnikami określającymi stan obiektów przemysłu energetycznego i
chemicznego a parametrami eksploatacyjnymi podlegającymi monitorowaniu i nadzorowi w
warunkach ich użytkowania. Niezbędne wydaje się więc na obecnym etapie podjęcie badań
o charakterze podstawowym powiązanych z badaniami obiektów w warunkach
przemysłowych. Badania te będą podstawą do wyboru i przyjęcia odpowiednich założeń
metodycznych umożliwiających opracowanie takich procedur. W tym wypadku konieczne
byłoby wprowadzenie do codziennej praktyki przemysłowej monitorowania, a w
wybranych miejscach, ciągłej rejestracji parametrów pracy urządzeń energetycznych, co od
lat stosowane jest w nowoczesnych siłowniach. Powstała w ten sposób baza danych ułatwi
ustalanie przyczyn zaistniałych uszkodzeń a w dalszej perspektywie umożliwi określenie
czynników odpowiedzialnych za zmiany stanu tych obiektów. Podstawowym elementem
badań diagnostycznych jest analiza stanu obciążenia i naprężenia w rurociągach. W pracy
analizy takiej dokonano na przykładzie rurociągów pary bloku energetycznego jednej z
krajowych elektrowni (rys.l).

Do określenia stanu badanych obiektów konieczne jest wyznaczenie miejsc najbardziej
wytężonych, które powinny być następnie poddane szczególnie wnikliwej kontroli w
procesie eksploatacji. Wyznaczenie w tych miejscach wytężenia stwarza ponadto możliwość
zdefiniowania lokalnych warunków powodujących powstawanie i rozwój pęknięć
prowadzących do degradacji właściwości użytkowych materiału. Badania wykonywano w
warunkach przemysłowych
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(a) (b)

Rys. 1. Główny rurociąg pary z zaznaczonymi obszarami o największym wytężeniu - (a)
oraz obszarami, w których stwierdzono największe zmiany naprężeń pomiędzy
cyklem rozruchu i normalnej pracy w warunkach stanu ustalonego (b)

Opracowano modele umożliwiające badania rozkładów naprężeń przy uwzględnieniu
warunków brzegowych, charakterystyk materiałowych i cech geometrycznych rurociągów.
Na podstawie analizy warunków eksploatacji oraz 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.

3. WYNIKI OBLICZEŃ

Obliczenia wykonane zostały dla trzech rurociągów różniących się cechami
geometrycznymi, temperaturą pracy, ciśnieniem wewnętrznym, sposobem zawieszenia -
podparcia wynikającym z rozmieszczenia oraz charakterystyk podpór. W obliczeniach
uwzględniono również obciążenie wynikające z ciężaru własnego rurociągu oraz
przemieszczenia króćców w wyniku odkształceń cieplnych kotła. Obliczenia
przeprowadzono metodą elementów skończonych. W poszczególnych punktach rurociągu
obliczano siły, momenty i przemieszczenia oraz w oparciu o hipotezę Hubera wyznaczono
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rozkłady 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, przyjmując w tym wypadku odpowiednie wartości
współczynników opisujących efekt spiętrzenia naprężeń. Na rysunku 2 pokazano wybrane
fragmenty rurociągu z zaznaczonymi punktami, w których obliczano wartości
wymienionych wielkości. Rysunek 3 przedstawia rozkłady naprężeń zastępczych wzdłuż
osi rurociągu.

y

Rys. 2. Fragmenty rurociągu z zaznaczonymi punktami, w których wyznaczano wartości naprężeń
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Rys.3. Przykłady wyznaczonych rozkładów naprężeń zastępczych wzdłuż wybranych
odcinków rurociągu w warunkach stanu ustalonego

4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

W niektórych obszarach rurociągów obliczone naprężenia przekraczają wartości
dopuszczalne określone zgodnie z Polską Normą PN-79/M-34033. Wynika stąd
konieczność szczególnie wnikliwej, bieżącej kontroli obszarów wykazanych w obliczeniach
(rys. 1). Przekroczenie naprężeń dopuszczalnych nie jest jednakże równoznaczne ze stanem
krytycznym obiektu, bowiem jednokrotne przekroczenie granicy plastyczności najczęściej
nie grozi jego zniszczeniem.
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Rys.4. Przykłady wyznaczonych rozkładów różnicy naprężeń zastępczych pomiędzy stanem
ustalonym i stanem w warunkach odstawienia wzdłuż wybranych odcinków rurociągu

Do zniszczenia prowadzić mogą jednakże wielokrotne zmiany naprężeń, jak ma to miejsce
w rurociągach poddanych oddziaływaniom cyklicznym w wyniku powtarzających się
rozruchów i odstawień. Może w tym przypadku zachodzić proces zmęczenia
niskocyklicznego.

Już pobieżna analiza obejmująca warunki normalnej pracy - przy pełnym obciążeniu oraz
przy obciążeniu jedynie ciężarem własnym podczas odstawienia bloku energetycznego
wykazała, że w niektórych obszarach różnice pomiędzy naprężeniami dla obu
wymienionych stanów mogą osiągać wartości większe od wytrzymałości na pełzanie
(rys.4). Z uwagi na cykliczny charakter oddziaływań w obszarach zaznaczonych na rysunku
l(b) istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się pęknięć.

Wykonane obliczenia ujawniły, istotne dla trwałości rurociągu,, znaczenie zmienności
obciążeń w czasie. Jednakże pełna charakterystyka stanu analizowanych obiektów z punktu
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widzenia wytrzymałości wymaga uwzględnienia jeszcze bardziej precyzyjnych metod
lokalnej analizy procesu dekohezji materiału. Przyjmowane w obliczeniach współczynniki
opisujące spiętrzenie naprężeń nie stanowią bowiem dostatecznej informacji dla określenia
charakterystyk lokalnych procesów odkształcania w obszarach najbardziej narażonych na
powstawanie pęknięć. Obszarami takimi są na przykład trójniki, czwórniki, kolana,
reduktory a zwłaszcza ich połączenia spawane. Badania procesów lokalnego odkształcania
wymaga w tym wypadku zastosowania numerycznych metod obliczeniowych, opierających
się na teorii plastyczności.

Na podstawie analizy lokalnej można również ocenić niebezpieczeństwo
niekontrolowanego rozwoju szczelin, w przypadku stwierdzenia poprzez badania
diagnostyczne ich obecności w rurociągu. Podstawową charakterystyką materiałową może
być w tym wypadku wykres FAD (failure assessment diagram) [11], który umożliwia
uwzględnienie zmniejszenia czynnego przekroju spowodowanego obecnością pęknięcia
oraz odporności na pękanie odpowiadającej spontanicznemu rozwojowi szczeliny. Można
na jego podstawie wyznaczyć wymiary szczelin, które spowodowałyby zniszczenie
rurociągu. Trudno niekiedy sobie wyobrazić rurociąg pary pracujący ze szczelinami,
niemniej jednak często zdarza się, że dopiero w czasie remontu ujawniana jest obecność
licznych niewielkich pęknięć na wewnętrznych powierzchniach elementów kształtowych.
Oznacza to, że rurociągi mogą pracować pomimo obecności wad w postaci szczelin.
Pozostaje jednak problem oceny, jaką długość i głębokość pęknięcia należy uznać za
krytyczną w danych warunkach ?

Badania stanu eksploatowanych obecnie rurociągów wymagają dokładnych danych
odnośnie rozkładów temperatury, zmian temperatury w czasie w poszczególnych ich
punktachjak również określenia aktualnych charakterystyk podpór. W tym celu konieczne
jest między innymi prowadzenie pomiarów temperatury i jej ciągła rejestracja w wybranych
punktach rurociągu. Rejestracja powinna obejmować rozruch obiektu oraz okres normalnej
eksploatacji. Wyznaczone rozkłady naprężeń na różnych etapach procesu eksploatacji dają
bowiem 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
ciała stałego [11-18].

Przedstawiony referat stanowi wstępną charakterystykę problemu, którego dogłębne
omówienie wymagałoby obszernego wykładu. W referacie, w oparciu o badania własne
oraz dane literaturowe, skoncentrowano się więc na wybranych, istotnych zagadnieniach
dokonując równocześnie oceny możliwości prognozowania trwałości rurociągów
energetycznych.
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Marek Walczak: European System of Technical Prescription Harmonization. Directives for
Pressure Equipmment. In the paper the European Standards (or their drafts) for pressure
equipment, described in the EC Directives, are discussed.

Marek Zdankiewicz: Requirements of EC Directives Concerning Materials for Pessure
Equipment. Power plants include an exemplary set of all types of pressure equipment .
Throughout the power plant life said equipment is being modernized, repaired or replaced
using methods and materials complying with the technical requirements just in force. In the
near future the above methods and materials will have to satisfy the basic safety requirements
of the relevant EC Directives. This paper will discuss the basic safety requirements as set forth
by the Pressure Equipment Directive 97/23/EC of 29th May, 1997. Further part of the paper
presents material requirements contained in the draft European Standards for pressure
equipment to be harmonized with the P.E.D. as well as several requirements of (draft)
European Standards for materials known to be most frequently used in the construction of
pressure equipment operated in power industry.

Anatol Jan Tkacz: The New Energy Low - Regulation for Gas Engineering. The near
integration of Poland with the UE countries involved the necessity to modification of Polish
Low according to the prescriptions of valid in UE. In the paper the new regulation for gas
engineering are described.

Jerzy St.Michalik: New Polish Law Regulations Concerning Maj or-Accidents Involving
Dangerous Substances and their Implementation in Fuel and Power Industry. New regulations
of the Polish law, relating to prevention of major-accidents involving dangerous substances and
mitigation of their effects, valid since 1998, have been discussed. The main procedures
required for the safety assurance and for of the prevention the extraordinary threats to
environment have been presented. They have been compared with the safety standards of the
EU and with the provisions of other international law regulations. The scope of their
implementation in Polish fuel and power industry has been discussed.

Ryszard H. Kozłowski: Up-to-Date Subject Matter of World Research in the Field of the
Materials for Power Plants. New approach to the problem of composition of present-day
materials, which are working in the high temperatures assumes, that their microstructure
becomes a subject of analysis-not an object-as it was before. Nowadays many industrial and
university laboratories deal with these problems, individually or in the cooperation, in
framework of the different types of projects, financed by the international organizations. In the
report, the research realized over the last 20 years in USA, Europe and Japon have been
reviewed. This research focused on the working in high temperatures steels as a costructional
materials for pipes and other units of the power plants. According to the newest achievement
in this domain we could expect that the feritic and ferro-martensitic alloy steels will become
new generation of the high-temperature creep-resisting steels.

Jerzy Wiedermann. Kazimierz Pogoda Henryk Jonderko: Characteristic of Pipes Produced by
Polish Metallurgy from H9AMFNb Steel. Investigation of structure and mechanical properties
as well as corrosion resistance of pipes made in H9AMFNb steel are described. The results of
studies were compared to technical specifications and standards.
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Witold Bokszczanin: Zinc-Rich Paints. Properties and Range of Use. Zinc protects steel in
several ways, including sacrificial protection and barier protection. Similar type of protection is
provided by paints containing metalic zinc dust in an inorganic or organic binders. Inorganic
zinc paints are often applied as a single coat. Such coatings are resistant to the temperatures up
to 400°C and to different types of environment that have pH close to 7. Topcoats are used to
extend the life of the zinc-rich coatings or to protect the metalic zinc from chemical attack in
acidic or alkaline environments. Zinc-rich paints are widely used in the power industry.

Adam Wocial, Janusz Ginalski. Marek Rusiniak. Dariusz Dudek: Non-Destructive Diagnostic
Testing on Derivation Pipes in Pumped - Storage Water Power Station in Dychów. At this
paper presented metodology of realization technical expertise for old steel construction with
rivets joints, erivation pipes in pumped - storage power station were examined dy stress testing
and NDT methods. In NTD there were applied non conventional methods like paper
radiography for corrosion mapping and radiography for rives joints both with additional
ultrasonic testing.

Jerzy Bielanik. Jerzy Wawszczak. Tadeusz Rodakowski. Krzysztof Główka. Ferdynando
Spirito: Problems of the Authorization Studies for Welding Technology of High Pressure
Pipelines According to the „UDT" and „ASME'Mn this Paper there were compared and
analyzed qualification criteria of high pressure pipelines welding technologies according to on
Polish Office of the Technical Control and Polish Standards with the requirements standards of
the ASME in LX section, concerning welding steam boilers and high pressure tanks, code B
31.1 including high pressure pipelines also.

Marian Zeman. Jerzy Brózda: Selected Problems Connected with the Execution of Mixed
Welded Joints of Creep Resistant Steels. Some problems of the Polish energetics were
presented as well as new creep resistant steels used in power plant installations. The welding
technology of mixed joints of theP91 steel with 10H2M, 13HMF and X20CrMoV 12.1 steels
were discussed. Properties of welded joints made of the above mentioned steels were given and
some problems connected with the execution of those joints were high-lighted.

Mirosław Łomozik: Some Properties of Welded Mixed Joints of P91 Steel with the 13HMF
Steel in the State of Delivery and After Long Term Service. Mechanical test results of
manually welded joints of P91 steel with the 13HMF steel in the as delivery state and after 25
year service at elevated temperatures were presented. The test results revealed good
mechanical properties and toughness of the 13HMF parent metal exposed to long term service
as well as of the mixed joint made of those steels.

Witold Szteke et all: Crack Fracture Toughness of Low-Alloy Steel Using CTOD Method.
According to BS Standard. In the paper the of standard documents of CEN for gas pipelines is
done. The results of crack fracture tougness of low-alloy steel, X-56, are described.

Jerzy Okrajni. Wiesław Nowak. Kazimierz Mutwil. Marek Cieśla: The Pipeline Effort and its
Life Assessment. In the paper an example of life assessment for main pipeline in the power
station BEŁCHATÓW there is described. Presented method is based on both: classic and
modern strength criterions.
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