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BADANIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ
W ZAKRESIE MAŁEJ LICZBY CYKLI STALI 13HMF

STOSOWANEJ NA RUROCIĄGI PARY ŚWIEŻEJ
MAREK CIEŚLA* KAZIMIERZ MUTWIL* WIESŁAW NOWAK**

JERZY OKRAJNI*

* Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Politechniki Śląskiej
** Elektrownia ,3ełchatów" S.A.

W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczenia w zakresie małej liczby cykli materiału
rurociągów energetycznych w stanie wyjściowym oraz po długoletniej eksploatacji. Dokonano
oceny trwałości zmęczeniowej stali 13HMF w temperaturze pokojowej oraz temperaturze
odpowiadającej nominalnym warunkom pracy rurociągu. Na podstawie badań
metaloznawczych określono „stopień wyczerpania" materiału po eksploatacji zgodnie z
przyjętymi jakościowymi kryteriami oceny klas struktury

1. WSTĘP

W polskiej energetyce coraz bardziej istotny staje się problem określenia aktualnego
stanu wielu obiektów poddanych złożonym oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.
Ocena stanu tych obiektów, w tym rurociągów energetycznych, opiera się na analizie
warunków eksploatacji oraz określeniu wpływu historii obciążenia na charakterystyki
materiałowe i cechy geometryczne poszczególnych jego elementów. Niektóre obiekty, jak na
przykład rurociągi energetyczne, właściwie spełniają wyznaczone im zadania pomimo, że w
wielu przypadkach upłynął już określony w projekcie okres ich sprawnego i bezawaryjnego
działania. Istnieje więc konieczność podjęcia decyzji odnośnie możliwości ich dalszej
eksploatacji.

Analiza zachowania się rurociągu w procesie eksploatacji zawierać powinna ocenę stanu
wyjściowego, który wynika z założeń projektowych. Stan ten zazwyczaj będzie różny od
stanu aktualnego, uwarunkowanego historią obciążenia układu. Zmiany cech geometrycznych
i materiałowych jego elementów w istotny sposób wpływać będą na pola naprężeń i
przemieszczeń analizowanego obiektu. Określenie stanu aktualnego stanowi podstawę do
budowy baz danych niezbędnych do oceny wytężenia i prognozowania trwałości resztkowej
[1,2,3].

Stan materiału rurociągów w warunkach eksploatacji najczęściej ulega zmianom. Zmienia
się jego struktura a w konsekwencji własności zmęczeniowe i odporność na pękanie.
Trwałość resztkowa nie może więc być rozpatrywana w oderwaniu od rzeczywistych cech
materiałowych. Dotyczy to w szczególności zmian zachodzących w strukturze metali i ich
powiązania z trwałością zmęczeniową. Zmiany właściwości, które limitują trwałość, są
spowodowane w głównej mierze takimi procesami strukturalnymi jak wydzielenia i
przemiany węglików, zmiany morfologii węglików, jak również zmianami składu
chemicznego osnowy. Charakter zmian strukturalnych i szybkość z jaką zachodzą, mogą być
różne w zależności od składu chemicznego stali, stanu wyjściowego materiału, technologii
wykonania i parametrów eksploatacji [2, 4, 5, 6].

Z uwagi na brak danych z praktyki przemysłowej o wzajemnych relacjach między
czynnikami określającymi stan obiektów przemysłu energetycznego, a czynnikami
podlegającymi monitorowaniu i nadzorowi w warunkach ich eksploatacji, konieczne wydaje



się podjęcie badań o charakterze podstawowym w powiązaniu z badaniami w warunkach
użytkowania tych obiektów. Umożliwiłoby to opracowanie podstaw metodycznych procedur
oceny ich stanu technicznego, niezbędnych tak ze względów bezpieczeństwa iak i
ekonomicznych [1]. J

P r z e d s t a w i o n o wy11*1 badań niskocyklowej trwałości zmęczeniowej stali
w stanie wyjściowym i po wieloletniej eksploatacji w temperaturach pokojowej i

550 C - dla każdego stanu. W pracy dokonano także oceny struktury tworzywa rurociągu w
stanie wyjściowym i po długotrwałym użytkowaniu. Uzyskane wyniki pozwolą na
poszerzenie zakresu wiedzy w odniesieniu do mechanizmów degradacji właściwości
użytkowych materiałów stosowanych w energetyce oraz stworzą podstawy niezawodnego
prognozowania czasu dalszej eksploatacji.

2. MATERIAŁ DO BADAŃ

Badania przeprowadzono na niskostopowej stali 13HMF stosowanej na wysokoprężne
rurociągi energetyczne (rys.l), pracujące w warunkach pełzania (w temperaturze 540°C i pod
ciśnieniem 17,6 MPa). Stal 13HMF w stanie normalizowanym (950°C-f980°C) z następnym
odpuszczaniem (680°O720°C) stosowana jest na elementy krytyczne kotłów
energetycznych, gdzie dominującym zjawiskiem, powodującym zmiany struktury i
właściwości, jest pełzanie i związane z nim procesy dyfuzyjne będące konsekwencją
długotrwałej eksploatacji. Badania przeprowadzono na dwóch grupach materiałów Pierwszą
stanowił materiał pobrany z rurociągu po 110.000 godzin eksploatacji. Grupę drugą stanowił
natomiast materiał w stanie wyjściowym, tzn. po procesie normalizowania z następnym
odpuszczaniem. Podstawowe właściwości mechaniczne wyznaczone dla badanych
materiałów (R^, R,,, HB) jak i wyniki analizy składu chemicznego zestawiono w tabeli 1 Na
rysunku 2. pokazano stan struktury stali 13HMF w stanie wyjściowym, natomiast rysunek 3
przedstawia strukturę materiału rurociągu eksploatowanego. W materiale tym na podstawie
badań metaloznawczych stwierdzono zmiany w strukturze spowodowane rozpadem obszarów
bainitycznych na skutek wydzielania węglików na granicach ziarn, a także zmianą morfologii
węghkow w wyniku procesów koagulacji i sferoidyzacji.

Miejsca pobrania
materiału do badań

Wttiotó naprfłtnla w
tntllzoMnym obtzvzt

Numtr punktu

Rys.l. a -postać geometryczna rurociągu pary świeżej z zaznaczeniem lokalizacji miejsca
pobierania materiału do badań zmęczeniowych

b - rozkład naprężeń zastępczych wg hipotezy Hubera w otoczeniu miejsca pobrania
materiału



Tabela 1. Właściwości mechaniczne i skład chemiczny stali 13HMF w stanie wyjściowym i
po eksploatacji.

STAN WYJŚCIOWY STAN PO EKSPLOATACJI
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414 353 332 254

Rys.2. Struktura stali 13HMF w stanie wyjściowym. Ferryt + bainit, pow.350x
Rys.3. Struktura stali 13HMF po eksploatacji. Ferryt + postbainit, pow.350x



3. BADANIA ZMĘCZENIOWE W ZAKRESIE MAŁEJ LICZBY CYKLI

Badania w zakresie małej liczby cykli przy sterowaniu odkształceniem wykonano na
maszynie wytrzymałościowej MTS-810 w temperaturze otoczenia, a także w temperaturze
550°C odpowiadającej nominalnym warunkom pracy analizowanego obiektu. Badania
prowadzono w cyklu wahadłowym o przebiegu sinusoidalnym przy zakresach odkształcenia
całkowitego równych odpowiednio: Asc = 0.6%; 0.8%; 1.0%; 1.2% i 1.4%. Do nagrzewania
zastosowano metodę indukcyjną. Badaniom poddano próbki okrągłe o średnicy 12mm i bazie
pomiarowej lo=30mm.

W badaniach w temperaturze pokojowej odnotowywano charakterystyczne parametry
pętli histerezy (Asc, Aspi, Asspr, aa) w kolejnych fazach procesu zmęczeniowego, a także ilość
cykli (Nz) do pęknięcia próbki. W oparciu o odnotowane wartości amplitudy naprężenia a a w
kolejnych cyklach obciążenia Nf opracowano wykresy cyklicznego odkształcania (rys. 4, 5, 8)
materiałów badanych w temperaturach 20°C i 550°C. Wielkości charakterystyczne pętli
histerezy określone dla połowy liczby cykli do zniszczenia posłużyły do opracowania
charakterystyk cyklicznego odkształcenia cjaiT3 ffec) stali 13HMF w temperaturze pokojowej
(rys.6, 7). Na rysunku 9. przedstawiono w układzie zbiorczym wyniki badań niskocyklowej
trwałości zmęczeniowej w temperaturach pokojowej oraz 550°C. Natomiast ustabilizowane
pętle histerezy charakteryzujące badany materiał w procesie cyklicznego odkształcania w
temperaturze 550°C zarejestrowane dla materiału w stanie wyjściowym i po eksploatacji
pokazano na rysunku 10.
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Rys.5. Wykresy cyklicznego odkształcania w temperaturze pokojowej stali 13HMF po
eksploatacji
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Rys. 6. Wykresy cyklicznego odkształcania w temperaturze 20°C stali 13HMF w stanie
wyjściowym na tle statycznej próby rozciągania
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Rys.7. Wykres cyklicznego odkształcania w temperaturze 20°C stali 13HMF po eksploatacji
na tle wykresu ze statycznej próby rozciągania
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Rys. 8. Wykres cyklicznego odkształcania stali 13HMF w temperaturze 550 °C
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Rys.9. Zestawienie trwałości zmęczeniowej w temperaturze 20°C i 550°C stali 13HMF w
stanie wyjściowym i po eksploatacji
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Rys. 10. Ustabilizowane pętle histerezy zarejestrowane w temperaturze 20°C i Asc= 0,8% dla
stali 13HMF w stanie wyjściowym i po eksploatacji



4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Po długotrwałej eksploatacji i związanej z nią degradacji struktury materiału, nastąpił
wyraźny spadek twardości z 187 HB dla materiału w stanie wyjściowym do 150 HB dla
materiału eksploatowanego. Jednocześnie wystąpił znaczny spadek własności
wytrzymałościowych materiału eksploatowanego. Stwierdzono obniżenie wytrzymałości na
rozciąganie (Rm) w temperaturze pokojowej z 662 MPa do 573 MPa, a granicy plastyczności
(Ro,2) z 530 MPa do 300 MPa. Obniżenie własności wytrzymałościowych obserwowano także
w temperaturze 550°C. W tym przypadku nastąpił spadek (Rm) z 414 MPa do 332 MPa, a
granicy plastyczności (RQ2) z 355 MPa do 254 MPa.

Obserwowane w badaniach metaloznawczych zmiany w mikrostrukturze rurociągu po
110 tys. godzin eksploatacji (rys. 11), pozwalają w oparciu o procedurę przedstawioną w
pracy [4] przypisać strukturze materiału klasę II - m, a determinowany nią stopień
wyczerpania materiału (t\tz) określić na. 0,4-0,5. Gdzie t z - maksymalny czas pracy, a t -
rzeczywisty czas eksploatacji.

Analiza wyników zmęczenia w zakresie małej liczby cykli wskazuje, że stal 13HMF w
stanie wyjściowym przy niskich zakresach odkształcenia całkowitego (Asc=0,6% i 0,8%)
charakteryzuje się cyklicznym osłabianiem aż do momentu zniszczenia. Osłabianie materiału
jest szczególnie intensywne w początkowym etapie procesu zmęczeniowego. Przy wyższych
zakresach odkształcenia Asc=l,0-l,4% obserwuje się w pierwszych cyklach obciążania
umocnienie materiału, a potem równomierne cykliczne jego osłabianie (rys. 4) związane ze
wzrostem pęknięć zmęczeniowych, aż do rozerwania próbki.

Rys.ll. Mikrostruktura stali 13HMF po eksploatacji. Efekty rozpadu bainitu, koagulacja i
wydzielenia węglików na granicach ziarn

W przypadku badań niskocyklowych realizowanych na materiale po wieloletniej
eksploatacji efekt intensywnego osłabiania obserwowany jest wyłącznie dla małego zakresu
&Zć=Q,5%. Przy wyższych zakresach odkształcenia Asc> obserwuje się intensywne
umacnianie w pierwszych cyklach obciążeń zmęczeniowych, następnie stosunkowo długi
okres stabilizacji zmian naprężeń (rys.5) i w końcowym etapie pękanie materiału. Porównanie
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uzyskanych wyników (rys.9) pozwala jednoznacznie stwierdzić, że trwałość zmęczeniowa
wyrażona liczbą cykli do zniszczenia próbek (Nz), przy podobnych zakresach odkształcenia
A8C, jest wyraźnie wyższa dla materiału eksploatowanego. Należy jednocześnie zauważyć, że
zdolność materiału do przenoszenia obciążeń w przypadku materiału eksploatowanego jest
wyraźnie mniejsza, co świadczy o utracie własności użytkowych spowodowanych
intensywnymi zmianami w strukturze materiału w wyniku długotrwałej eksploatacji.
Wymiernym tego wskaźnikiem jest wartość naprężenia nasycenia (cran) zarejestrowana przy
podobnych zakresach odkształcenia całkowitego Asc. Porównanie tych wielkości (a a n )
(rys. 10) wskazuje, że spadek wytrzymałości cyklicznej materiału po eksploatacji, wyrażonej
naprężeniem nasycenia, wynosi około 100 MPa. Tak więc zdolność do przenoszenia obciążeń
cyklicznie zmiennych wyraźnie spada po 110.000 godzinach eksploatacji. Porównanie
wykresów cyklicznego odkształcenia (rys. 6, 7) badanych materiałów pokazuje, że efekt
cyklicznego umacniania się materiału po eksploatacji jest silniejszy niż to obserwowano w
przypadku materiału w stanie wyjściowym. Ilościowym wskaźnikiem takiej tendencji jest
współczynnik cyklicznego umocnienia, który dla materiału w stanie wyjściowym wynosi
~0,l, a dla materiału po eksploatacji przyjmuje wartość ~0,26. Obserwowane w temperaturze
pokojowej różnice w trwałości niskocyklowej (Nz) i zdolność do przenoszenia obciążeń
cyklicznych (<7an) badanych materiałów uwidoczniły się również w temperaturze 550°C
(rys.8, 9). Stwierdzono, że materiał po długotrwałej eksploatacji charakteryzuje znacznie
wyższa trwałość zmęczeniowa (Nz), przy wyraźnie niższych w porównaniu z materiałem w
stanie wyjściowym wartościach naprężenia nasycenia (<7an) charakteryzującego zdolność
materiału do przenoszenia obciążeń o charakterze małocyklowym.

5. WNIOSKI

1. Eksploatacja rurociągu pary świeżej w okresie 110.000 godzin spowodowała znaczny
spadek własności mechanicznych stali 13HMF. W temperaturze pokojowej stwierdzono
obniżenie Rm z 662 MPa do 573 MPa i Ro;2 z 530 MPa do 300 MPa. Natomiast w
temperaturze 550°C stwierdzono obniżenie Rm z 414 MPa do 332 MPa i R0.2 z 353 MPa
do 254 MPa. Długotrwała eksploatacja rurociągu spowodowała również spadek twardości
materiału w temperaturze pokojowej z 187 HB do 150 HB.

2. Badania zmęczenia w zakresie malej liczby cykli stali 13HMF w stanie wyjściowym i po
110.000 godzin pracy wykazały wyraźne zmiany trwałości zmęczeniowej. W badaniach w
temperaturach pokojowej i 550°C w zależności od zakresu odkształcenia całkowitego
(Asc) stwierdzono prawie dwukrotny wzrost trwałości niskocyklowej (Nz) materiału
rurociągu po eksploatacji.

3. Badania niskocyklowe wykazały spadek naprężenia nasycenia (aa n) o około 100 MPa
materiału po eksploatacji w odniesieniu do materiału w stanie wyjściowym, zarówno w
temperaturze pokojowej jak i 550°C. Obserwowane zmniejszenie wytrzymałości
zmęczeniowej, wyrażonej naprężeniem nasycenia, świadczy o obniżeniu zdolności
materiału eksploatowanego do przenoszenia obciążeń zmęczeniowych o charakterze
małocyklowym.

4. Badania metaloznawcze materiału rurociągu po 110.000 godzin eksploatacji wykazały
wyraźne zmiany w strukturze materiału w porównaniu ze stanem wyjściowym. W
materiale eksploatowanym 110.000 godzin obserwowano zaawansowany rozpad
obszarów bainitycznych, a także zmiany morfologii węglików w wyniku procesów



obszarów bainitycznych, a także zmiany morfologii węglików w wyniku procesów
koagulacji i sferoidyzacji. Zgodnie z przyjętymi jakościowymi kryteriami oceny klas
struktury stwierdzone zmiany pozwalają ocenić stopień wyczerpania materiału na 0,4 -
0,5.
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PROBLEM ZMĘCZENIA CIEPLNEGO STALI 13HMF
JERZY BRÓZDA, MARIAN ZEMAN

Instytut Spawalnictwa - Gliwice

W celu określenia wpływu wielokrotnego oddziaływania różnego rodzaju cykli cieplnych na
strukturę i własności mechaniczne stali 13HMF, przeprowadzono odpowiednie badania na sy-
mulatorze cykli cieplnych i naprężeniowych, wykorzystując metodę planowania eksperymentu.
Próbki nagrzewano do temperatur maksymalnych w zakresie 600+1200 °C, stosując różne czasy
wygrzania w tych temperaturach oraz różne prędkości stygnięcia. Badania prowadzono w wa-
runkach swobodnego odkształcania się próbek oraz przy ich obciążaniu siłą rozciągającą. Prze-
prowadzono badania struktury symulowanych stref wpływu ciepła (SWC), twardości HV10,
udarności KCV oraz własności wytrzymałościowych (Re, Rm, A5). Wyniki badań przedstawiono w
postaci równań określających zależność poszczególnych własności SWC od parametrów cykli
cieplnych oraz w postaci wykresów.

1. WPROWADZENIE

Różnego rodzaju konstrukcje spawane stosowane w energetyce, takie jak walczaki kotłów
parowych, rury przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej, rurociągi energetyczne i turbiny parowe
podlegają w czasie pracy wielokrotnym okresowym zmianom temperatury i ciśnienia. Zmiany te
mogą prowadzić do powstawania i rozwoju uszkodzeń powodujących obniżenie własności eks-
ploatacyjnych zastosowanych stali do pracy w podwyższonych temperaturach. Proces ten jest
określany jako zmęczenie cieplne.

Podczas wykonywania złączy spawanych urządzeń i instalacji energetycznych, a następnie w
czasie ich wieloletniej pracy, zachodzi często potrzeba przeprowadzania napraw tych złączy. Kil-
kakrotne oddziaływanie cyklu cieplnego spawania w warunkach utwierdzenia spawanego ele-
mentu może spowodować niekorzystne zmiany struktury i własności strefy wpływu ciepła, które
można określić jako zmęczenie cieplne w wyniku procesu spawania.

W referacie tym przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa
na stali 13HMF, którą w minionych latach w szerokim zakresie stosowano w krajowej energetyce
na rurociągi pary przegrzanej. Badania prowadzono przy wykorzystaniu symulatora cykli ciepl-
nych spawania, stosując różne parametry cyklu cieplnego i ich wielokrotność oraz zróżnicowane
naprężenie próbki, mające symulować różny stopień utwierdzenia złącza spawanego. Próbki wy-
grzewano również przez dłuższy okres czasu w temperaturze maksymalnej cyklu, co w pewnym
stopniu miało uwzględniać warunki pracy stali 13HMF w urządzeniach energetycznych.

2. PRZEPROWADZENIE BADAŃ

2.1 Materiał do badań

Badania przeprowadzono na stali 13HMF (rura o średnicy <j) 320 x 15 mm) o niżej podanym
składzie chemicznym oraz własnościach wytrzymałościowych:
0,14% C; 0,50% Mn; 0,25% Si; 0,013% P; 0,018% S; 0,43% Cr; 0,06% Ni; 0,52% Mo; 0,25% V;
0,028% Al i 0,09% Cu.

11



Rm=573,0 MPa, Ro,2=460,5 MPa, A5=43%, Z=75%, KCV2o°c=23,3 J/cm2i HV10=172.

Z rury tej wycięto próbki o wymiarach 10 x 10 x 150 mm, które poddano działaniu założonych
cykli cieplnych i naprężeniowych w symulatorze, w którym zmodernizowany system sterowania
pozwala na wielokrotne powtarzanie dowolnego cyklu (rys.3).

2.2. Przygotowanie planu eksperymentu

W celu ograniczenia do niezbędnego minimum liczby eksperymentów i pomiarów, wykorzy-
stano program komputerowy ESDET 2.2 z pakietu CADEX [3]. Program ten jest stosowany w
przypadku statycznych i dynamicznych obiektów badań i uwzględnia najczęściej stosowane pla-
ny doświadczeń i metody analizy statystycznej wyników. Plany doświadczeń z banku programu
ESDET opracowane są zgodnie z zasadami współczesnej teorii eksperymentu, a to oznacza, że
spełniają kryteria informatywności i efektywności badań. Praktycznie jest to równoznaczne z
uzyskaniem poszukiwanej, na drodze doświadczalnej, informacji naukowej, przy jednoczesnym
ograniczeniu, do niezbędnego minimum, liczby wykonywanych pomiarów [3, 4]. W pracy został
wybrany trójpoziomowy plan nasycony Rechtschaffnera PS/DS(Nb-Re). Wybór ten został umo-
tywowany dokładnością i pewnością funkcji aproksymującej oraz ilością próbek jaką można było
wykorzystać do realizacji tej pracy.

W trakcie planowania eksperymentu przyjęto następujące założenia:

1) ilość czynników wejściowych i = 5 (xj- Tm a x, x2 - tw, X3 - tg/5, X4 - n, X5 - cw s t)
gdzie: T m a x [ C]- temperatura maksymalna, t w [s] - czas wytrzymania w Tm a x, tg/s [s]- czas
stygnięcia w zakresie temperatur 800 4- 500 °C, n - liczba cykli cieplnych, aw s t [MPa] - na-
prężenie wstępne.

2) a) zmęczenie cieplne elementów energetycznych ze stali 13HMF występuje w temperaturze
maksymalnej Tm a x = 600°C, czas wygrzania t w = 120 sekund, ilość cykli cieplnych n=19,
maksymalne naprężenie wstępne aw s t = 300 MPa,

b) wpływ wielokrotnego cyklu cieplnego spawania badano dla temperatur maksymalnych
cyklu T m a x = 6OO-5-1200°C, czasu wygrzania t w = 0-5-120 sekund, czasu stygnięcia tg/5 = 8-5-
40 sekund, ilości cykli n = 1 - 19 i naprężenia aw s t = 0 -300 MPa.

3) parametry stałe:
czas nagrzewania tn = const = 10 [s],
odległość między szczękami mocującymi symulatora 1= 17 [mm].

Założenia te pozwalają na określenie równania obiektu, ujmującego wpływ parametrów cy-
klu cieplnego spawania oraz obróbki cieplnej (odzwierciedlającej zmęczenie cieplne), na własno-
ści symulowanej strefy.

Na rysunku 1 przedstawiono kształt cykli cieplnych z zaznaczonymi parametrami, a na ry-
sunku 2 - schemat układu do symulacji cykli cieplnych i naprężeniowych.
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Rys.l. Cykle zmęczenia cieplnego działające na badaną stal 13HMF
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Rys.2. Schemat zamocowana próbki w symulatorze cykli cieplno-naprężeniowych do prób zmę-
czenia cieplnego

Ogólny widok stanowiska do badań przedstawia rysunek 3.

Plan nasycony Rechtschaffiiera przedstawiono w tabeli 1. Po wprowadzeniu wyników po-
miarów wielkości wyjściowych do programu, przeprowadzono aproksymację funkcji obiektu
badań za pomocą wielomianów algebraicznych ze składnikami liniowymi, kwadratowymi oraz
interakcją:

z = bo + bi xi +...+ bi x; + + ...+ bn x ;
2 + b ] 2 xi x2 + bj.i xn x; ...(1)

gdzie: b;- współczynniki funkcji aproksymującej.
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Rys.3. Ogólny widok symulatora cykli cieplnych i naprężeniowo-odkształceniowych
1 - korpus zawierający zespół mocowania próbki i układ jej chłodzenia, elektryczne zespoły
energetyczne do rezystancyjnego nagrzewania próbki oraz zespół naprężania i odkształcania
próbki, 2 - pulpit sterowania, 3 - mikrokomputer PC, 4 - zasilacz hydrauliczny z gazowym
akumulatorem ciśnienia, elektrozaworami i rozdzielaczami.

Określono również współczynniki wielomianów dla wielkości normowanych z przedziału
(-1,+1), oraz ustalono istotność współczynników dla poziomu istotności a = 0,05. Przeprowa-
dzone obliczenia sprawdzające wykazały konieczność uwzględniania wszystkich składników
funkcji aproksymujących (liniowych, kwadratowych oraz interakcji).

Tabela 1. Plan eksperymentu nasycony Rechtschaffnera PS/DS : (Nb - Re)

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xl

-1
_l
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

x2

-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
_l

x3

+1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1

X4

-1
+ 1
+1
+1

T-H

+ 1
-1

+ 1
-1

X5

-1
+1
+ 1
+1
+1
-1
-1
-I'
-1
+ 1

Nr
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Xl
_j

-1
-1
-1
_\
-1
+1
0
0
0
0

X2

+1
+1
+1
-1
-1
-1
0

+1
0
0
0

X3

+1
-1
-1
+1
+1
-1
0
0

+1
0
0

X4

_1
+1
-1
+1
_j

+1
0
0
0

+1
0

x5

-1
_l
+1
-1
+1
+1
0
0
0
0

+1

Powyższe wartości (+1, 0, —1) zamieniono na wartości rzeczywiste (tabela 2), którymi są warto-
ści środkowe oraz skrajne czynników wejściowych x (Tm a x, tw, tg/5, n, aw s t).



Tabela 2. Oznaczenie serii próbek i parametry badania.

Nr
serii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Parametry badania wg planu eksperymentu
nasyconego Rechtschaffiiera

1 max L ^ J

600
600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
600
600
600
600
600
600
1200
900
900
900
900

tw[s]
0

120
0

120
120
120
120
0
0
0

120
120
120
0
0
0

60
120
60
60
60

tg/5 [S]
8

40
40
8

40
40
8

40
8
8

40
8
8

40
40
8

24
24
40
24
24

n
1

19
19
19
1

19
1
1

19
1
1

19
1

19
1

19
10
10
10
19
10

c j w s t [MPa]

0
300
300
300
300

0
0
0
0

300
0
0

300
0

300
300
150
150
150
150
300

2.3 Badanie wpływu czynników wejściowych na własności obszaru symulowanej SWC

Badania wpływu cykli cieplnych na twardość HV, udarność KCV, umowną granicę pla-
styczności Ro,2, wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłużenie As, przewężenie Z i strukturę sy-
mulowanej SWC przeprowadzono na próbkach przedstawionych na rysunku 4.

150

15

•-M10

Rys. 4. Próbka do badań symulacyjnych zmęczenia cieplnego

15



Próbki po zamocowaniu w szczękach symulatora poddawano działaniu cykli cieplnych o para-
metrach podanych w tabeli 2 przy wstępnym naprężeniu awst=0,150 i 300 MPa.

Relacje pomiędzy wartościami wejściowymi „z" (Tm a x, tw, tg/5, n, aw s t), a odpowiednimi
aproksymowanymi wartościami wyjściowymi „ż" ( Tm a x, tw, tg/5, n, aw s t), obliczonymi z wyzna-
czonej funkcji aproksymującej, pozwoliły na określenie następujących błędów aproksymacji:

- błędu bezwzględnego:
Az = I z - ż I ...(2)

- błędu względnego:

100%; z * 0 ...(3)
\z

- maksymalnego błędu bezwzględnego lub względnego:

Azmax = max[Az(u)] ...(4)

em a x = max[e(u)] ...(5)
gdzie: Az(u), e(u) - błędy bezwzględne i względne dla u-tego układu planu doświadczenia

(u = 1, 2,..., n);

- błędu średnio kwadratowego:

- błędu przeciętnego:

d = -2,Az ...(7)
n u =i

Błędy aproksymacji (wzory 2-s- 7) stanowiły podstawę do akceptacji lub odrzucenia określonej
funkcji aproksymującej.

2.3.1 Twardość HV10

Badania twardości przeprowadzono wg wymagań normy PN-64/M-69751, na twardościo-
mierzu cyfrowym typu BRICKERS 220 firmy GNEHM, metodą Vickersa przy obciążeniu 98, IN
(10 kG) w obszarze karbu próbki do badania udarności (rys. 5). Wartość średnią twardości dla
danej próbki wyznaczano w oparciu o 8 wyników pomiaru.

Wykorzystując program CADEX wyznaczono funkcję aproksymującą wielomian algebra-
iczny ujmujący wpływ czynników wejściowych (Tm a x, tw, tg/5, n, ow s t) na twardość strefy podda-
nej oddziaływaniu ww. parametrów. Funkcję wyznaczono w oparciu o ocenę błędów aproksyma-
cji oraz o założenie, że współczynnik korelacji wielowymiarowej jest równy 1.
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Symulowana SWC ok. 17 mm
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Ą
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Rys.5. Miejsce pomiaru twardości HV10 w symulowanej SWC

Funkcja aproksymująca twardość w zależności od Tm a x, tw, ts/5, n, awst przedstawia się nastę-
pująco:

HV = 210,789063 + 26,7578125-Tmax

l,3828125-awst+ 8,078125-Tmax

2,4609375-T^-awst - 7,203125-tw
2 + 2,2734375-tw-t8/5 -l,7734375-tw-n - 0,3359375-tw-awst +

l,59375-tg/5
2 - l,6015625-tg/5-n - 2,2578125-tg/5-aWst + 20,484375-n2 - 1,8671875-n-crwst

6,828125-awst
2 ... (8)

Wyznaczono następujące błędy aproksymacji:

- 3,0859375-tw + I,4921875-t8« - 4,6484375-n +
2-2,9921875-Tm a x.-tw- l,5078125-Tmax-t8/5- l,7734375-Tmax-n-

2
w

- błąd maksymalny
- błąd przeciętny
- błąd średniokwadratowy

Azmax = 5,116-10
d=l,218-10 1 3

M = 1,717-10

,-13

,-13

,-13

Zależności te obowiązują dla wartości normalizowanych czyli z zakresu <-l, 1>. Aby zastoso-
wać wartości rzeczywiste, należy podstawić do wzoru (8) następujące relacje normowania:
T m a x = 3,333-lO'Vmax - 600) - 1
t w = l,667-l(r2-tw - 1
tg* =6,250-10-2-(t8/5-8) - 1
n = l . l l l - 1 0 " I - f n - n - 1

= 6,667- 10-3-awst - 1

Wzór (8) po uwzględnieniu relacji normowania przedstawia się następująco:

HV=2,00265914E+002 - 4,00853588E-002-Tmax+ 3,19885706E-001-tw+ l,87391493E-001-t8/5

-4,31177662E+000-n+6,04456019E-003-awst+8,97569444E-005-Tmax
2-l ,6623263 9E-

004-Tmax-tw-3,14127604E-004-Tmax-t8/5-6,56828704E-004-Trnax-n-5,46875000E-005-Tmax-awst-
2,00086806E-003-tw

2+2,36816406E-^03-tw-t8/5 - 3,28414352E-003-tw-n- 3,73263889E-
005-tw-awst + 6,22558594E-003-t8/5

2 - 1,11219618E-002-t8/5-n - 9,40755208E-004-t8/5-awst +
2,52893519E-001-n2 - 1,38310185E-003-n-awst + 3,03472222E-004-awst

/ (9)
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W oparciu o wzór (9) wyliczono wartości twardości HV10 w zależności od poszczególnych pa-
rametrów cykli cieplnych (czynników wejściowych Tm a x, tw, tg/5, n, aw s t) i przedstawiono w po-
staci wykresów (rys. 18) w dalszej części tego opracowania.

2.3.2 Udarność KCV

Badania udarności próbek poddanych działaniu cykli cieplnych przeprowadzono zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 10045. W środku obszaru symulowanej SWC nacięto prostopadle
do powierzchni rury karb udarnościowy typu ISO-Charpy V. Badanie udarności wykonano w
temperaturze otoczenia za pomocą młota udarnościowego Amsler RKP 300. Dla każdej kombi-
nacji parametrów cyklu cieplnego (tabl. 2) zbadano po 3 próbki. Funkcję aproksymującą udar-
ność w zależności od Tm a x, tw, ts/5, n, aw s t wyznaczono w oparciu o wartość średnią z trzech po-
miarów. Podobnie jak dla pomiarów twardości wyznaczono błędy aproksymacji i równanie
uwzględniające relacje normowania. Wartości udarności KCV wyliczone w oparciu o to równa-
nie przedstawiono w postaci wykresów zamieszczonych na rysunkach 16 i 17.

2.3.3 Własności wytrzymałościowe

Próbki z symulowaną strefą wpływu ciepła (rys. 4) obrobiono mechanicznie w celu uzyska-
nia kształtu jak na rysunku 6 ł poddano próbie statycznego rozciągania zgodnie z normą PN-
91/H-04310. Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej firmy INSTRON 4210, wypo-
sażonej w system komputerowego sterowania i rejestracji wyników badań. Wyznaczono nastę-
pujące wartości: umowną granicę plastyczności Ro,2, wytrzymałość na rozciąganie Rm, wydłuże-
nie A5 i przewężenie Z.

Symulowana SWC

1,0x45

Rys.6. Kształt i wymiary próbek do badań wytrzymałościowych

Dla każdej kombinacji parametrów cyklu cieplnego (tabl. 2) zbadano po 2 próbki. Funkcje aprok-
symujące Ro,2, Rm, A5 i Z w zależności od Tm a x, tw, tg/5, n, aw s t wyznaczono w oparciu o wartość
średnią z dwóch pomiarów. Wyznaczono błędy aproksymacji i równania uwzględniające relacje
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normowania. Wartości Rm i A5 wyliczone w oparciu o te równania przedstawiono w postaci wy-
kresów zamieszczonych na rysunkach 17-̂ -20.

2.3.4 Mikrostruktura

Badania metalograficzne próbek poddanych działaniu symulowanych cykli cieplnych spa-
wania przeprowadzono na mikroskopie metalograficznym Leica MF-4M przy powiększeniu 200x
po natrawieniu zgładów odczynnikiem FeC^. Pomiary wielkości ziarn przeprowadzono zgodnie
z normą PN-84/H-04507/01 w kilkunastu obszarach. Wielkość ziarna określono za pomocą
dwóch metod:
1) porównania mikrostruktury ze wzorcem, zamieszczonym w ww. normie,
2) metodą siecznych prostopadłych.

W metodzie 1. obraz metalograficzny wytrawionej próbki porównywano z odpowiednią ta-
blicą wzorców i obserwowanej strukturze przyporządkowano nr wielkości ziarna wg skali od 1
do 10 (skala wzorców A normy PN-84/H-04507/01). Wyniki zamieszczono w tabeli 9.
Metoda siecznych prostopadłych polega na zliczaniu liczby ziaren przeciętych przez kilka odcin-
ków pomiarowych o długości 100 i 150 mm (łączna długość odcinków wynosi 500 mm) w 3 po-
lach widzenia. Średnią liczbę przeciętych ziaren NL oblicza się z zależności:

NL=j-g [mm"1] (10)

gdzie:
NL- średnia liczba przeciętych ziarn przypadających na jednostkę długości,
L - łączna długość odcinków pomiarowych (L= 500 mm),
N - liczba ziarn przeciętych przez odcinki pomiarowe L,
g - powiększenie mikroskopu, (w przypadku prowadzonych badań g = 200x).
Na podstawie wyznaczonej wartości NL określono z tablicy 4 normy PN-84/H-04507 wielkość
ziarna G. Wyniki pomiarów zamieszczono w tabeli 9.

Tabela 9. Wyniki badań metalograficznych próbek poddanych działaniu symulowanych cykli
cieplnych

Nr
próbki

1
1
2
3
4
5

Parametry cyklu cieplnego

T

[°C]

2
600
600
1200
1200
1200

tw[s]

3
0

120
0

120
120

tg/5

[s]

4
8

40
40
8

40

n

5
1

19
19
19
1

<7wst

[MPa]

6
0

300
300
300
300

Parametry struktur metalograficznych
Metoda po-

równania
ze wzorcem
Skala wzor-

ców A
7
9
9
5
4
4

Metoda siecznych prostopa-
dłych

Nr wielk.
ziarna G

8
8,5
8,5
5
4
4

N L

[mm"1]
9

60,7
60,7
18,1
12,8
12,8

Parametr
A
10

0,704176
0,704176
0,415138
0,334204
0,334204

19



c.d. tabeli 9

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Materiał
rodzimy

2
1200
1200
1200
1200
1200
600
600
600
600
600
600
1200
900
900
900
900

-

3
120
120
0
0
0
120
120
120
0
0
0
60
120
60
60
60

-

4
40
8
40
8
8
40
8
8
40
40
8
24
24
40
24
24

-

5
19
1
1
19
1
1
19
1
19
1
19
10
10
10
19
10

-

6
0
0
0
0
300
0
0
300
0
300
300
150
150
150
150
300

-

7
3
3
4
4,5
4
6
8
9
6
9
9
3
10
11
11
11
6

8
3
3
4,5
4,5
4
6,5
8
8,5
6
8,5
8,5
3
9,5
10,5
10
11
6

9
9,03
9,03
15,2
15,2
12,8
30,4
51,0
60,7
25,5
60,7
60,7
9,03
85,8
122
102
144
25,5

10
0,261512
0,261512
0,373464
0,373464
0,334204
0,543828
0,666667
0,704176
0,500000
0,704176
0,704176
0,261512
0,770889
0,827119
0,800000
0,849558
0,500000

Na rysunkach 7-5-13 przedstawiono wybrane mikrostruktury badanych próbek. Powierzchnię
zgładów trawiono odczynnikiem FeC^. Fotografie mikrostruktur wykonane przy powiększeniu
200 x zmniejszono o 30 %.

Rys.7. Materiał rodzimy. G=6
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Rys.8: Próbka nr 11. Tmax=600°C,
tw=120s, tg«=40s, n=l , c r ^

Rys. 10. Próbka nr 18. Tmax=900°C,
tw=120s, ts,5=4Os, n=10, avret=150MPa

Rys. 12. Próbka nr 7. TIMX=1200oC,
tw=120s, t^5=8s, n=l , o ^ ^

Rys.9. Próbka nr 19. T„,„=900oC,
tw=60s, tm=40s, n=10, aws,=150MPa

Rys.l 1. Próbka nr 10. TBIBt=1200oC,
tw=Os, t^5=8ss n= l , awst=300MPa

Rys. 13. Próbka nr 5. Tmax=1200oC,
tw=120s, tg/s^Os, n=l , awst=300MPa
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3. WYNIKI BADAŃ

Na rysunkach 14-̂ -20 przedstawiono wpływ temperatury maksymalnej cyklu cieplnego Tm a x,
czasu stygnięcia tg/5, czasu wytrzymania t w próbki w temperaturze maksymalnej, liczby cykli
cieplnych n oraz naprężenia wstępnego aw s t na następujące podstawowe własności symulowanej
SWC: udarność KCV, twardość HV10, wytrzymałość na rozciąganie Rm oraz wydłużenie A5.

Równocześnie należy zaznaczyć, że przedstawione na tych wykresach wyniki dotyczą pró-
bek obrobionych w symulatorze cykli cieplnych i naprężeniowych i nie można odczytanych z
nich wartości odnosić bezkrytycznie do strefy wpływu ciepła rzeczywistych złączy spawanych.
Zależności te służą przede wszystkim do oceny kierunku wpływu poszczególnych parametrów
cyklu cieplnego spawania na zmianę własności SWC.
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Rys. 14. Wpływ czasu stygnięcia tg/5 i liczby cykli cieplnych n oraz naprężenia er na udarność
KCV symulowanej SWC
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Rys. 15. Wpływ czasu wytrzymania t w w temperaturze Tm a x oraz naprężenia na udarność sy-
mulowanej SWC
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Rys. 18. Wpływ czasu wytrzymania t w w temperaturze Tm a x oraz naprężenia a na wartość Rm sy-
mulowanej SWC
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Rys. 19. Wpływ czasu stygnięcia tg/5 i naprężenia a na wydłużenie A5 symulowanej SWC
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Rys.20. Wpływ liczby cykli cieplnych n oraz naprężenia a na wydłużenie A5 symulowanej SWC

4. WNIOSKI

W oparciu o uzyskane wyniki badań nad wpływem wielokrotnego oddziaływania cykli
cieplnych spawania o różnych parametrach na własności strefy wpływu ciepła symulowanej na
stali 13HMF, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody planowania eksperymentu, można
wyciągnąć niżej podane wnioski.
1. Największy wpływ na strukturę (wielkość ziarna) i wynikającą z niej udarność, twardość,

własności wytrzymałościowe i plastyczne ma temperatura maksymalna cyklu Tm a x.
2. Udarność KCV maleje ze wzrostem temperatury maksymalnej cyklu cieplnego T m a x (rys. 14 i

15), przy czym najniższe wartości KCV uzyskano dla Tmax=900 °C. Cykl cieplny o tempe-
raturze maksymalnej 600 °C (poniżej temperatury Ai) zapewnia najwyższą udarność symu-
lowanej SWC. Wielokrotne powtarzanie cykli cieplnych wyraźnie obniża udarność, niezależ-
nie od wartości Tmax (rys.l4b, c). Podobnie w sposób istotny obniża udarność wydłużanie
czasu wygrzewania t w w temperaturze T m a x (rys. 15).
Uzyskane wyniki wykazują na korzystny wpływ wstępnego naprężenia próbki siłą rozciąga-
jącą na wzrost udamości symulowanej SWC. Prawdopodobnie wzrost udamości SWC zwią-
zany jest z zjawiskiem umocnienia struktury i rozdrobnienia ziarn (porównanie próbki nr 18 -
rys. 10 z próbką nr 5-rys. 13).

3. Na twardość HV10 symulowanej SWC wyraźny wpływ ma wartość temperatury maksy-
malnej cyklu Tm a x, natomiast czas stygnięcia tg/5 w zakresie 8̂ -40 s nie ma żadnego wpływu,
co jest związane z powstawaniem w tych warunkach stygnięcia struktury bainitycznej o zbli-
żonej temperaturze przemiany (rys. 16a, b). Wzrastająca liczba n cykli cieplnych powoduje
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najpierw niewielki spadek wartości HV10 (do n=10) a następnie wzrost twardości (rys.lóc,
d). Poddanie próbki wstępnemu naprężeniu rozciągającemu nie ma istotnego wpływu na
zmianę twardości.

4. Na własności wytrzymałościowe symulowanej SWC widoczny wpływ ma temperatura mak-
symalna cyklu cieplnego Tm a x (rys. 17 i 18), przy czym w miarę zwiększania czasu stygnięcia
t8/5 ma miejsce spadek wytrzymałości na rozciąganie Rm. Liczba cykli n (rys.l7b, c) jak i czas
wygrzewania t w (rys. 18) nie wpływają w istotny sposób na wartość Rm. Również naprężenie
wstępne (<r=300 MPa) nie ma wyraźnego wpływu (rys. 17 i 18).

5. Wydłużenie A5 zależy głównie od temperatury maksymalnej cyklu T m a x i czasu stygnięcia tg/5

(rys. 19 i 20). Wzrost Tm a x powoduje spadek wartości A5 a wydłużanie czasu tg/5 - jej zwięk-
szenie. Liczba cykli cieplnych powoduje wyraźne wzrost wydłużenia A5 (rys.20). Podobnie
jak w przypadku udarności, naprężenie wstępne próbki powoduje wzrost wydłużenia A5 sy-
mulowanej SWC.

6. W oparciu o wyżej przedstawione wnioski można przyjąć, że cykle oddziaływania cieplnego
w zakresie niższych temperatur, jakie występują podczas eksploatacji spawanych urządzeń
energetycznych ze stali 13HMF, powodują pewien spadek udarności KCV materiału rodzi-
mego ze wzrostem czasu pracy (tw) w podwyższonych temperaturach oraz liczby zmian n
tych cykli.

Wielokrotne oddziaływanie cieplne spawania (np. w wyniku kolejnych napraw złączy spa-
wanych) powoduje wyraźne obniżenie udarności KCV przy spoinowego obszaru SWC.
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„POPRAWNOŚĆ DOBORU SPRĘŻYNOWYCH ZAWIESZEŃ
STAŁOSIŁOWYCH RUROCIĄGÓW WYSOKOPRĘŻNYCH, BLOKÓW

ENERGETYCZNYCH DUŻEJ MOCY"
JANUSZ KOMOROWSKI*, WITOLD SZTEKE**,

PIOTR ZAJĄCZKOWSKI*

*PBW „JENERG" - Warszawa, **LBM ZD IEA - Świerk

W referacie przedstawiono na przykładzie rurociągu pary pierwotnej, wyniki badań,
pomiarów i obliczeń pracujących rurociągów wysokoprężnych, bloków energetycznych dużej
mocy. Skoncentrowano się na ocenie poprawności doboru projektowego sprężynowych
zawieszeń stałosiłowych.

Nieprawidłowy dobór zawieszeń można zaobserwować w wielu układach rurociągowych.
Stan taki w istotny sposób może obniżyć żywotność tych rurociągów, stwarzając również
pewne niebezpieczeństwo ich eksploatacji.

1. WSTĘP

1.1. Wyjaśnienia

• Dane zawarte w referacie uzyskano podczas prac modernizacyjnych całego bloku (kocioł,
rurociągi, turbina).

• Prace modernizacyjne rurociągów obejmowały rurociągi wysokoprężne, średnioprężne i
niskoprężne oraz rurociągi wody zasilającej.

• Użyte w tytule artykułu określenie „bloki dużej mocy" odnosi się do bloków
energetycznych o mocy od 200 MW wzwyż.

• Zagadnienia poprawności doboru zawieszeń, stałosiłowych omówiono na podstawie
danych uzyskanych podczas badań rurociągów pary pierwotnej.

1.2. Dane o rurociągu

• Materiał: stal 14MoV63
• Rury: 0 406,4 x 54 mm.
• Ciśnienie robocze: 17,2 MPa
• Temperatura pracy: 540 °C
• Czas pracy: 70.000 godz.
• Zawieszenie: trójkątne sprężynowe stałosiłowe (rozmieszczenie rys. 1)
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•i if

X - zawieszenia pracujące poprawnie

® - zawieszenia wyłączone z pracy

Rys. 1. Rozmieszczenie zawieszeń działających poprawnie i wyłączonych z pracy
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1.3. Dane badawczo-pomiarowe

Tabela 1. Dane materiałowe - badania własne w temperaturze otoczenia

Rodzaj
próbek

Poprzeczne

Wzdłużne

DIN17175

Re
[MPa]

368

368

310-320-

Rm
[MPa]

512

511

460-610

A5

[%]
28

29

18-20

Z
[%]
70

75

-

KCU2

[J/cm2]
151

204

min. 41

Przełom

37%
plastycznego

62%
plastycznego

-

HV30

149

-

-

Tabela 2. Dane materiałowe - badania własne w temperaturze 500 °C

Rodzaj
próbek

Poprzeczne
Wzdłużne
DIN17170

Re
[MPa]

203
196

min. 160

Rm
[MPa]

293
286

-

A5

[%]
26
25
-

Z
[%]
83
85
-

• Próba pełzania
Przeprowadzone skrócone próby pełzania wykazały szacunkową trwałość materiału ponad
100.000 godz. Oznacza to wg kryteriów Laborelec, że ponowne badania należy
przeprowadzić po 50.000 godz. eksploatacji rurociągu.

• Struktura
Struktura badanych wycinków rurociągu jest jednolita, typu ferrytyczno-pobainitycznego
ze znaczną przewagą ferrytu, z licznymi wydzieleniami węglików o różnym stopniu
dyspersji wewnętrznej na granicach ziaren.
Stwierdzono rozpad struktury pierwotnie ferrytyczno-bainitycznej. Materiał znajduje się
w drugim stadium pełzania.

• Naprężenia wstępne
Pomierzone naprężenia wstępne zawierały się w granicach: 22 — 64 % Re dla stali
14MoV63.

• Badania defektoskopowe (ultradźwiękowe)
Podczas badań spoin oraz materiału łuków nie stwierdzono wad o charakterze pęknięć.

• Pomiary geodezyjne
Na podstawie przeprowadzonych w stanach zimnym i gorącym pomiarów geometrii
rurociągów stwierdzono prawidłowe kierunki spadków odcinków poziomych. Wyniki
pomiarów posłużyły jako dane wyjściowe do obliczeń wytrzymałościowych.

• Obliczenia wytrzymałościowe
Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu ADLPIPE w oparciu o dane
rzeczywiste. Stwierdzono poprawny stan dylatacji rurociągów oraz prawidłowy poziom
naprężeń pochodzących od sił i momentów zewnętrznych.
Maksymalne obliczone naprężenie wyniosło 0,669 Rz 100.000 dla stali 14MoV63.
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1.4. Zawieszenia

Rozmieszczenie zawieszeń poprawnie działających oraz wyłączonych z pracy przedstawiono
na rys. 1.

Dane przykładowego wyłączonego z pracy zawieszenia stałosiłowego przedstawiono w tabeli
3, jego położenie pokazano na rys. 2 (pkt 765).

Tabela 3. Projektowe oraz rzeczywiste dane zawieszenia stałosiłowego (pkt 765)

Przemieszczenia [mm] w osi
Y

Projekt
66

Rzecz.
-7

X
Projekt

106
Rzecz.

77

Z
Projekt

155
Rzecz.

143

Siła w osi y [N]
Projekt
-30703

Rzecz.
-25330

Rys.2. Położenie zawieszenia stałosiłowego wyłączonego z pracy



2. OMÓWIENIE

Przeprowadzając inwentaryzację i ocenę stanu technicznego stwierdzono dużą ilość
zawieszeń stałosiłowych wyłączonych z pracy (rys. 1). Stan taki odniesiony do danych
projektowych sugeruje złą pracę układu zawieszeń oraz całego rurociągu. Najczęściej ocena
taka zostaje przekazana użytkownikowi z zaleceniami naprawy oraz regulacji niepracujących
lub uszkodzonych zawieszeń.

Z analizy przedstawionych danych badawczo-pomiarowych wynika jednak, że rurociąg
pracuje poprawnie, zaś realizacja takich zaleceń tylko pogorszy ten stan.

Twierdzenie takie można udowodnić przeprowadzając symulację komputerową pracy
rurociągów oczywiście w oparciu o dane rzeczywiste.

Wyniki obliczeń symulacyjnych wykazały, że naprężenia pochodzące od sił i momentów
zewnętrznych przy pracujących wszystkich zaprojektowanych zawieszeniach są dwu, a nawet
trzykrotnie większe od naprężeń obliczonych dla stanu rzeczywistego. Naprężenie
maksymalne wyniosło 2,1 naprężenia dopuszczalnego. Największe przyrosty stwierdzono w
obszarach, w których rurociąg „uwolnił" się od źle projektowo dobranych i rozmieszczonych
zawieszeń, czyli tam, gdzie był „przesztywniony".

3. WNIOSKI

a) Podczas przeprowadzania oceny technicznej układu zawieszeń rurociągu, nie należy
traktować projektu jako stanu idealnego, do którego odnoszą się wszystkie zalecenia.
Przykładowe dane zamieszczone w Tablicy 2 pokazują rozbieżność projektu i
rzeczywistości.

b) Oceniając układ zawieszeń należy wykonać (oprócz inwentaryzacji i oceny stanu
poszczególnych zawieszeń) pomiary geodezyjne (stan zimny i gorący) oraz obliczenia
oparte o dane rzeczywiste.

c) Oceny stanu zawieszeń nie powinna wykonywać firma produkująca zawieszenia.

d) Dobór zawieszeń powinien opierać się o jasno sprecyzowane kryteria doboru i musi
być poparty obliczeniami symulacyjnymi.

Uwaga
W rozważaniach pominięto wpływ jakości poszczególnych zawieszeń oraz ich charakterystyk
(siła progowa, histereza) na pracę całego układu zawieszeń.

Stan rzeczywisty (część zawieszeń nie pracuje)

Ciężar rurociągu
[%]
100
120

[%] Siła w osi y
Wg projektantów

100
120

Rzeczyw.
90
99

[%] Na
Wg projektantów

100
120

prężenia
Rzeczyw.

100
83,5
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Symulacja komputerowa (wszystkie zawieszenia pracują)

Ciężar rurociągu
[%]
100
120

Przemieszczenia [%]
Wg projektantów

1300
1557

Rzeczyw.
100
84

Naprężenia [%]
Wg projektantów

100
120

Rzeczyw.
100
314
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WYTWARZANIE CZĘŚCI MASZYN Z ZASTOSOWANIEM
TECHNOLOGII LUTOWANIA PRÓŻNIOWEGO

JERZY BIELANIK*, JERZY ŻUKOWSKI**

* Politechnika Warszawska - Płock,
** Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne TURBOTECH Sp. z o.o. - Płock

Lutowanie jest jednym z procesów technologicznych, który w korzystny sposób można
przeprowadzić w piecach próżniowych. Złącza lutowane w środowisku odpowiednio wysokiej
próżni charakteryzują się bardzo dobrą jakością gdyż pozbawione są wtrąceń tlenkowych,
rozpuszczonych gazów i pęcherzy. Z tego wzglądu przy wytwarzaniu wysoko obciążonych
części maszyn o skomplikowanych przekrojach, technologia lutowania próżniowego stała się
konkurencyjna dla innych metod spajania. W pracy zaprezentowano efekty lutowania
próżniowego kół wirnikowych turbosprężarek za pomocą stopu BAu-4.

1. WSTĘP

Rozwój technologii lutowania próżniowego został zapoczątkowany w przemyśle
lotniczym przy produkcji części silników turbinowych. Okazało się, że złącza lutowane w
warunkach wysokiej próżni charakteryzują się nie tylko dużą precyzją wykonania lecz
wykazują również wysoką wytrzymałość i jakość co wiąże się z brakiem wtrąceń tlenkowych,
rozpuszczonych gazów i pęcherzy. Szybko rozwijający się przemysł budowy pieców
próżniowych stwarza dogodne warunki do popularyzacji wytwarzania części maszyn z
zastosowaniem technologii lutowania próżniowego. Przykładem takiego stanu może być
Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne TURBOTECH w Płocku, które jeszcze dwa lata
temu, operację lutowania próżniowego kół wirnikowych do turbosprężarek zlecało do
wykonania holenderskiej firmie Vacuum Soldeer Centrum V.B. w Amsterdamie. Po nabyciu
pieca próżniowego produkcji firmy SECO/WARWICK w Świebodzinie i jego uruchomieniu w
1998 roku, firma TURBOTECH, przy współpracy z Laboratorium Materiałoznawstwa
Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku,
wdrożyła w krótkim czasie technologię lutowania próżniowego kół wirnikowych. Wdrożenie
tej technologii wymagało zastosowania odpowiedniej stali oraz opracowania dla niej
oryginalnych procesów obróbki cieplnej. Uzyskano pozytywne wyniki tak w zakresie jakości
połączeń lutowanych próżniowo elementów kół wirników jak również w zakresie wymaganych
własności wytrzymałościowych i udarności materiału.

Pomimo wielu zalet, w tym konkurencyjnej ceny oraz wysokiej jakości i wytrzymałości
połączenia, technologia lutowania próżniowego w zastosowaniu do kół wirników jest
umiarkowanie popularna. Szacuje się, że w Europie zachodniej za pomocą tej technologii
rocznie wytwarza się od 1500 + 3000 sztuk wirników. Na taki stan rzeczy wpływa między
innymi konieczność posiadania wyspecjalizowanych pieców próżniowych, wysoka cena lutu ze
stopu metali szlachetnych oraz trudne do spełnienia wymaganie zachowania w temperaturze
lutowania (ok. 1050°C ) odpowiedniej szczeliny (50-H75 jam) pomiędzy powierzchniami
łączonych elementów.
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2. ZASADY LUTOWANIA PRÓŻNIOWEGO

W zależności od temperatury i ciśnienia gazów resztkowych występujących w komorze
pieca próżniowego, na powierzchni wsadu mogą przebiegać reakcje:

utleniania / redukcji,
sorpcji / desorpcji składników gazowych,
sublimacji składników stopowych.

Znajomość ciśnień i temperatur, przy których zachodzą wymienione reakcje jest
niezbędna dla poprawnego opracowania próżniowych procesów technologicznych.
Wysokość próżni, która zapewnia pożądane w procesie lutowania reakcje dysocjacji tlenków i desorpcji
składników gazowych z powierzchni wybranych materiałów przedstawia się następująco:

stale węglowe i narzędziowe - 1 Pa (10"2 mbar),
stale nierdzewne i kwasoodporne -10"1 Pa (10"3 mbar),

- żaroodporne stopy niklu - (10"2 -10"3) Pa (KJ4 -10"5 mbar).
W celu zapobiegnięcia sublimacji składników stopowych w lutowanych materiałach, po nagrzaniu wsadu
do temp. 800°C do komory pieca próżniowego doprowadza się gaz obojętny w ilości pozwalającej na
utrzymanie ciśnienia rzędu 50Pa (0,5 mbar) [1].

Na wytrzymałość złączy lutowanych próżniowo istotny wpływ wywiera grubość
lutu ściśle zależna od szerokości szczeliny pomiędzy łączonymi elementami. W
przypadku szczelin zbyt wąskich powstają mostki blokujące przepływ roztopionego
lutu natomiast w miarę wzrostu szerokości szczeliny nie zachodzi dyfuzja
pierwiastków występujących w materiale podstawowym na całej grubości lutu w
związku z czym złącze osiąga wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości lutu. Po
przekroczeniu pewnej szerokości szczelina nie zostaje wypełniona stopionym lutem i
połączenie w takich miejscach nie następuje. Optymalna szerokość szczeliny pomiędzy
łączonymi powierzchniami mieści się w przedziale od 25 do ok. 175 um [2].
Wytrzymałość lutowanych połączeń zależy również od ich położenia w stosunku do
kierunku działania obciążeń. Najkorzystniejsze są połączenia pracujące na ścinanie,
dlatego w miarę możliwości zastępuje się złącza doczołowe proste złączami skośnymi
lub zakładkowymi. Oprócz wymiaru szczeliny na jakość złącz znaczący wpływ
wywiera stan powierzchni lutowanych elementów a w szczególności ich czystość i
chropowatość [3].

3. MATERIAŁY STOSOWANE NA KOŁA WIRNIKOWE TURBOSPRĘŻAREK

Z uwagi na wymagane wysokie własności wytrzymałościowe, własności technologiczne i
odporność korozyjną, w budowie sprężarek szerokie zastosowanie znalazły między innymi
stale i staliwa martenzytyczne zawierające chrom, nikiel a także inne pierwiastki stopowe. Do
wytwarzania kół wirników najczęściej stosuje się stale typu 14-5 PH , 17-4 PH, 16-5-1 oraz
stal i staliwo typu 13-4 [4]. Stale stosowane na koła wirnikowe wytwarzane z zastosowaniem
technologii lutowania próżniowego, winny charakteryzować się:
a) małą skłonnością do zmian kształtu i wymiarów podczas nagrzewania w operacji lutowania

próżniowego do temperatury 1050°C,
b) wysoką hartownością, umożliwiającą zahartowanie kół podczas ich powolnego studzenia

bezpośrednio po operacji lutowania próżniowego, lub niską temperaturą hartowania
(ok. 850 - 900°C) i hartownością umożliwiająca zahartowanie kół podczas chłodzenia w
spokojnym powietrzu,
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c) wysokimi własnościami wytrzymałościowymi: Ro,2 > 650 MPa; Rm > 800 MPa;
oraz wydłużeniem A5 > 10% i udarnością KCU > 60 J/cm2,

d) wysoką odpornością korozyjną na sprężane media,
e) ograniczoną do 5 % zawartością ferrytu 8 w strukturze.

W świetle przyjętych kryteriów dla materiałów konstrukcyjnych stosowanych do produkcji
kół wirnikowych wytwarzanych z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego, krajowa
stal 0H14N5MCuNb spełnia wszystkie wymagania (tabela 1).

Tabela 1. Wybrane własności mechaniczne stali OH14N5MCuNb po hartowaniu z temp. 750 °C
i starzeniu w temp.: 450; 550 i 620°C

Znak stali

0H14N5MCuNb

temp. hart
lub wyżarzania

°C

750
750
750

temp.odp. lub
starzenia,

°C

450

550

620

Zawartość
ferrytu 8

%

0 - 5

"•m(min)

MPa

1120
930
875

"•e(min)

MPa

1000
780
585

" 5 (min)

%

12
18
20

KCU („in)

J/cm2

40
100
100

Stal 0H14N5MCuNb jest stalą martenzytyczno-austenityczną utwardzalną wydzieleniowo.
Po procesie hutniczej przeróbki plastycznej podlega ona hartowaniu w powietrzu z
temperatury 1050°C. W procesie wytwarzania części maszyn dalsza obróbka cieplna tej stali
polega na starzeniu w zakresie temperaturowym 450 -=- 650°C lub hartowaniu z temperatury
750 + 850°C i starzeniu. Najwyższą odporność korozyjną stal 0H14N5MCuNb wykazuje w
stanie hartowanym lub po krótkotrwałym starzeniu w temperaturze 620°C [5,6]. Najwyższą
wytrzymałość, lecz najniższą udarność i odporność korozyjną uzyskuje się po
przeprowadzeniu starzenia w temperaturze 450°C. Z analizy kryterium Schafflera (rys.l)
wynika, że w zależności od udziału ferrytotwórczych i austenitotwórczych składników
stopowych, poszczególne wytopy stali 0H14N5MCuNb po ochłodzeniu z wysokiej
temperatury mogą wykazywać strukturę martenzytyczno-ferrytyczną lub martenzytyczno-
austenityczno-ferrytyczną. Według badań P.Brezina [4], na drodze obróbki cieplnej można
zmieniać w szerokim zakresie skład strukturalny stali typu 14-5 PH (rys.2).
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Struktura stali 14-5 PH w zależności od składa
chemicznego (Rcr=14,8-:-17,9; R«=6,1-:-8,4)
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Rys.l. (z lewej) Wpływ składu chemicznego na strukturę stali 0H14N5MCuNb
Rys.2. (zprawej) Wpływ temperatury nagrzewania na strukturę stali typu 14-5 PH [4]

W zależności od parametrów obróbki cieplnej w strukturze stali można uzyskać pożądaną
zawartość austenitu, która nadje lutowanym elementom kół wirnikowych właściwą strukturę
wyjściową przed operacją lutowania próżniowego.

4. STOPIWA STOSOWANE DO LUTOWANIA PRÓŻNIOWEGO
WYSOKOOBCIĄŻONYCH CZĘŚCI MASZYN

Do lutowania próżniowego jako stopiwa stosuje się metale średnio i wysoko topliwe jak:
Cu, Ag, Au, Ni, Co, Pt, Pd oraz ich stopy. Wyklucza się natomiast luty zawierające pierwiastki
charakteryzujące się wysoką prężnością par w temperaturze procesu a mianowicie: Cd, Pb, Sn, BL
Używa się lutów w postaci drutu, folii lub proszku, który po zmieszaniu ze spoiwem organicznym
przyjmuje konsystencję pasty. Lutowanie przeprowadza się w temperaturze o kilkadziesiąt stopni
wyższej od temperatury topnienia lutu. Przy wyborze lutowia kierowano się doświadczeniami
renomowanych firm (koncern DEMAG, BORSING GMBH, VACUM SOLDEER CENTRUM V.B.
oraz WSK RZESZÓW) stosujących technologię lutowania próżniowego do wytwarzania kół
wirnikowych turbosprężarek i części lotniczych silników turbinowych (tabela 2).

Spośród przedstawionych spoiw, najczęściej stosowanym w operacji lutowania
próżniowego kół wirnikowych turbosprężarek jest stop BAu-4, zawierający 82% Au
i 18% Ni. Po lutowaniu próżniowym w temp. 1050°C złącza o grubościach od
5 0 - 1 5 0 pm ze stali X22CrNil7 i 23CrNiMo747 uzyskują wytrzymałość powyżej 800
MPa [2].



Tabela 2. Spoiwa stosowane do lutowania próżniowego części maszyn

Spoiwo
(nazwa)

M1E
WPR1
WPR2
LS-50

AMS 4765
AMS 4777

L-Ni5
Aul8Ni

Skład chemiczny
%Cu
99,9

66-71
66-72

50
42
-
-
-

%Ag
-

27-30
-

50
56
-
-
-

%Au
-

-

-

-

-

-

-

82

%Ni
-

-

5-6
-

2
83
71
18

%Mn
-

-

22-26
-
-
-
-
-

inne

-

Fe, Si, B
Fe, Si

-
-

Cr, Si, Fe, B
19%Cr, 10%Si

-

Temp. lutowania
°C

1120± 10
1200 ±20
1000 ±20
970 ±10
980 + 10
1140 ±10
1110 ±30
1010±50

5. WYNIKI BADAŃ

5.1. Badania temperatury przemian fazowych stali 0H14N5MCuNb

Badania przeprowadzono w dylatometrze uniwersalnym wyposażonym w głowicę
indukcyjną. W badaniach stosowano próbki o średnicy 4,5 mm i długości 22,5 mm, pobrane z
odkuwek w stanie Hl, tzn. w stanie hartowanym z temp. 1050°C. Wyniki badań zestawiono w
tabeli 3.

Tabela 3. Temperatury przemian fazowych stali 0H14N5MCuNb [7]

Stan obr.
cieplnej

Hl

Hl

Hl

szybkość
nagrzewania

°C / min

30

30

5

temp. przemiany

(a -> y)
p

702

702

610

(a -> y)k

- 768

768

712

Temp.
Austenit.

°C

750

850

970

M s

°C

226

199

167

M f

°C

?

70

80

5.2. Badania wpływu obróbki cieplnej na zawartość austenitu w strukturze stali
0H14N5MCuNb

Badania zawartości austenitu w strukturze przeprowadzono metodą magnetyczną z
dokładnością ± 1%, posługując się aparatem Feriscope MP30 firmy Fischer. Wyniki badań dla
2 różnych wytopów zestawiono w tabeli 4.



Tabela 4. Wpływ obróbki cieplnej na zawartość austenitu w strukturze stali 0H14N5McuNb

Parametry obróbki cieplnej:
Hl(1050°C)
Hl / H:850 °C
Hl / H:750 °C

% zawartość austenitu
14-23

4,5-12
4 0 - 4 5

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

5.3. Technologia lutowania próżniowego kół wirnikowych turbosprężarek

01. Odkuwki ze stali 0H14N5MCuNb w stanie hartowanym z temperatury 1050°C obrabiać
mechanicznie w celu wykonania tarcz i pokryw.

02. Tarcze i pokrywy kół poddać obróbce cieplnej wstępnej.
03. Określić skład fazowy materiału tarcz i pokryw kół wirnikowych.
04. Powierzchnie spajane tarcz i pokryw poddać obróbce mechanicznej wykańczającej.
05. Do łopatek zgrzać punktowo paski wycięte z folii stopu Aul 8Ni.
06. Załadować tarczę z nałożoną i dopasowaną pokrywą koła wirnika do pieca próżniowego

2.0VP-4042/30HV oraz realizować program nr 2.
07. Przeprowadzić badania defektoskopowe kół.
08. Przeprowadzić operację hartowania końcowego.
09. Przeprowadzić obróbkę mechaniczną pozostawiając naddatek na obróbkę wykańczającą.
10. Przeprowadzić operację starzenia koła.
11. Przeprowadzić badania endoskopowe i pomiary twardości.
12. Przeprowadzić obróbkę mechaniczną wykańczającą.
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Rys.3. Cykl zabiegów i operacji cieplnych kół wirnikowych turbosprężarek wytwarzanych ze

stali 0H14N5MCuNb z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego

Umieszczony w piecu próżniowym zestaw dwóch kół wirnikowych przed operacją
lutowania oraz jedno z kół wirnikowych po operacji lutowania i obróbce mechanicznej
wykonanej na gotowo pokazano na rys. 4 i 5. Koła wirnikowe po operacji lutowania
próżniowego poddawano oględzinom zewnętrznym, badaniom endoskopowym i
ultradźwiękowym. Po końcowej obróbce cieplnej, tj. starzeniu, przeprowadzano pomiary
twardości metodą dynamiczną posługując się twardościomierzem DynaMIC DL firmy
Krautkramer oraz prowadzono badania na próbkach pochodzących z naddatków materiału
lutowanych próżniowo kół wirnikowych, które podlegały wszystkim cyklom cieplnym
przewidzianym w technologii.

Rys. 4. (z lewej) Koła wirnikowe umieszczone w piecu próżniowym do operacji lutowania
Rys. 5. (z prawej) W tle pieca próżniowego 2.0 VP-4042/30HV pokazano koło wirnikowe

turbosprężarki wykonane z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego

5.4. STRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Badania struktury i własności mechanicznych złączy lutowanych próżniowo przeprowadzono
na próbkach świadkach pobranych z naddatku materiału kół wirnikowych. Badania



mikrostruktury przeprowadzano przy użyciu mikroskopu świetlnego EPITYP,
współpracującego z kamerą CCD oraz przy użyciu mikroskopu skaningowego TESLA
BS-300. Obrazy mikrostruktury ujawnione na zgładach trawionych w odczynniku o
składzie: 3g FeCk, 10ml HC1 (1,18) i 90ml C2H5OH, opracowywano graficznie
i zapisywano w postaci pliku za pomocą programu komputerowego MICROSCAN.
Wyniki badań przedstawiono na rys. 6 - 1 3 . Próbę statycznego rozciągania próbek z
główkami gwintowanymi o średnicy pomiarowej do = 6 mm przeprowadzono w
maszynie wytrzymałościowej UFP-400 przy zakresie pomiarowym siłomierza 80 kN.
Przełomy próbek wytrzymałościowych poddawano badaniom fraktograficznym w
mikroskopie skaningowym TESLA BS-300. Ujawnione obrazy przełomów pokazano
na rys. 14-^15. Próbę udarności przeprowadzono na próbkach standardowych z karbem
„U" 2 mm, wykorzystując młot udarowy PSd - 300/150. Wyniki badań własności
mechanicznych zestawiono w tabeli 5.

\

xlOO x600
Rys.6. (od lewej) Mikrotwardość złącza lutowanego próżniowo (MR: stal 0H14N5McuNb;

stopiwo: stop Aul8Ni)
Rys.7. (od prawej) Fragment złącza lutowanego próżniowo pokazanego na rys.6

xlOO xlOO
Rys.8. (od lewej) Mikrostruktura złącza lutowanego próżniowo (MR: stal 0H14N5MCuNb;

stopiwo: stop Aul8Ni) po operacji hartowania i starzenia
Rys.9. (od prawej) Martenzytyczno - austenityczna struktura (58 ± 2% a !) stali 0H14N5MCuNb

po operacji hartowania i starzenia



lut lut

MR xlOOO MR x2500

Rys. 10 i l l . Mikrostruktura złącza lutowanego próżniowo obserwowana w
mikroskopie skaningowym

x 1000 x2500
Rys. 12 (od lewej) Martenzytyczno — austenityczna struktura (58 ± 2% a ) stali

0H14N5MCuNb po operacji hartowania i starzenia, obserwowana
w mikroskopie skaningowym

Rys. 13 (od prawej) Eutektyczna struktura lutu ze stopu Aul8Ni, obserwowana
w mikroskopie skaningowym



Tabela 5. Własności mechaniczne materiału rodzimego, lutu i złącza
(stal 0H14N5MCuNb; lut Aul8Ni) w stanie hartowanym i starzonym

Przedmiot
badań

MR

lut

złącze

HVO,1

301 -317

185-218

-

Rm
MPa
921
912
923

-
913
913
910

R<),2
MPa
823
833
845

-
835
837
830

A5

%
11,1
10,8
10,3

-
7,2
7,3
7,5

KU2
J

74
72
81
-

-

KCU2
J/cm2

92
90

101
-

-

Przy wyraźnie niższej twardości lutu (185 - 218 HV0,l) od twardości materiału
rodzimego (301 - 317HV0,l), uzyskano złącza lutowane o wysokiej wytrzymałości:
Rm > 900MPa, R0>2 > 820MPa. Średnia wytrzymałość złącza stanowi 99%
wytrzymałości materiału rodzimego. Pęknięcie próbek rozciąganych nastąpiło
w lucie. Ujawnione przełomy w mikroskopie skaningowym pokazano na rys. 14 i 15.

x50 xl250
Rys. 14 i 15. Przełomy po próbie statycznego rozciągania złączy lutowanych próżniowo (stal:

0H14N5MCuNb; lut: Aul8Ni), obserwowane w mikroskopie skaningowym

6. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRACY

Opracowana technologia lutowania próżniowego w piecu 2.0VP-4042/30HV za pomocą
stopu Aul8Ni odnosi się do tarcz i pokryw wirnikowych wykonanych z krajowej stali
martenzytycznej 0N14N5MCuNb. W technologii uwzględniono specyfikę przemian fazowych
co zapewniło minimalizację zmian wymiarowych spajanych tarcz i pokryw kół podczas ich
nagrzewania do temperatury lutowania (1050°C). Na podstawie badań endoskopowych i
ultradźwiękowych pozytywnie oceniono jakość lutowanych złączy łopatek tarcz z pokrywami.
Przeprowadzone badania struktury i własności mechanicznych wskazują na odpowiedni dobór
parametrów końcowej obróbki cieplnej stali 0N14N5MCuNb. Zaskakująco wysoką
wytrzymałość (99% wytrzymałości materiału rodzimego) wykazują złącza lutowane
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próżniowo. Zastosowana na złącza lutowane próżniowo stal 0H14N5MCuNb spełnia
wszystkie wymagania materiałowe wyszczególnione w rozdziale 3. W stosunku do
wymaganych własności, materiał rodzimy wykazuje o ok. 50% wyższą udarność i o ok. 25%
wyższą granicą plastyczności.

7. WNIOSKI

1. Do wytwarzania kół wirników turbosprężarek z zastosowaniem technologii lutowania
próżniowego zastosowano z pozytywnym skutkiem odkuwki z krajowej stali
martenzytycznej utwardzanej wydzieleniowo 0H14N5MCuNb oraz importowane spoiwo w
postaci folii ze stopu Aul8Ni (82% złota i 18% niklu).

2. Zastosowana stal 0H14N5MCuNb wymaga stosowania wstępnej obróbki cieplnej
polegającej na hartowaniu z temperatury 1050 °C a następnie z temperatury 750 °C.

3. Końcowa obróbka cieplna kół, polegająca na ich hartowaniu z temperatury 750 °C
a następnie starzeniu, zapewnia uzyskanie pożądanych własności mechanicznych materiału
podstawowego i złącza lutowanego.

4. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań, opracowana technologia lutowania
próżniowego kół wirnikowych do turbosprężarek została oceniona pozytywnie.
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OCENA DOKŁADNOŚCI ODWZOROWANIA UBYTKÓW GRUBOŚCI
METODAMI KOMPUTEROWEJ ANALIZY RENTGENOGRAMÓW

JERZY WAWSZCZAK*, ADAM WOCIAL**

*Politechnika Warszawska - Płock, **Instytut Gamma - Świerk

W referacie przedstawiono analizę dokładności odwzorowania lokalnych profili powierzchni
blachy ze sztucznie wykonanymi ubytkami o znanej geometrii i wymiarach. Oszacowano błąd
metody i określono jego źródła oraz przedstawiono dyskusję przydatności tej metody w
badaniach poligonowych dla dwóch rodzajów nośnika: standardowej błony używanej w
badaniach radiologicznych oraz specjalnych gatunków papieru radiograficznego.

1. WPROWADZENIE
Impulsem do rozpoczęcia pracy nad zastosowaniem metod komputerowych do analizy

rentgenogramów było duże zainteresowanie tą tematyką wśród uczestników V. Seminarium
naukowo-technicznego nt.: ,3adania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu
energetycznego" [1], wnioski z dyskusji jak i wcześniejsze badania nad podobnymi
zagadnieniami [2]. Tradycyjne badania radiologiczne zbiorników i rurociągów mają charakter
badań jakościowych, potwierdzających bądź wykluczających wystąpienie ubytków
korozyjnych lub kawitacyjnych od strony medium. Obowiązujący w metodach
radiograficznych system wzorców i badań kontrolnych w sposób dostateczny zapewnia
warunki poprawnego wnioskowania dopuszczającego (lub nie) dalszą eksploatację badanych
urządzeń lub aparatów. Powszechność i dostępność tych badań w rewizji rurociągów i
urządzeń ciśnieniowych w połączeniu z ultradźwiękowymi badaniami grubości, przy dużej
precyzji pomiaru, w większości wyczerpuje oczekiwania służb eksploatacyjnych. Badania te
zawodzą jedynie w przypadkach korozji wżerowej lub skumulowanych lokalnie (wskutek
wad struktury materiału) ubytków wywołanych kawitacją. Prawdopodobieństwo zdarzenia,
polegającego na trafieniu podczas losowego wyboru punktów pomiarowych, że
ultradźwiękowy próbnik pokryje się z wżerem korozyjnym o średnicy często mniejszej od
jego głębokości rzadko przekracza 1%. Badania radiograficzne, w swej tradycyjnej formie,
informując o rozkładzie ubytków lub nieciągłości na grubości badanego wycinka blachy lub
rurociągu nie dostarczają informacji o ich przestrzennej geometrii. Zastąpienie błon
radiologicznych w badaniach, specjalnym gatunkiem papieru o dużej czułości i liniowej
zależności stopnia zaczernienia (w dużym zakresie ekspozycji) od czasu, stworzyły
możliwość wykorzystania w badaniach radiogramów, komputerowych metod analizy obrazu,
w których poziom szarości (zaczernienia) wykorzystywany jest jako zmienna głębokości
(położenia) wad wewnętrznych badanych obiektów [3].

2. ZAŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW BADAŃ

Ustalenie faktu, że pasmem wrażliwości dla ludzkiego oka jest 256 poziomów szarości,
sprawiło, że wszystkie urządzenia wykorzystujące algorytmy przeliczania odniesione są do tej
skali. Zakładając zatem, że poziom zaczernienia opisany wzorami (1, 2 i 3) jest pochodną
właściwości materiału światłoczułego i wartości padającego na materiał światłoczuły
promieniowania, zaś natężenie promieniowania po przejściu przez przedmiot o grubości g jest
zależne tak od rodzaju pierwiastka z jakiego w większości składa się badany obiekt (4) jak i
warunków ekspozycji, istnieje możliwość wyboru parametrów umożliwiających
wykorzystanie tej metody do przekształcenia obrazu kliszy do postaci pliku graficznego.



Kwestią do rozstrzygnięcia jest opracowanie formuły służącej przekształceniu
nieliniowego zazwyczaj rozkładu poziomów szarości (luminacji) na wymiar głębokości wady
czy grubości materiału. Wykorzystanie do tego celu tradycyjnych wzorców wymaga bowiem
znacznie obszerniejszej liczby danych dla poprawienia dokładności odwzorowania, co
zostanie wykazane w pracy.

(1)

= y\gj
S = cJt" (2)

j- (3)
(4)

Gdzie: S- zaczernienie filmu,
Jo - natężenie promieniowania padającego,
/ - natężenie promieniowania przechodzącego,
c— stała,
t- czas,

p - wykładnik Schwarzhielda (0,980 -5- 1,022) ~ 1,0,

i £

•8 logarytm z ekspozycji,
£p

fi — liniowy współczynnik osłabienia promieniowania,
g — grubość materiału.

Jeśli zatem zaczernienie jest zależne logarytmicznie od natężenia promieniowania a
natężenie promieniowania zależy wykładniczo od grubości to, przy ustalonych warunkach
ekspozycji, stopień zaczernienia określony jako poziom szarości lub luminację L, można
zapisać w postaci funkcji grubości (5).

L=f(g) (5)

Dla wykazania tych związków, wykonano próbkę w postaci stalowej płyty o grubości 10
mm w której następnie wykonano szereg sztucznych ubytków o zadanej geometrii,
symulujących wżery lub uskoki o zmiennej grubości materiału. Płytę następnie prześwietlono
uzyskując szereg ekspozycji różniących się poziomem zaczernienia tła podstawowego (dla
grubości wyjściowej 10 mm). Dla prezentowanych dalej wyników wybrano ekspozycje o
maksymalnej rozpiętości luminacji tła względem badanych obiektów w postaci folii (błony
radiograficznej) i papieru radiograficznego.

Ze względu na odmienną technikę skanowania (transmisyjną— folia i odbiciową - papier)
dla przekształcenia obrazu w pliki graficzne użyto w pierwszym wypadku profesjonalnego
skanera dla materiałów transparentnych o dużej rozdzielczości (500 pikseli na cal), w drugim
przypadku skanera standardowego przy rozdzielczości 75 pikseli na cal). Ze względu na
ograniczenia sprzętowe (moc obliczeniową komputera) oraz ograniczenia wynikające z
używanego softwaru, dla pierwszego pliku o rozdzielczości 500 pikseli na cal i objętości
19MB zastosowano algorytm redukcji dwu sześciennej będący na wyposażeniu programu
PhotoShop 4 zmieniający rozdzielczość do poziomu 75 pikseli na cal. Zabieg ten zredukował
rozmiar plików do wielkości porównywalnych dla drugiego wariantu oraz wyraźnie
zmniejszył poziom szumu i gęstość defektów pikselowych. W procedurze tej nie udało się
jedynie wyrównać skali obrazów dla wymiarów liniowych w układzie [x, y], tak że między
folią a papierem radiograficznym występuje stały błąd skali równy ~16 %.
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Dla potrzeb niniejszej pracy użyto obiektów symulujących radiograficzny wzorzec
schodkowy, sekwencje wżerów korozyjnych o różnej średnicy i głębokości oraz wgłębienie
stożkowe dla określenia dokładności wymiaru liniowego w płaszczyźnie kliszy. Wszystkie
zwymiarowane schematy obiektów przedstawiono na rysunku 1.

obiekt typu "B" obiekttypu "C"

3.5

Rys. 1. Szkic wycinków przekroju płyty dla pokazania wymiarów badanych obiektów

3. PROCEDURA I WYNIKI BADAŃ

Przygotowując pliki graficzne otrzymane ze skanera do dalszej obróbki należy sobie
zdawać sprawę z ich licznych niedoskonałości wyrażających się dużym poziomem szumu
termicznego, pochodnymi błędów obróbki fotochemicznej i parametrów naświetlania. Zwykle
pierwszą operacją jest obcięcie niewykorzystanego pasma luminacji zarówno po stronie
wysokich jak i niskich luminacji. Zabieg ten powoduje rozciągnięcie wąskiego nieraz pasma
luminacji na cały przedział 256 odcieni szarości. Odzyskany w ten sposób kontrast ma jednak
tą niedogodność, że maleje dokładność odwzorowania luminacji. Kolejną operacją jest
filtracja [4] zmniejszająca wymienione wcześniej ułomności obrazu. Jednakże zbyt głęboka
filtracja jak pokazano na rysunku 2 zmniejsza wyraźnie dokładność odwzorowania.
Konieczny jest zatem kompromis między jakością i dokładnością z naciskiem na tą drugą
cechę.

Rysunek 2 pokazuje także istotne różnice w jakości obrazu, związane z rodzajem nośnika
z wyraźną tutaj preferencją dla papieru.

Wszystkie badania metodami analizy obrazu wykonano z zastosowaniem pakietu
MicroScan który dla potrzeb tej pracy wyposażono w moduł zapisu rozkładu luminacji w
układzie [x, y] w postaci pliku tekstowego. Po konwersji plików do formatu Excel 2000
możliwa zatem była ich dalsza obróbka. Wytypowane obiekty badano w stanie nie
filtrowanym i po filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5 pikseli. W procesie filtracji
wykorzystano algorytm uśredniania luminacji w obrębie każdych 5 sąsiadujących ze sobą
pikseli (w kwadracie 5x5 pikseli). Wyniki w postaci graficznej pokazano na rysunkach 3-̂ 8.
Poziom luminacji przeliczano na wymiar liniowy stosując zależność (6):

=g~

gdzie: g^ - głębokość położenia bieżącego punktu w [mm],
g — grubość całkowita badanego obiektu w [mm],
g(max) - oszacowana lub zmierzona największa głębokość wady obiektu w [mm],
L(max)— maksymalny poziom luminacji w obszarze obiektu,

/ — minimalny poziom luminacji w obszarze obiektu,
— poziom luminacji bieżącego punktu.

(6)
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Rys.2. Rozkłady luminacji pikseli wzdłuż przekątnej folii (a, b) i papieru (c, d) przed
procesem filtracji (a, c) i po procesie filtracji filtrem medianowym 9x9 pikseli

W trakcie badań wielkością krytyczną dla otrzymanych wyników była wielkość g(max),
którą należało oszacować lub zmierzyć w inny sposób np. ultradźwiękowo.

Zastosowanie wzorców schodkowych znacznie rozszerza przedział luminacji, zwiększa
czułość metody ale uwypukla nieliniowy charakter funkcji zaczernienia materiału
światłoczułego względem warunków ekspozycji e=Jt. Niemniej dla wybranych grubości
błach lub rurociągów stalowych w trybie wielokrotnych ekspozycji i pomiarów luminacji
możliwe jest opracowanie metod komputerowej analizy danych istotnie poprawiających
dokładność metody przy dotychczasowych systemach wzorcowania radiogramów.
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Rys.3. Linie odwzorowania kształtu przekroju, dla folii, obiektu „A" bez filtracji
(na lewo) i z zastosowaniem filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5
(na prawo)
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Rys.4. Linie odwzorowania kształtu przekroju, dla papieru, obiektu „A" bez filtracji
(na lewo) i z zastosowaniem filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5
(na prawo)
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Rys.5. Linie odwzorowania kształtu przekroju, dla folii, obiektu , 3 " bez filtracji
(na lewo) i z zastosowaniem filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5
(na prawo)
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Rys.6. Linie odwzorowania kształtu przekroju, dla papieru, obiektu , 3 " bez filtracji
(na lewo) i z zastosowaniem filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5
(na prawo), gdzie na obrysie kształtu naniesiono kontur obiektu w rzeczywistym
wymiarze i położeniu
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Rys.7. Linie odwzorowania kształtu przekroju, dla folii, obiektu „C" bez filtracji
(na lewo) i z zastosowaniem filtracji filtrem medianowym o wymiarze 5x5
(na prawo)
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Do wyznaczenia geometrii obiektów w płaszczyźnie [x, y] wykorzystano algorytmy
pakietu MicroScan opracowane dla procedur analizy wielkości stereologicznych
mikrostruktury [5]. Wyniki badań przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Rys.9. Obraz pliku zapisanego z folii (po stronie lewej) i papieru (po stronie prawej) z
zaznaczonymi pseudokolorem obiektami „A", , 3 " 3 »C". Ze względu na
możliwości edycji tylko w postaci odcieni szarości, wyraźnemu obniżeniu uległ
kontrast i dokładność odwzorowania obiektów

Wymiary obiektów , 3 " i „C" otrzymane z folii podano w tabeli 1, zaś wymiary tych
obiektów otrzymane ze skanowania papierowej radiografii podano w tabeli 2.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki geometrii obiektów B i C w badaniach folii

wskaźniki obiektu
Wydłużenie
Powierzchnia [mm2]
Obwód [mm]
Średnica [mm]

B l
1,24
2,2
4,8
U

w z B l
1,0
3,1
6,3
2,0

B 2
1,03
15,5
13,8
4,5

wzB2
1,0
9,6
11

3,5

B 3
1,04
9,4
10,3
3,5

wzB3
1,0
9,6
11

3,5

B 4
1,0
3,8
6,4
2,2

wzB4
1,0
3,1
6,3
2

C
1,08
99,3
44,2
11,2

wzC
1,0
177
47
15

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki geometrii obiektów B i C w badaniach papieru

wskaźniki obiektu
Wydłużenie
Powierzchnia [mm2]
Obwód [mm]
Średnica [mm]

B l
1,0
2,1
4,5
1,6

wzBl
1,0
3,1
6,3
2,0

B 2
1,04
15,8
14,4
4,5

wzB2
1,0
9,6
11

3,5

B 3
1,08
8,6
10,2
3,3

wzB3
1,0
9,6
11

3,5

B4
1,1
3,2
5,7
2

wzB4
1,0
3,1
6,3
2

C
1,08

107,9
46,4
11,7

wzC
1,0
177
47
15
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Pokazane w tabelach 1, 2 wyniki mogą budzić kontrowersje, jako że proste przeliczenie
np. średnicy na powierzchnię okręgu lub jego obwód nie odzwierciedlają tych najbardziej
elementarnych związków. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż algorytmy wykonujące
obliczenia liczą piksele a nie obwód lub powierzchnie, zatem nie dotyczą figury idealnej ale
rzeczywistej, nawet jeśli wskaźnik „eliptyczności" figury wyrażony wydłużeniem jest równy
1,0 to nie znaczy by krzywa opisująca obwód tej figury była krzywą gładką w sensie
matematycznym. Przyjmując wszakże dokładność w granicach ±10% jako dopuszczalną
możemy te algorytmy użyć dla przyspieszenia toku obliczeń.

W tabeli 3 zestawiono wyniki badań głębokości obiektów A, B, C wyznaczone na
podstawie pomiarów luminacji. Jako miarę głębokości przyjęto maksymalną głębokość
obiektu lub jego części względem wymiaru bazowego 10 mm odpowiadającego zawsze
maksymalnemu poziomowi luminacji. We wzorcu schodka o postępującej głębokości
podobnie jak i serii otworów symulujących wżery korozyjne kolejne fragmenty obiektu
oznaczono cyfrowo np. Al lub B3. Dla porównania dokładności metody, w ostatnim wierszu
wstawiono rzeczywiste wymiary. W tabeli 4 wyniki przedstawiono nie względem
maksymalnej luminacji lecz z wykorzystaniem lokalnego maksimum. W sytuacji gdy
krawędzie obiektu z powierzchnią płyty wzorcowej różniły się wielkością luminacji wówczas
do obliczeń przyjmowano wartość niższą.

Tabela 3. Głębokość obiektów określona metodą pomiaru luminacji po przeliczeniu wg wzoru
[6] względem wymiaru bazowego płyty wzorcowej = 10 mm

Oznaczenie obiektów
Wymiar
Folia (bez filtracji)
Folia (z filtrem medianowym 5x5)
Papier (bez filtracji)
Papier (z filtrem medianowym 5x5)
Wymiar rzeczywisty wzorca

A l
[mm]

2,7
2,9
2,0
1,9
1,0

A2
[mm]

3,3
3,7
3,4
3,0
2,0

A3
[mm]

3,5
3,5
3,8
3,8
3,0

A4
[mm]

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

B l
[mm]

2,7
2,5
2,8
2,2
1,7

B2
[mm]

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

B3
[mm]

4,0
4,0
3,5
3,3
2,3

B4
[mm]

4,2
4,1
3,5
3,0
2,7

C
[mm]

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Tabela 4. Głębokość obiektów określona metodą pomiaru luminacji po przeliczeniu wg wzoru
[6] względem lokalnego maksimum luminacji

Oznaczenie obiektów
Wymiar
Folia (bez filtracji)
Folia (z filtrem medianowym 5x5)
Papier (bez filtracji)
Papier (z filtrem medianowym 5x5)
Wymiar rzeczywisty wzorca

Al
[mm]

2,5
2,9
1,2
1,6
1,0

A2
[mm"]

3,1
3,7
2,6
2,7
2,0

A3
[mm]

3,3
3,5
3,0
3,5
3,0

A4
[mm]

3.8
4,0
3,2
3,7
4,0

Bl
[mm]

2,5
2,2
2,1
1,6
1,7

B2
[mm]

4,2
4,1
4,0
4,0
5,0

B3
[mm]

3,2
3,3
2,6
2,3
2,3

B4
[mm]

3,6
3,5
3,0
2,3
2,7

C
[mm]

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
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4. PODSUMOWANIE

Wykonane w pracy badania mają charakter sygnalny i stanowią jedynie wstępne
rozpoznanie znacznie obszerniejszego zagadnienia, które dla porównania z metodami
diagnostyki rentgenowskiej w medycynie można by nazwać „tomografią komputerową"
aparatów i urządzeń.

Podobnie jak w medycynie zarówno urządzenia jak i oprogramowanie są niebywale
kosztowne i trudno wyobrazić sobie okoliczności, w których badania te okazały się rentowne
podczas rutynowych rewizji i badań.

Proponowane w pracy rozwiązania traktować należy jako doraźny środek zastępczy, gdyż
dla metod komputerowej rejestracji i przetwarzania sygnałów wizyjnych nie ma alternatywy
niezależnie od rodzaju sygnału i jego natury fizycznej. Opracowanie to nie jest także
kontestacją dotychczasowych, głównie jakościowych, badań radiologicznych, bowiem
metodą tą już dzisiaj można, w niektórych szczególnych przypadkach, uzupełnić lub
rozszerzyć badania podstawowe. Jak wykazano w pracy, dokładność odwzorowania dzięki
zastosowania techniki komputerowej analizy obrazu nie zwiększyła się a charakterystyczne
dla promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma trudności w uzyskaniu
kontrastu pozostały takie same. Jednakże największą zaletą tych wyników jest ich
matematyczny obiektywizm, możliwość uniknięcia pomyłki w przypadku mniej wprawnego
lub nieuważnego operatora. Ważnym argumentem jest zmiana nośnika informacji (klisza,
papier) na nośnik magnetyczny łatwy do rejestracji, archiwizacji i przetwarzania (także
automatycznego). Dyskusja danych szczegółowych dla odosobnionego przypadku nie jest
zbyt interesująca. Można łatwo potwierdzić fakt silnego wpływu warunków ekspozycji i
techniki obróbki negatywów na wynik końcowy. Należałoby to jednak doświadczalnie
sprawdzić i statystycznie udowodnić na obszerniejszym materiale. Kryje się za tym problem
znacznych kosztów takich pogłębionych badań. Autorzy uważają, że warto je podjąć i
rozwijać.
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SIECI GAZOWE A STANDARDY EUROPEJSKIE
KRYSTYNA KUCHTA, JAROSŁAW JARNICKI

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa

W referacie przedstawiono wymagania funkcjonalne oraz techniczne dla sieci gazowej
określone w standardach europejskich ustalanych w Komitecie Technicznym TC-234
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN zajmującego się systemami dostaw gazu.
Dostosowanie krajowego systemu gazowniczego do wymagań Unii Europejskiej jest związane
z perspektywą utworzenia wspólnego europejskiego rynku gazowego. Celem dostosowania się
do tych wymagań trwają prace w NKP nr 277 ds. Gazownictwa, związane z wdrożeniem norm
europejskich do krajowych.

1. WSTĘP

Gaz ziemny odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej Unii Europejskiej, a prace
dotyczące sektora gazowniczego zmierzają do utworzenia Wspólnego Rynku Gazowego
przez wprowadzenie wspólnych przepisów i wymagań dla europejskich przemysłów
gazowniczych. Dlatego też starania Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej niosą za sobą
konieczność dostosowywania polskiego prawa technicznego do wymogów regulacji
prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Dla realizacji tego procesu trwają intensywne
prace w Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 277 ds. Gazownictwa. Procesy
dostosowawcze polegają na wprowadzeniu norm europejskich z zakresu gazownictwa do
polskich norm jako PN-EN, a także na zmianach przepisów w polskim prawie technicznym
również w odniesieniu do dyrektyw europejskich. Jednym z elementów podlegających
takiemu dostosowaniu są sieci gazowe.

Sieć gazowa to system gazociągów połączony ze stacjami gazowymi, tłoczniami gazu i
magazynami gazu. Gazociągi budowane są z rur stalowych oraz rur polietylenowych w
zależności od ciśnienia gazu jakiemu będą poddawane. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
rury są wyrobami budowlanymi stosowanymi w budownictwie gazowniczym, których
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania uwarunkowane jest obowiązkiem
uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem zgodnie z Ustawą o
badaniach i certyfikacji.

2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Ogólne zalecenia funkcjonalne dotyczące materiałów, projektowania, budowy,
eksploatacji, konserwacji oraz renowacji systemów dostaw gazu, o ciśnieniu do 16 bar
włącznie, zawarte są w prEN 12007-1. Istotną sprawą w czasie eksploatacji gazociągu jest
właściwy sposób zarządzania siecią. Zgodnie z normą, aby zapewnić spójny i właściwy
poziom zarządzania, operator sieci gazowej powinien posiadać opracowane odpowiednie
procedury organizacyjne, operacyjne i administracyjne, które zapewnią, że podejmowane
czynności będą pozwalały na bezpieczną i właściwą eksploatację gazociągu. Operator sieci
gazowej powinien posiadać odpowiednie systemy służące kontroli technicznej. Aby zapewnić
bezpieczne i nieprzerwane dostarczanie gazu należy zadbać o to, aby materiał na rury, jak i na
całą armaturę, był dostosowany do rodzaju dostarczanego gazu oraz do warunków w jakich ta
sieć ma funkcjonować. Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów muszą być wykonane
zgodnie z PN-EN 10208-2 + AC: „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o
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klasie wymagań B" oraz PN-EN 10208-1: „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych.
Rury o klasie wymagań A". Rury przewodowe klasy A powinny być stosowane do budowy
sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, zaś rury przewodowe klasy B powinny być
stosowane przy budowie gazociągów podwyższonego, średniego i wysokiego ciśnienia. Rury
wykonane wg wymagań klasy B w stosunku do rur klasy A muszą dodatkowo spełniać
określone wymagania, między innymi w zakresie udarności. Wymagania w zakresie
udarności i wydłużenia związane są z bezpieczeństwem eksploatacji gazociągów obciążonych
dużym ciśnieniem wewnętrznym gazu i zmianami temperatur, szczególnie w zakresie
temperatur ujemnych, w których kruchość materiału i ewentualne osłabienie grubości ścianki
rury mogą spowodować pęknięcie gazociągu. Materiały na rury stalowe powinny mieć
odpowiednią spawalność wynikająca z procesów wytwarzania rur i rurociągów.

Norma prEN 155 określa wymagania dla rur polietylenowych do budowy gazociągów.
Rury z polietylenu powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością zarówno na
szybką jak i powolną propagację pęknięć, jak również minimalną żądaną wytrzymałością.
Szybka propagacja pęknięć ( Rapid Crack Propagation RCP ) to stan, w którym ściśliwy gaz
będący pod ciśnieniem i o określonej energii powoduje szybkie rozprzestrzenienie się pęknięć
na długich odcinkach rurociągu. Może wystąpić gdy prędkość propagacji pęknięć jest większa
od spadku ciśnienia gazu wywołującego to zjawisko. Dopuszczenie w prEN 12007-1
maksymalnego ciśnienia roboczego [MOP] do 1 MPa wymaga zastosowania dla rur i
kształtek odpowiednich materiałów o zwiększonej wytrzymałości czasowej na pełzanie i
zwiększonej odporności RCP. MOP to maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych - normalne warunki robocze
oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i strumieniu gazu.

3. UŁOŻENIE GAZOCIĄGU W TERENIE

Ułożenie gazociągu w terenie jest bardzo istotne dla bezpiecznej eksploatacji gazociągu.
Wg prEN 12007-1 gazociągi powinny być podparte, zakotwiczone lub zakopane w taki
sposób, aby w czasie ich użytkowania nie przemieszczały się w stosunku do położenia ich w
czasie budowy (oprócz przewidzianych przemieszczeń dopuszczalnych). W razie
konieczności należy stosować dodatkowe niezbędne środki w celu zabezpieczenia gazociągu
przed uszkodzeniami przez osoby trzecie. Do środków tych można zaliczyć: zwiększenie
głębokości warstwy przykrycia, zwiększenie grubości ścianki rury, dodatkowe zabezpieczenia
mechaniczne, wprowadzenie kontrolowanej strefy wzdłuż trasy sieci gazowej, zwiększoną
częstość kontroli inspekcyjnej. Gazociąg należy do tzw. inwestycji liniowych i często
przebiega zarówno przez tereny publiczne jak i prywatne. W przypadku konieczności
ułożenia gazociągu ponad ziemią należy rozważyć wprowadzenie zabezpieczeń
ograniczających wpływ na rurociąg co najmniej następujących czynników: zwietrzenie
materiału pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego, rozszerzalności
termicznej materiałów, obciążeń wywieranych przez działanie obciążeń gruntem, uszkodzeń
spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, korozją.

Przy projektowaniu sieci gazowych należy wziąć pod uwagę ryzyko negatywnych
wpływów na system gazociągów ze strony różnych podziemnych instalacji, z powodu ruchów
gruntu, ze strony drzew rosnących w pobliżu, pobliskich budowli, wpływu ruchu ulicznego, w
tym ruchu tramwajowego a także kolejowego. Zastosowanie specjalnych środków ostrożności
wymagają: tereny o niestabilnym gruncie, obszary o sypkim piasku lub żwirze, grunty
podlegające wypłukiwaniu lub narażone na powodzie, obszary o specjalnych warunkach wód
gruntowych, obszary gdzie efekt wyporu hydrostatycznego może powodować unoszenie
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podziemnej magistrali, obszary o gruntach znanych lub podejrzewanych o agresywne
działanie. Innym bardzo istotnym elementem bezpiecznej pracy gazociągu jest jego
zabezpieczenie antykorozyjne. Wyróżnia się bierne i czynne systemy zabezpieczenia
antykorozyjnego. Metody bierne mają za zadanie ochronę zewnętrzną gazociągów stalowych.
Ciągłe i jednolite warstwy pokryć antykorozyjnych powinny charakteryzować się
odpowiednią rezystywnością, właściwym przyleganiem do metalu. Powinny być
nieprzenikalne dla wody i powietrza, wykazywać neutralność w stosunku do czynników
chemicznych występujących w gruncie. Powinny być plastyczne oraz odporne mechanicznie
w warunkach, w których będą układane. W przypadku gazociągów stalowych
zainstalowanych na otwartym powietrzu, zabezpieczenie antykorozyjne powinno być
wyjątkowo skuteczne (np. zabezpieczenie galwaniczne, malowanie, itp.). Stalowe sieci
gazowe powinny być elektrycznie izolowane od sąsiadujących z nimi konstrukcjami, poza
zamierzonymi przypadkami przy stosowaniu systemu elektrycznej ochrony antykorozyjnej.
Celem zastosowania elektrokatodowego zabezpieczenia antykorozyjnego jest zapewnienie
warunków, w których w każdym punkcie sieci i w każdej chwili, ich potencjał
elektrostatyczny względem ziemi będzie ujemny w stopniu wystarczającym, żeby chronić
gazociąg przed korozją. Systemy zabezpieczeń antykorozyjnych, realizowanych metodą
elektrokatodową, powinien uwzględnić również skutki działania ewentualnych prądów
błądzących, które mogą pochodzić z różnorodnych źródeł.

4. BUDOWA SIECI GAZOWEJ

4.1. Wymagania ogólne

Budowa sieci gazowej powinna być zorganizowana w taki sposób, aby w trakcie
realizacji ograniczyć maksymalnie jej negatywny wpływ na środowisko. Podczas transportu,
magazynowania oraz przemieszczania rur i osprzętu powinny być zachowane wszelkie środki
ostrożności aby uniknąć zniszczenia materiału i zapewnić bezpieczeństwo personelu.
Specyficzne szczegóły dotyczące transportu, składowania oraz manipulowania materiałami
dla każdej sieci gazowej zawarte są w projektach norm: prEN 12007-2 i prEN 12007-3.

W przypadku przyłączania nowych sieci gazowych do już istniejących, cala procedura
przyłączania, powinna być starannie zaplanowana, a sama realizacja przyłączania powinna
być przeprowadzona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo prac oraz ciągłość dostaw.
Prace te powinny uwzględniać przedsięwzięcia, które zapewnią minimalny wylot gazu na
zewnątrz, dostarczenie odpowiednich aparatów oddechowych oraz innego sprzętu ochronnego
dla personelu a także przedsięwzięcia zmierzające do zminimalizowania ryzyka zapłonu, do
zapanowania nad ewentualnym pożarem. Szczególne środki ostrożności dotyczące sieci
gazowych zawarte są w projektach norm: prEN 12007-2, prEN 12007-3 oraz prEN 12007-4.

4.2. Technologia wykonawstwa oraz materiały dodatkowe

Technologia wykonawstwa oraz materiały dodatkowe użyte do łączenia rur wg
prENl 2007-3 oraz prEN12732 powinny zapewnić wytrzymałość połączeń równą
wytrzymałości materiałów podstawowych. Łączenie rur stalowych powinno być wykonane
wyłącznie za pomocą spawania elektrycznego. Kategorię wymagań jakościowych połączeń
spawanych w zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego i grup materiałowych rur
określają Polskie Normy. Wykonawcy złączy spawanych, w zależności od kategorii wymagań
jakościowych, powinni stosować odpowiedni system jakości, zatrudniać fachowy personel:
wykonawczy, nadzoru spawalniczego i prowadzący badania złączy. Złącza spawane powinny
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być wykonywane zgodnie z uznanymi technologiami spawania i instrukcjami
technologicznymi spawania. Jakość złączy spawanych powinna być badana metodami
nieniszczącymi, lub w razie wymagań dodatkowych, metodami niszczącymi.

Zgodnie z prEN 12007-2 rury i kształtki polietylenowe powinny być łączone za pomocą
połączeń zgrzewanych czołowo elektro-oporowo, a z rurami stalowymi za pomocą kształtek
polietylenowo-stalowych. Odgałęzienia przy wykonywaniu włączeń do czynnych gazociągów
z polietylenu powinny być wykonane z trójników siodłowych.

Po wykonaniu wszelkich prac montażowych, operator sieci jest odpowiedzialny za
przejęcie do eksploatacji sprawnej sieci gazowej. Aby stwierdzić, że sieć została wykonana
poprawnie należy poddać ją odpowiednim badaniom ciśnieniowym.

4.3. Procedury badań ciśnieniowych sieci gazowej

Procedury badań ciśnieniowych sieci gazowej powinny być wybrane przez operatora sieci
gazowej, spośród metod podanych w prEN 12327. Badania wytrzymałościowe oraz badania
szczelności mogą być przeprowadzone jako badania wspólne przy zastosowaniu ciśnienia
równego ciśnieniu testu wytrzymałościowego. Badania powinny być przeprowadzane przez
osoby kompetentne, a z każdej próby powinny zostać sporządzone prowadzone na bieżąco
odpowiednie protokoły, wyszczególniające datę wykonania badania oraz otrzymane wyniki.
Sieci gazowe powinny zostać poddane końcowemu odbiorowi technicznemu zdawczo-
odbiorczemu zgodnie z prEN 12327. Powinny być zastosowane odpowiednie procedury w
celu dokonania przekazania sieci gazowej do eksploatacji. Wszystkie końcowe odbiory
techniczne zdawczo-odbiorcze i rozruchy nowych instalacji gazowych powinny zostać
przeprowadzone przez osoby kompetentne, upoważnione przez operatora sieci gazowej.
Podobne procedury powinny towarzyszyć wycofywaniu z użytkowania sieci gazowych.

5. EKSPLOATACJA SIECI

Eksploatacja następuje po przejęciu sieci przez operatora. Dla prawidłowej analizy
poprawności pracy sieci gazowej należy zaopatrzyć ją w odpowiednią liczbę urządzeń
pomiarowych. Operator sieci gazowej powinien zapewnić wymagany poziom nawonienia
gazu, wymagane ciśnienie w sieci oraz odpowiednie środki dla bezpiecznego funkcjonowania
gazociągu. Operator sieci gazowych powinien ustanowić system rejestracji dotyczący tras
istniejących sieci gazowych i utrzymywać go w pełnej sprawności przez cały okres ich
eksploatacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości dostaw gazu, operator sieci
gazowej powinien zastosować odpowiednie środki sterowania i nadzoru swojej sieci gazowej.
Należy powiadomić zainteresowane strony o planowanych pracach z uwzględnieniem
różnych etapów, począwszy od planowania aż do jej zakończenia, zgodnie z wymaganiami
obowiązującymi w danym kraju członkowskim lub lokalnie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa operator powinien przeprowadzać systematyczne i
okresowe przeglądy w celu wykrycia przecieków gazu. Częstość przeprowadzanych
przeglądów zależy od: charakterystyki i wieku odpowiedniej części sieci gazowej, od
bliskości prac prowadzonych przez osoby trzecie, od gęstości zaludnienia, historii przecieków
na danym odcinku, rodzaju gruntu, itp. W celu likwidacji wszelkich nieprawidłowości
zauważonych na sieci gazowej, operator powinien posiadać służby: konserwatorską i
remontową. Aby zminimalizować skutki awarii, operator powinien mieć opracowane
wewnętrzne plany interwencji awaryjnych.
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6. PODZIAŁ GAZOCIĄGÓW

PrEN 1594 dzieli gazociągi ze względu na maksymalne ciśnienie robocze oraz ze
względu na stosowany materiał.

Podział według maksymalnego ciśnienia roboczego jest następujący:
• gazociągi niskiego ciśnienia do 10 kPa włącznie,
• gazociągi średniego ciśnienia powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie,
a gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie,
• gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 MPa do 10 MPa włącznie.

Natomiast podział gazociągów wg stosowanych materiałów:
• gazociągi metalowe,
• gazociągi z tworzyw sztucznych.

Norma wprowadza w zakresie ciśnień dodatkowo gazociągi podwyższonego średniego
ciśnienia o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa oraz gazociągi wysokiego ciśnienia o
zakresie ciśnień powyżej 1,6 MPa do 10 MPa włącznie. Zwiększona jest również granica
niskiego ciśnienia do 10 kPa i średniego ciśnienia do 0,5 MPa włącznie. Zwiększenie
zakresów niskich i średnich ciśnień po ich dostosowaniu do tych ciśnień spowoduje
zwiększenie przepustowości istniejących gazociągów niskiego i średniego ciśnienia.

7. USYTUOWANIE GAZOCIĄGÓW. STREFY KONTROLOWANE

PrEN 1594 oraz norma EN 12001 dopuszcza układanie gazociągów w następujących
obiektach:
a w tunelach przeznaczonych dla pieszych lub dla ruchu kołowego pod warunkiem, że ich

przestrzenie są wentylowane,
a w kanałach i innych obudowanych przestrzeniach pod warunkiem, że są one wentylowane

lub wypełnione piaskiem bądź innym materiałem niepalnym, lub zastosowano dla
gazociągu rury ochronne,

• na mostach, wiaduktach lub specjalnych konstrukcjach; z uwzględnieniem dodatkowych
obciążeń spowodowanych wahaniami temperatury lub drganiami mechanicznymi,

a nad i pod powierzchnią ziemi na terenach leśnych, górzystych, podmokłych, bagnistych,
w wodzie i pod dnem cieków i akwenów oraz nad innymi przeszkodami terenowymi.
Gazociągi w tym przypadku powinny być-zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Dla gazociągów układanych w ziemi powinny być wyznaczone strefy kontrolowane,
których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Strefa kontrolowana to obszar będący w
bezpośredniej bliskości gazociągu, służący do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami
ustanowiony na czas eksploatacji gazociągu oraz służący do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji i utrzymania w sprawności technicznej. Strefy kontrolowane powinny być
wyznaczone na czas istnienia gazociągu, a operator gazociągu powinien kontrolować
wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie wolno wznosić budynków, urządzać stałych składów i
magazynów oraz nie powinna być w jej obszarze podejmowana żadna działalność mogąca
zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. Norma europejska dopuszcza urządzanie
parkingów nad gazociągiem za zgodą operatora gazociągu. Strefy kontrolowane powinny być
przewidziane w planach uzbrojenia podziemnego i określone w projekcie budowlanym
gazociągu.
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Wg EN 12007-3 szerokość stref kontrolowanych powinna wynosić:
- dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i gazociągów wysokiego ciśnienia o

średnicy:
• do DN 150 włącznie - 4 m
a powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - 6m
a powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8 m
• powyżej DN 500 - 12 m

- dla gazociągów niskiego ciśnienia i średniego ciśnienia wraz z przyłączami - Im.

- dla gazociągów prowadzonych w przecinkach leśnych, powinien być zachowany pas gruntu
o szerokości po 2 metry z obu stron osi gazociągu wolny od drzew i krzewów.

Projektant może ustalić mniejsze lub większe strefy kontrolowane w przypadkach, gdy
wymagają tego względy techniczno-budowlane, konstrukcyjne lub eksploatacyjne.

Trasa gazociągu i armatura zabudowana na gazociągu powinny być trwale oznakowane w
terenie.

8. WYMAGANIA DLA GAZOCIĄGÓW

8.1. Aparatura zaporowa i upustowa

Wg EN 334 gazociągi powinny być wyposażone w armaturę zaporową i upustową o
konstrukcji oraz wytrzymałości mechanicznej umożliwiających przenoszenie maksymalnych
ciśnień i naprężeń jakie mogą wystąpić w gazociągu. Korpusy armatury powinny być
wykonane ze stali lub staliwa.

W gazociągach o maksymalnym ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 1,6 MPa
dopuszcza się stosowanie armatury z korpusami z żeliwa sferoidalnego i ciągliwego. W
gazociągach z tworzyw sztucznych dopuszcza się stosowanie armatury z tworzyw sztucznych.
Armatura zabudowana w gazociągach układanych pod powierzchnią jezdni powinna być
zabezpieczona przed uszkodzeniem od obciążeń powodowanych naciskami mechanicznymi.

Zgodnie z prEN 1594 gazociągi sieci przesyłowej powinny być podzielone na odcinki
wydzielone za pomocą armatury zaporowo - upustowej zamykanej ręcznie lub automatycznie
bądź za pomocą zdalnego sterowania. Przy określaniu długości odcinków należy wziąć pod
uwagę ich średnicę, ciśnienie i czas opróżnienia odcinka z gazu. Odległość między armaturą
zaporowo - upustową nie powinna być większa niż:
- 20 km dla gazociągów w drugiej klasie lokalizacji,

10 km dla gazociągów w pierwszej klasie lokalizacji.

Tereny miejskie o zabudowie jedno lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kołowym,
rozwiniętej infrastrukturze podziemnej takiej jak: sieci wodociągowe, cieplne i kanalizacyjne,
przewody energetyczne i telekomunikacyjne, ulice, drogi oraz tereny górnicze, zaliczane są
do pierwszej klasy lokalizacji. Pozostałe tereny zaliczane są do drugiej klasy lokalizacji.

Ustalenia klasy lokalizacji dokonuje operator sieci gazowej w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.



8.2. Stacje gazowe

PrEN 12186 stawia wymagania dla stacji gazowych. Stacja gazowa to zespół urządzeń w
sieci gazowej spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje: redukcji, uzdatnienia,
regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.

Stacje gazowe powinny być projektowane, lokalizowane, budowane i eksploatowane z
uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i
ochrony środowiska. Dopuszcza się umieszczenie punktów redukcyjnych, stacji gazowych o
strumieniu objętości paliwa gazowego nie przekraczającym 200 m3/h o maksymalnym
ciśnieniu roboczym na wejściu do 1,6 MPa oraz o strumieniu objętości nie przekraczającym
300 m3/h lecz o maksymalnym ciśnieniu roboczym na wejściu do 0,5 MPa przy niepalnych
ścianach budynków lub w ich wnękach. Otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne powinny
znajdować się poza strefą zagrożenia wybuchem stacji gazowej.

Stacje gazowe o strumieniu objętości paliwa gazowego nie przekraczającym 200 m3/h i o
maksymalnym ciśnieniu roboczym na wejściu do 0,5 MPa mogą być zlokalizowane w
kotłowniach umieszczonych w pomieszczeniach technicznych budynków lub w budynkach
wolnostojących. Poszczególne elementy ciągów redukcyjnych, urządzenia zabezpieczające i
redukcyjne oraz aparatura kontrolno - pomiarowa stacji mogą być instalowane w obudowie,
pod zadaszeniem lub na otwartym powietrzu. Obudowy stacji mogą stanowić oddzielne
budynki, kontenery, obudowy zlokalizowane w ziemi i na dachach budynków.

W stacjach redukcyjnych mogą być umieszczone również urządzenia związane z
pomiarem i/lub nawanianiem. Stacje redukcyjne powinny być wyposażone w co najmniej
dwa ciągi redukcyjne z regulacją automatyczną, każdy o przepustowości stacji - przy czym
jeden z nich powinien być ciągiem rezerwowym. Urządzenia stacji redukcyjnej wraz z
ciągami redukcyjnymi do pierwszej armatury zaporowej włącznie, zainstalowanej po
urządzeniach regulujących ciśnienie, powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe
odpowiadające maksymalnemu ciśnieniu roboczemu gazociągu zasilającego stację. W
przypadku, gdy maksymalne ciśnienie robocze na wejściu do stacji gazowej przekracza
maksymalne ciśnienie przypadkowe na wyjściu, powinien być stosowany ciśnieniowy system
bezpieczeństwa nie dopuszczający do nadmiernego wzrostu ciśnienia wyjściowego i ciśnienia
między stopniami redukcji. W stacji gazowej redukcyjnej nie jest wymagany ciśnieniowy
system bezpieczeństwa, o ile maksymalne ciśnienie robocze na wejściu jest równe 10 kPa lub
mniejsze oraz, gdy nie przekracza maksymalnego ciśnienia przypadkowego na wyjściu.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wyjściowego, każdy ciąg
redukcyjny z automatyczną regulacją powinien być wyposażony w urządzenie regulujące
ciśnienie i w szybko zamykający zawór bezpieczeństwa.

Wg prEN 1594 system kontroli ciśnienia powinien uniemożliwiać przekroczenie
maksymalnego ciśnienia przypadkowego stanowiącego krotność maksymalnego ciśnienia
roboczego. Maksymalne ciśnienie przypadkowe, jakie może wystąpić na wyjściu stacji
redukcyjnej, powinno być mniejsze od ciśnienia próby wytrzymałości, jakiemu poddana jest
sieć gazowa zasilana z tej stacji.
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8.3. Tłocznie gazu

Tłocznie gazu zgodnie z prEN 12583 powinny być projektowane z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i wymogów ochrony środowiska. Tłocznia gazu
to zespół urządzeń sprężania, regulacji i bezpieczeństwa wraz z instalacjami zasilającymi i
pomocniczymi spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje przetłaczania gazu,
podwyższania ciśnienia gazu ze złóż i zbiorników oraz zatłaczania gazu do tych zbiorników.

Teren tłoczni gazu powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób
nieuprawnionych. W tłoczniach gazu instalowanych w gazociągach przesyłowych rurociągi
wlotowe sprężarki powinny być dostosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego po
stronie tłocznej.

Po stronie wejściowej i wyjściowej tłoczni i poszczególnych sprężarek powinny być
instalowane układy zaporowo - upustowe, składające się z dwóch kurków odcinających i
upustu między nimi, wyposażone w system sterowania. System zdalnego sterowania armatury
powinien być uruchamiany z dyspozytorni i z pomieszczenia sprężarek oraz powinien
współpracować z układem sterowania agregatem sprężarkowym i układem sterowania
tłocznią gazu. Po stronie wyjściowej sprężarki należy zamontować zawór zwrotny,
usytuowany za obiegiem umożliwiającym odciążenie sprężarki podczas rozruchu i
zatrzymywania.

Sprężarki gazu powinny być wyposażone w systemy automatycznej regulacji wydajności.
Pomieszczenia sprężarek gazu w tłoczni powinny być wyposażone w systemy wentylacji
naturalnej i mechanicznej awaryjnej, zapewniającej wymianę powietrza w ilości nie
pozwalającej na przekroczenie dolnej granicy wybuchowości. System mechanicznej
wentylacji awaryjnej powinien być sprzężony z automatycznym wykrywaczem gazu.

Sprężarki gazu powinny być wyposażone w urządzenia i instalacje zabezpieczające co
najmniej przed przekroczeniem:
• nadmiernego spadku ciśnienia ssania,
• nadmiernego wzrostu ciśnienia tłoczenia,
• niebezpiecznego stanu pracy związanego ze zjawiskiem pompowania,
• niebezpiecznych drgań wału,
• niebezpiecznej temperatury gazu i oleju smarowniczego.

Obiekty tłoczni powinny być wyposażone w: ~
filtroseparatory na wlocie gazu do tłoczni, połączone ze zbiornikiem do okresowego
usuwania kondensatu,

- chłodnice obniżające temperaturę gazu po sprężeniu,
urządzenia ograniczające emisję szkodliwych zanieczyszczeń spalin oraz hałasu do
wartości dopuszczalnych odrębnymi przepisami,
urządzenia pozwalające na prowadzenie gospodarki olejowej, wodnej i ściekowej oraz
służące do ogrzewania i wentylacji,
instalację ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej.
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9. MAGAZYNOWANIE GAZU

Magazynowanie gazu zgodnie z EN 1918-1-̂ -5 może odbywać się w zbiornikach
ciśnieniowych i kriogenicznych oraz w formacjach geologicznych takich jak:
wyeksploatowane złoża gazu ziemnego i ropy, wyługowane kawerny sobie, warstwy
wodonośne, komory skalne. Przy lokalizacji podziemnych magazynów gazu należy wziąć pod
uwagę: warunki geologiczne, obecne i planowane granice zabudowy, bliskość sieci
przesyłowej gazu, minimalizację emisji szkodliwych substancji stałych, ciekłych i gazowych,
usytuowanie linii kolejowych, dróg, budynków użyteczności publicznej w stosunku do
urządzeń podziemnego magazynu gazu.

Przy projektowaniu rurociągów związanych z instalacją podziemnego magazynu gazu
powinny być uwzględnione występujące podczas eksploatacji różne temperatury.

Podziemne rurociągi i inne elementy technologiczne powinny być zabezpieczone przed
korozją zewnętrznymi powłokami ochronnymi i ochroną elektrochemiczną. Materiały rur,
zbiorników i armatury powinny być dobrane do warunków pracy.

Podziemne magazyny gazu współpracujące z siecią gazową powinny być wyposażone w
stacje pomiarowe, w których jest mierzony strumień przepływającego gazu z sieci gazowej do
podziemnego magazynu gazu i z podziemnego magazynu gazu do sieci gazowej.

10. PODSUMOWANIE

Wdrożenie standardów europejskich:
• daje możliwość wprowadzenia dużych strumieni paliwa gazowego do aglomeracji

miejskich dzięki podwyższeniu maksymalnego roboczego ciśnienia gazu do 1,6 MPa i
więcej,

• zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej dzięki stosowaniu
rur wykonywanych wg wymagań europejskich oraz zachowaniu stref kontrolowanych,

• zapewnia niezawodność funkcjonowania sieci gazowej dzięki nowoczesnym
technologiom budowy i eksploatacji gazociągów, w tym nadzoru i kontroli
wykonywanych prac,

• zapewnia odpowiednią wytrzymałość, trwałość i niezawodność w działaniu armatury
stosowanej w sieci gazowej dzięki stosowanym materiałom o wysokich parametrach
jakościowych

• zapewnia bezpieczeństwo przy budowie sieci gazowej dzięki przyjętym procedurom jej
budowy i montażu,

• ułatwi planowanie przestrzenne miast i wsi oraz transport paliwa gazowego siecią
gazową do dużych odbiorców w miastach dzięki przyjętym klasom lokalizacji oraz
strefom kontrolowanym,

• dostosuje nowobudowane sieci gazowe do wymagań UE i generalnie podniesie
bezpieczeństwo dla otoczenia i środowiska oraz wpłynie na niezawodność dostaw gazu do
odbiorców.
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Materiały źródłowe:

1. PrEN 12007-1 Systemy dostawy gazu. Rurociągi dla maksymalnego ciśnienia roboczego
do 16 bar włącznie. Ogólne zalecenia funkcjonalne.

2. PrEN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Systemy polietylenowe o maksymalnym ciśnieniu
roboczym do 10 bar do 10 bar.

3. PrEN 12007-3 Systemy stalowe do 16 bar
4. PrEN 12007-4 Systemy gazociągów do 16 bar. Renowacje.
5. PrEN 12186 Systemy dostawy gazu. Stacje regulacji ciśnienia gazu w sieci przesyłowej i

rozdzielczej. Wymagania funkcjonalne.
6. PrEN 12279 Systemy dostawy gazu. Stacje regulacji ciśnienia gazu w przyłączach

gazowych. Wymagania funkcjonalne.
7. PrEN 1594 Systemy dostawy gazu. Rurociągi dla maksymalnego ciśnienia roboczego

ponad 16. Wymagania funkcjonalne.
8. PrEN 12327 Systemy gazociągów. Test ciśnieniowy.
9. PrEN 12583 Tłocznie.
10. EN 1775+PrAl Dostawy gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie

robocze do 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.
11. EN 334 Reduktory ciśnień gazu dla ciśnień wlotowych do 100 bar
12. PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań

A
13. PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie

wymagań B.
14. PrEN 155 System gazociągów z tworzyw sztucznych dla zasilania gazem palnym -

Polietylen (PE) - Część 1:Wymagania ogólne, część 2: Rury.
15. EN 1918-1-̂ -5 Systemy dostaw gazu. Podziemne magazynowanie gazu.- Część 1:

Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w warstwach wodonośnych. Część 2:
Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w złożach naftowych i gazowych.
Część 3: Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyługowanych komorach
solnych. Część 4: Zalecenia funkcjonalne dotyczące magazynowania w wyrobiskach
górniczych. Część 5: Zalecenia funkcjonalne dotyczące urządzeń powierzchniowych.
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TECHNICZNA WSPÓŁPRACA PGNIG S.A. Z ZAGRANICZNYMI
STOWARZYSZENIAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

Witold Warowny, Ewa Kania

PGNIG S.A. Oddział Główny - Warszawa

W ostatnim okresie, PGNiG S.A. rozszerzyło swoje zainteresowania nowymi technołogiami z
udziałem gazu oraz współpracą z jednostkami badawczo-rozwoj owymi zagranicznych firm
gazowniczych, której celem byłoby przeprowadzanie wspólnych prac badawczych.
Koordynowaniem realizacji tych zadań będzie się zajmowało nowe Biuro Badań, Technik i
Technologii. W referacie przedstawiono zarys działalności międzynarodowych stowarzyszeń
gazowniczych i zagranicznych firm gazowniczych a także poinformowano o nawiązanej
współpracy. Ponadto zasygnalizowano o wybranych aspektach materiałoznawstwa dla
gazownictwa mogących stanowić przedmiot międzynarodowej współpracy badawczo
rozwojowej.

1. WPROWADZENIE

Dotychczas w PGNiG S.A pogłębianie wiedzy technicznej i zdobywanie doświadczeń w
kontaktach zagranicznych odbywało się poprzez zakup licencji lub udział w konferencjach,
seminariach, szkoleniach i wycieczkach technicznych organizowanych przez Oddział
Główny, oddziały terenowe i spółki zależne. Z czasem powstała koncepcja merytorycznego
koordynowania działalności badawczo-rozwojowej i jej poszerzenie o działalność związaną z
realizowaniem wspólnych projektów z organizacjami zagranicznymi oraz przepływ
informacji i materiały źródłowe. Powyższe zadania będą wchodziły w zakres czynności
nowego Biura Badań, Technik i Technologii.

Aktualnie PGNiG S.A. współpracuje, na zasadzie członkostwa, z następującymi
stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi:

• GERG (European Gas Research Group; Europejska Grupa Badawcza ds.
Gazownictwa),

• IGU (International Gas Union, Międzynarodowa Unia Gazownicza),

• ICGTI (International Centre for Gas Technology Information; Międzynarodowe
Centrum Informacji Technologicznych dla Gazownictwa),

Poza tym PGNiG S.A. nawiązał współpracę techniczną z szeregiem jednostek
badawczych w przedsiębiorstwach gazowniczych: BC Gas (Kanada), BG Technology
(Wielka Brytania), BGW (stowarzyszenie niemieckich firm gazowych), DGC (Dania),
DONG (Dania), EPRI (USA), Gasunie (Holandia), Gaz de France (Francja), Italgas
(Włochy), Ruhrgas (Niemcy), Transgas (Czechy), VNG (Niemcy). Rozpatruje się możliwość
przystąpienia do kolejnych stowarzyszeń technicznych:

• GURF (Gas Utilization Research Forum; Forum Badawcze Wykorzystania Gazu),
• ENGVA (European Natural Gas Vehicle Association; Europejskie Stowarzyszenie

Pojazdów Napędzanych Gazem),
• Marcogaz (Technical Association of the European Gas Industry; Stowarzyszenie

Techniczne Europejskiego Przemysłu Gazowniczego).

69



2. CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZEŃ GAZOWNICZYCH

Przynależność PGNiG S.A. do Stowarzyszeń Gazowniczych pozwala na ścisłą
współpracę badawczo-rozwojową z największymi zagranicznymi firmami gazowniczymi.
Współuczestnictwo w pracach Komitetów Roboczych lub Programowych oraz w realizacji
określonych zadań autorskich, umożliwiają dostęp do aktualnych informacji i technologii
dotyczących badanych i wdrażanych zadań. Powyższa działalność ma znaczący wpływ na
kształtowanie własnej polityki badawczo-rozwojowej w PGNIG S.A. (doboru,
ukierunkowania i zastosowania).

2.1. GERG (adres w internecie: www.gerg.com)

GERG został założony w roku 1961 w celu wspierania przemysłu gazowniczego w
państwach Wspólnoty Europejskiej poprzez promocję prac badawczo-rozwojowych. Obecnie
GERG liczy 11 członków z 9 krajów: Laboratories ARGB/KVBG (Belgia), BG Technology
(Wielka Brytania), Danish Gas Technology Centre (Dania), Gas Natural SDG (Hiszpania),
Gastec N.V. i Gasunie (Holandia), Gaz de France (Francja), Italgas i SNAM (Włochy),
Ruhrgas (Niemcy) i PGNiG S.A. GERG może zaprosić do udziału w pracach badawczo-
rozwojowych inne organizacje nie będące jego członkami.

Celem działalności GERG jest wymiana informacji technicznych i współpraca badawczo-
rozwojową przy wykonywaniu projektów przez interdyscyplinarne grupy robocze.
Organizacja GERG składa się z czterech Komitetów Programowych:

1. Badań Podstawowych,
2. Przesyłu i Magazynowania,
3. Dystrybucji,
4. Użytkowania.

Koordynatorzy z organizacji członkowskich desygnowani do Komitetów Programowych
kształtują i nadzorują programy badawczo-rozwojowe w celu uwzględnienia specyfiki
współuczestniczących przedsiębiorstw gazowniczych. W związku z tym istnieje możliwość
wprowadzenia lub/i poprawy:

• nowych technologii,
• parametrów technicznych,
• oszczędności energii i kosztów,
• konkurencyjności gazu w stosunku do innych nośników energii,
• bezpieczeństwa w transporcie i użytkowaniu gazu, w tym bezpieczeństwa dostaw

do Europy,
• ochrony środowiska naturalnego (redukcja wydzielania substancji szkodliwych),
• regulacji prawnej, w szczególności dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

środowiska,
• normalizacji, i
• w odniesieniu do wykorzystania gazu jako paliwa w gospodarstwach domowych,

gospodarce komunalnej w przemyśle i elektroenergetyce (z naciskiem na układy
skojarzone) i w innych sektorach gospodarki.
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Do najważniejszych zagadnień badawczo-rozwojowych opracowywanych w GERG należą:
1. niekonwencjonalne źródła gazu,
2. przetwarzanie gazu,
3. jakość gazu,
4. magazynowanie gazu,
5. nowe materiały do produkcji rurociągów i zagadnienia materiałoznawstwa,
6. nowe metody konstrukcji i testowania,
7. nowe techniki w eksploatacji i zabezpieczaniu gazociągów,
8. współdziałanie operatorów sieci gazowej,
9. skraplanie gazu,
10. pomiary energii i przepływu,
11. zdalne monitorowanie i rejestracja,
12. telemetria,
13. ochrona środowiska naturalnego,
14. zdrowie i bezpieczeństwo,
15. wytwarzanie energii elektrycznej w układach skojarzonych,
16. klimatyzacja, pompy ciepła,
17. gaz ziemny jako paliwo samochodowe,
18. normalizowanie i harmonizowanie dokumentacji i przepisów.

PGNiG S.A. przyjęto do GERG 1 stycznia 2000 roku. Po raz pierwszy PGNiG S.A ma
możliwość realizacji własnych projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z
zagranicznymi organizacjami gazowniczymi.

2.2. IGU (adres w internecie: www.igu.org)

Międzynarodowe stowarzyszenie IGU powstało w 1929 roku. Aktualnie zrzesza 58
krajów członkowskich i współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi. IGU
jako forum międzynarodowego przemysłu gazowniczego poprzez swoich członków promuje
prace badawczo-rozwojowe w gazownictwie ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa, niezawodności, nowości technologicznych i ochrony środowiska
naturalnego. Organizacja zajmuje się technicznym i ekonomicznym rozwojem przemysłu
gazowniczego w ramach pięciu Grup Studialnych i dziesięciu Komitetów Roboczych:

1. Poszukiwania, Wydobycie, Przetwarzanie i Podziemne Magazynowanie Gazu
Ziemnego,

2. Produkcja Gazów Przemysłowych,
3. Gazy Skroplone,
4. Przesył,
5. Dystrybucja,
6. Wykorzystanie Gazów do Celów Domowych, Handlowych i Transportowych,
7. Wykorzystanie Gazu w Przemyśle i do Produkcji Energii Elektrycznej,
8. Środowisko Naturalne, Bezpieczeństwo i Zdrowie,
9. Światowe Perspektywy Gazownictwa, Strategia i Ekonomia,
10. Zagospodarowanie Gazu / Kraje Rozwijające się
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PGNiG S.A. posiada swoich przedstawicieli w większości Komitetów Roboczych.
Ponadto w Komitetach Roboczych działają także przedstawiciele z Instytutu Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Warszawskiej.

2.3. ICGTI (adres w internecie: www.gtioline.org)

Organizacja ICGTI, działająca pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii,
stanowi centrum informacji na bazie internetu. Podstawową misją organizacji jest
dostarczanie informacji techniczno-technologicznej związanej z potrzebami rynku gazu na
świecie. Strategia ICGTI polega na zapewnieniu dostępności do zaawansowanych informacji
technicznych i technologicznych oraz ekspertyz przemysłowych. Baza danych zawiera 15.000
zbiorów dla gazownictwa, począwszy od poszukiwań gazu aż po jego użytkowanie i jest
wykorzystywana przez 800 przedsiębiorstw gazowniczych z 50-ciu krajów. PGNIG S.A. jest
członkiem ICGTI od dwóch lat.

2.4. GURF

Organizacja GURF w swoich szeregach zrzesza znane firmy naftowe i gazownicze
świata, przy czym większość stanowią firmy z USA, gdzie organizacja ma status prawny.
GURF została powołana w celu zagospodarowania zasobów gazu ziemnego w postaci
hydratów i gazów ziemnych traconych bezpowrotnie lub z różnych powodów nie
wykorzystywanych (źródła marginalne, źródła nie rentowne, źródła oddalone lub gazy
technologiczne). Gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej jest najczęściej spalany w
pochodniach, stąd oprócz znaczących ilości traconego gazu (roczna ilość gazu spalanego w
pochodniach przekracza wielokrotnie zużycie gazu w Polsce) nie bez znaczenia jest czynnik
ochrony środowiska. Nadmierne spalanie gazu ziemnego, a także jego wypuszczanie do
atmosfery, wiążą się nie tylko z efektem cieplarnianym ale również z szybszym
wyczerpywaniem się istniejących zasobów gazu ziemnego Dlatego między innymi
podejmowane są badania hydratów. Oszacowane zasoby gazu ziemnego w postaci hydratów
są o rząd wielkości większe od udokumentowanych zasobów gazu uwolnionego.

Misją GURF jest stworzenie otwartego forum dyskusyjnego (dla osób o podobnych
zainteresowaniach merytorycznych z różnych organizacji) do wymiany myśli i inspirowania
nowych rozwiązań technologicznych związanych z problematyką wykorzystania gazu. GURF
na życzenie członków może zmieniać swój profil tematyczny. Na obecnym etapie
działalności zajmuje się technologiami transportu i wykorzystaniem gazu do celów
energetycznych w szerokim rozumieniu tego słowa (energia pierwotna, elektryczna, cieplna i
chemiczna).

2.5. ENGVA (adres w internecie: www.engva.org)

Organizację ENGVA utworzono w 1994 roku. Posłannictwem ENGVA jest stworzenie
odpowiednich politycznych i ekonomicznych warunków w Europie do promocji pojazdów
napędzanych gazem ziemnym (NGV), przyspieszenia rozwoju technologii NGV, w tym
systemu napełniania zbiorników gazem ziemnym (tankowanie zbiorników wymaga sprężania
gazu ziemnego lub napełniania skroplonym gazem ziemnym). Podstawowymi zaletami
koncepcji NGV są: czystsze spaliny, łatwość eksploatacji i tanie paliwo.

Członkami ENGVA mogą być przedsiębiorstwa związane z przemysłem gazu ziemnego,
producenci i dystrybutorzy wyposażenia NGV, organizacje nie handlowe (instytuty
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badawcze, agencje rządowe,...) oraz organizacje związane z problematyką NGV: obsługą i
doradztwem.

2.6. Marcogaz

Organizacja Marcogaz zajmuje się sprawami technicznymi przemysłu gazowniczego. W
szczególności ma wpływ na uregulowania techniczne, normalizację i certyfikację w
ujednolicaniu bezpieczeństwa przyrządów i aparatów oraz racjonalnego wykorzystania
energii. Drugą ważną dziedziną działalności jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego w
czasie dostarczania i użytkowania gazu ziemnego.

3. WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI GAZOWNICZYMI

Kooperacja z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub kadrą techniczną firm
gazowniczych dotyczy tematyki z zakresu:

• BC Gas (szkolenie i wymiana doświadczeń).
• BG Technology (szkolenie, przekazywanie doświadczeń, jakość gazu, zagadnienia

przesyłu i użytkowanie).
• DONG; Dansk Olie og Naturgas A/S (wymiana informacji technicznych będących

następstwem umowy dotyczącej budowy gazociągu bałtyckiego BalticPipe).
• DGC; Dansk Gasteknisk Center A/S (wspólne projekty w wykorzystaniu funduszy

Unii Europejskiej, dostęp do zaawansowanych technologii, bezpieczeństwo i
układy skojarzone w energetyce).

• EPRI; Electric Power Research Institute (elektryczny napęd sprężarek,
wykorzystanie turbin gazowych do produkcji elektryczności).

• Gasunie (szkolenie, wzorcowanie i wymiana doświadczeń).
• Gaz de France (propozycja współpracy nad: skroplonym gazem ziemnym - na

szczytowe zapotrzebowanie, sprężonym gazem ziemnym - gaz dla pojazdów i
magazynowaniem gazu).

• Italgas (szkolenie i wymiana doświadczeń).
• Ruhrgas (szkolenie, pomiar gazu, wymiana doświadczeń).
• Transgaz (współpraca przygraniczna ).
• VNG ; Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (współpraca przygraniczna - przesył

gazu).

4. MATERIAŁOZNAWSTWO W GAZOWNICTWIE

Biuro Badań Technik i Technologii, Oddziału Głównego PGNiG S.A. zamierza nawiązać
w dziedzinie materiałoznawstwa międzynarodową współpracę badawczo-rozwojową.
Współpraca będzie dotyczyć nowych materiałów i urządzeń gazowniczych oraz technologii a
także prowadzenia badań materiałowych. Powyższe zagadnienia zostaną uzupełnione o
tematy dotyczące kosztów i przepisów bezpieczeństwa według priorytetów Unii Europejskiej.
Przedmiotem współpracy powinny być między innymi następujące problemy: dobór
materiałów, badania wytrzymałości mechanicznej, pęknięcia gazociągów, wpływ wzrostu

.ciśnienia (wysokiego), techniki spawania, ubytki i zmiany w metalu, stale serii X (X-65, X-
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100), tłoki inteligentne, inspekcja gazociągów, zabezpieczenie gazociągów stalowych przed
korozją (powłoki izolacyjne i ochrona elektrochemiczna), modelowanie i inne.

W ramach GERG wykonuje się aktualnie następujące projekty dotyczące materiałoznawstwa:
• nowe materiały dla instalacji gazowych wewnątrz budynków,
• materiałowy bank danych, głównie tworzyw sztucznych,
• rurociągi z tworzyw sztucznych dla wyższych ciśnień,
• oddziaływanie gruntu na gazociągi,
• szybkie przenoszenie pęknięć,
• prąd zmienny w korozji,
• umiejscowienie korozji pod izolacją,
• wpływ powłok izolacyjnych na ochronę katodową eksploatowanych

gazociągów.

5. PODSUMOWANIE

W niniejszym referacie zasygnalizowano aktualny stan współpracy badawczo-
rozwojowej z zagranicznymi Stowarzyszeniami Przemysłu Gazowniczego i wzmiankowano o
współpracy technicznej z Przedsiębiorstwami Przemysłu Gazowniczego lub reprezentującymi
te Przedsiębiorstwa samodziekiymi jednostkami badawczymi (DGC pracujący dla DONG i
BG Technology pracujący w ramach grupy British Gas). Rozszerzenie współpracy ze
Stowarzyszeniami Przemysłu Gazowniczego ma na celu poznanie, kooperację i wdrożenie
założeń programowych realizowanych przez GERG, IGU, ICGTI, GURF, ENGVA i
Marcogaz. Przedmiotowe opracowanie przedstawia ponadto wybrane problemy występujące
w gazownictwie, dla których są realizowane prace badawczo-rozwojowe w omówionych
organizacjach.

74



SYSTEM PRZESYŁOWY PGNIG S.A.
Waldemar Skwarczyński, Sławomir Brył

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa

W referacie omówiono bilans paliw gazowych i udział gazu w strukturze paliw pierwotnych w
kraju oraz w odniesieniu do struktury paliw gazowych na świecie. Przedstawiono perspektywy
wzrostu zużycia gazu ziemnego w Polsce na terenach już zgazyfikowanych, jak i możliwych do
gazyfikacji w przyszłości, a także stan przystosowania polskiego prawodawstwa do
standardów europejskich na przykładzie aktów prawnych związanych z gazownictwem (prawo
energetyczne).

Następnie scharakteryzowano poszczególne elementy systemu przesyłowego, takie jak:
gazociągi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego oraz omówiono
rodzaje gazu przesyłanego tymi gazociągami i obszary na których rozprowadzany jest dany
rodzaj gazu. Opisano również inne elementy systemu przesyłowego, takie jak stacje gazowe,
tłocznie i podziemne magazyny gazu. Podano dane na temat ich ilości (dla gazociągów
uwzględniono także podział na średnice), wieku i zainstalowanej mocy.

Opisano również gazociąg tranzytowy z uwzględnieniem podstawowych danych
technicznych, takich jak rozmieszczenie tłoczni, zespołów zaporowo-upustowych, pomiarowni
oraz innych obiektów towarzyszących. Poruszono także wpływ gazociągu tranzytowego na
polski system przesyłowy, jego niezawodność oraz możliwość zwiększenia sprzedaży gazu z
istniejących gazociągów.

1. UDZIAŁ GAZU ZIEMNEGO W KRAJOWYM BILANSIE ENERGII
PIERWOTNEJ

Bilans paliw pierwotnych w Polsce wykazuje relatywnie mały udział w nim gazu
ziemnego, kształtujący się na poziomie ca 9%. Dla porównania wartość ta w krajach Unii
Europejskiej wynosi ca 22%, a uśredniona dla ogółu gospodarki energetycznej na świecie
kształtuje się na poziomie 23%. W wyniku zwiększenia zużycia gazu w naszym kraju, przy
zakładanym tempie od ca 11,0 mld m3 w roku 1998 r. do 18-22 mld m3 w 2010 r., udział gazu
ziemnego w bilansie paliw pierwotnych wzrośnie do ca 13%.

Pomimo znaczącego wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny, w Polsce nadal udział gazu
w bilansie paliw pierwotnych stanowić będzie połowę tego co w Europie Zachodniej. Tak
więc w Polsce jest jeszcze dużo do zrobienia w tej sprawie, co oznacza, iż istnieją duże
możliwości zwiększenia sprzedaży gazu w przyszłości do poszczególnych grup odbiorców.

Polska administracyjnie podzielona jest na ok. 2.500 gmin, z czego w chwili obecnej
zgazyfikowanych jest ok. 1.450 gmin. Należy podkreślić, że gmin w których gazyfikacja
odbywa się na bieżąco, czyli podłączani są wszyscy nowo powstający odbiorcy - ze względu
na istnienie sieci gazowniczej - jest mało, tak więc mamy duże możliwości rozwoju systemu
dystrybucyjnego i przyłączanie nowych odbiorców na terenach już zgazyfikowanych, jak i na
terenach jeszcze nie zgazyfikowanych. Szczególnie duże możliwości istnieją w zakresie
sektora energetycznego, jak i w sprzedaży gazu na cele grzewcze.

Referat będzie w trakcie wygłaszania ilustrowany przeźroczami, których opisy są podane w tekście
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2. ZASOBY GAZU NA ŚWIECIE, POZYCJA ROSJI

Z krajowych źródeł nie jest możliwe pokrycie zapotrzebowania polskiej gospodarki na
gaz, konieczne jest zatem jego importowanie. Zasadniczym kierunkiem dostaw jest Rosja.
Gazociągi orenburski i jamburski przesyłają łącznie ca 5,5 mld m3/rok gazu. W przypadku
tych gazociągów Polska usytuowana jest w pozycji odbiorcy końcowego. Kontrakt jamalski
opiewa na dostawę 250 mld m3 gazu ziemnego w ciągu 25 lat za pośrednictwem gazociągu
tranzytowego i zmienia tę niekorzystną rolę Polski jako ostatniego odbiorcy.

Światowe udokumentowane zasoby gazu ziemnego wynoszą ca 149,4 bin m3. W tym
największe złoża należące do Rosji, udokumentowano na poziomie 48,5 bin m3. Dla
porównania należy przytoczyć, że drugie co do wielkości złoża Iranu wynoszą 21,0 bin m3,
złoża na Morzu Północnym 5,4 bin m3 a złoża polskie 150 mld m3.

3. OBECNE ZRODŁA I KIERUNKI ZASILANIA

Omawiając źródła i kierunki zasilania należy zwrócić uwagę na graniczne stacje
pomiarowo-rozliczeniowe. Spośród 10 stacji pomiarowo-rozliczeniowych o charakterze
międzynarodowym, pięć (tj. Głuchłazy, Branice, Cieszyn, Słubice i Gubin) posiada charakter
ściśle regionalny. Pozostałe są to duże stacje, na których realizowany jest import i eksport.

Rozwój systemu przesyłowego jest uwarunkowany dobrym rozwojem sieci
dystrybucyjnej. Na kolejnym przeźroczu pokazano sieć dystrybucyjną w Polsce, która
rozwijała się dobrze: zanotowaliśmy wzrost długości sieci dystrybucyjnej, zwiększyliśmy
ilość gospodarstw domowych, do których dostarczamy gaz.

4. PRAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ I KONSEKWENCJE
WPROWADZANIA GO W POLSCE

W Europie Zachodniej oraz w USA i Kanadzie istnieją dwa podejścia do spraw budowy i
eksploatacji gazociągów przesyłowych.

Pierwszym przykładem są Niemcy, gdzie prawo energetyczne oraz inne przepisy i normy
są obligatoryjne i określają wszystkie aspekty budowy i eksploatacji gazociągów.

W Polsce istnieją obligatoryjne przepisy państwowe oraz nie obligatoryjne normy
(przepisy) branżowe, które są stosowane tylko przez gazownictwo.

Inne podejście do spraw bezpieczeństwa gazociągów jest reprezentowane przez USA,
Kanadę i Anglię. W krajach tych powszechnie stosowane są metody analizy ryzyka, a
przepisy państwowe i branżowe podają tylko minimalne wymagania. Kluczową sprawą w
tym podejściu jest wdrożenie odpowiednich systemów u operatorów Systemu Zarządzania
Ryzykiem, które mogą zastąpić obecne regulacje za pomocą przepisów technicznych.

W Polsce wybieramy drogę USA, Kanady, czy Anglii - zaczęliśmy tworzyć system
informacji na temat systemu gazowniczego.

Pełna baza będzie zawierać dane o elementach systemu przesyłowego i informacje o
eksploatacji tych gazociągów. W chwili obecnej rozpoczynamy prace nad „systemem analizy
ryzyka", oparte na doświadczeniach angielskich, niemieckich oraz amerykańskich.
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Jak już wspomniano w czasie procesu przystosowywania polskiego prawa do przepisów
Unii Europejskiej wprowadzamy rozwiązania prawne zgodne z rozwiązaniami Unii
Europejskiej. Przykładem może być nowe rozporządzenie taryfowe.

5. SYSTEM PRZESYŁOWY PGNIG S.A.

5.1. Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z 7 grudnia
1995 r., poz. 686), wprowadza w §2 pkt. 1-19 jednolite określenia elementów systemu
gazowniczego, precyzując między innymi znaczenie pojęć: sieć gazowa, gazociąg, przyłącze,
kurek główny, stacja gazowa, stacja redukcyjna, punkt redukcyjny, tłocznia gazu. Z punktu
widzenia służb eksploatacyjnych bardzo istotne jest szerokie ujęcie określenia sieci gazowej,
którą zdefiniowano jako sieć połączonych gazociągów służących do przesyłania i
rozprowadzania paliw gazowych wraz ze stacjami gazowymi i tłoczniami gazu.

Uregulowania zawarte w tym rozporządzeniu pozwalają ponadto na dokonanie podziału
gazociągów ze względu na ciśnienie robocze, a w konsekwencji na wyodrębnienie na tej
podstawie sieci przesyłowej i sieci rozdzielczej gazu. Zgodnie z określeniami zawartymi w §5
pkt.l rozporządzenia, podział ten przedstawia się następująco:

w skład sieci rozdzielczej wchodzą:
• gazociągi niskiego ciśnienia do 5 kPa włącznie,

• gazociągi średniego ciśnienia powyżej 5 kPa do 0,4 MPa włącznie,

w skład sieci przesyłowej wchodzą:
• gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 0,4 MPa.

Znaczenie terminów sieć przesyłowa i sieć rozdzielcza określono w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. 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 (Dz. U. Nr. 93
z 23 lipca 1998 r., poz. 588). W §2 pkt. 3 rozporządzenia stwierdzono, że przez sieć
przesyłową należy rozumieć sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych
o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa.

W powyższych uregulowaniach prawnych określono w sposób jednoznaczny, w stosunku
do gazociągów przesyłowych, że należy je wykonywać wyłącznie z rur przewodowych ze
stali spawalnych (§9 pkt. 1, 2), zapewniając wytrzymałość połączeń równą co najmniej
wytrzymałości rur (§12). Ponadto, ze względu na kryteria techniczno-ekonomiczne, do ich
budowy powinny być stosowane rury zabezpieczone fabrycznie powłoką polietylenową lub
powłoką z innych tworzyw sztucznych.( § 17).

Na system przesyłowy PGNiG S.A. składają się :
• gazociągi wraz z zespołami zaporowo-upustowymi (ZZU), zespołami

podłączeniowymi (ZP), zespołami podłączeniowymi tłoczni (ZPT),
• stacje gazowe, to znaczy zespoły urządzeń do redukcji, regulacji, pomiarów i

rozdziału paliwa gazowego,
• tłocznie gazu,
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• podziemne magazyny gazu.

Schematyczny układ systemu przesyłowego PGNiG S.A. wg stanu na koniec roku 1999 r.
przedstawiono na kolejnym przeźroczu. Na schemacie tym:

• kolorem czerwonym oznaczono gazociągi gazu ziemnego wysokometanowego,
• kolorem zielonym gazociągi gazu ziemnego zaazotowanego,

Podstawową funkcją systemu przesyłowego jest transport gazu do odbiorców, którego
realizacja odbywa się poprzez system gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia
dostarczających gaz ze źródeł zaopatrzenia do stacji gazowych I-go stopnia
zasilających sieci rozdzielcze. Gazociągi wysokiego ciśnienia pełnią również funkcję
dystrybucyjną przesyłając gaz bezpośrednio do dużych odbiorców przemysłowych.

Już z ogólnej oceny długości gazociągów oznaczonych poszczególnymi kolorami
wyraźnie wynika, że:

• po pierwsze, zdecydowanie największa powierzchnia kraju objęta jest siecią
gazu wysokometanowego,

• po drugie, sieć gazu zaazotowanego, który wydobywany jest na Niżu
Wielkopolskim (okolice Odolanowa) oraz na Dolnym Śląsku, obejmuje zachodnią
część kraju.

W polskim systemie gazowniczym rozprowadzane są dwa rodzaje gazu, których udział w
bilansie paliw gazowych w 1999 roku wynosił:

• gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39 MJ/m3 82,2%,
• gaz ziemny zaazotowany o cieple spalania 28 MJ/m3 17,8%.

W 1999 roku sprzedaż gazu kształtowała się na poziomie ca 10,7 mld m3 gazu, przy
czym udział źródeł krajowych w pokryciu tego zużycia stanowił ca 3,4 mld m3, zaś import
gazu wyniósł ca 7,3 mld m3.

Dominującą rolę w krajowym systemie gazowniczym odgrywa gaz ziemny
wysokometanowy. System gazu wysokometanowego obejmuje swym zasięgiem obszar
niemal całego kraju: rozprowadza się aktualnie 9,6 mld m3/rok gazu, w tym około 7,3 mld
m3/rok z importu i 2,3 mld rnVrok ze źródeł krajowych, to jest złóż gazu wysokometanowego
na Podkarpaciu i z odazotowanego gazu zaazotowanego w Odolanowie. System przesyłowy
gazu ziemnego zaazotowanego obejmuje teren zachodniej części Polski i zasilany jest gazem
ze złóż na Niżu Wielkopolskim o zawartości'CH4 od 30 do 85%. Obecnie zasięg działania
tego systemu jest ograniczony. Z biegiem czasu gaz ziemny zaazotowany przeznaczony
będzie głównie do instalacji odazotowania i produkcji helu w Odolanowie oraz do
bezpośredniej sprzedaży dla malejącej ilości odbiorców.

System gazu wysokometanowego zasilany jest głownie z kierunku wschodniego i
południowego. Źródłami tymi są import gazu z kierunku wschodniego, złoża gazu położone
na południu Polski (rejon Karpat), oraz KRIO Odolanów na zachodzie kraju. Konsekwencją
takiego rozmieszczenia źródeł gazu jest jego przesył ze wschodu polski w kierunku
zachodnim. Zaznaczyć należy jednak, że w ramach dywersyfikacji dostaw gazu istnieją także
na zachodzie źródła zasilania Polski w gaz.

System przesyłowy PGNiG S.A. to między innymi ok. 17,5 tys km gazociągów, 1.700
stacji redukcyjnych I. stopnia, 16 tłoczni gazu, Podziemne Magazyny Gazu Mogilno,
Wierzchowice i Husów.
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Całkowita długość sieci przesyłowej PGNiG S.A. wynosi ok. 112 tys. km, z czego na sieć
dystrybucyjną przypada ok. 94,5 tys km, a na sieć przesyłową ok. 17,5 tys. km.

Całkowita moc sprężarek zainstalowanych w systemie wynosi ok. 125 MW.

Z analizy struktury średnic wynika, że w całej sieci przesyłowej gazu najdłuższe,
wynoszące 3.117 km, są gazociągi o średnicy 500 mm, co stanowi 17,9%. Gazociągi o
średnicach poniżej 200 mm stanowią 27,9% całkowitej długości sieci przesyłowej. Długość
gazociągów § 700 m wynosi 796 km, tj. 4,6% i <|> 1000 mm - tylko 20 km, tj. jedynie 0,1%.

Ciśnienia robocze gazu w sieci przesyłowej są bardzo zróżnicowane i wynoszą
maksymalnie 8,4 MPa.

Obecnie PGNiG S.A. eksploatuje gazociągi wysokoprężne wykonane ze stali
następujących gatunków: L210, L400, L290, L360, L415, L450, L445 i L480. Wszystkie
nowe gazociągi budowane są w oparciu o rozwiązania techniczne oraz kryteria jakościowe
oparte na wymaganiach polskich norm PN i przepisów branżowych obowiązujących w
Polsce, a w przypadku braku polskich norm na normach europejskich EN.

Ogromną wagę przywiązuje się do jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy
gazociągu, które muszą spełniać wymagania polskich norm lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zastosowane technologie spawalnicze poddawane są próbom kwalifikacyjnym, zgodnie z
wymogami norm europejskich serii EN 288, dopuszczającymi je do stosowania na budowie.
Wszyscy spawacze, przed przystąpieniem do pracy, poddawani są egzaminom
kwalifikacyjnym, zgodnie z europejską normą EN 287-1.

Na etapie odbioru poszczególnych odcinków gazociągu przewiduje się między innymi
bardzo rygorystyczną kontrolę jakości złączy spawanych. Obecnie stosuje się dwie metody
badań spoin czołowych: ultradźwiękową i radiograficzną.

Ukończony odcinek gazociągu poddawany jest hydraulicznym wytrzymałościowym
próbom, które przeprowadzone są według wymagań polskich norm oraz przepisów Vd TUV -
Niemcy. Próby te, prowadzone są na granicy plastyczności materiału rur (tzw. „stress testy").

W trakcie eksploatacji stan gazociągów jest stale monitorowany przy użyciu najnowszych
technik łączności, telemechaniki i telemetrii (SCADA).

5.2. Użytkowanie sieci przesyłowych

Obowiązek prowadzenia eksploatacji na właściwym poziomie wynika z art. 61 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.). Przedsiębiorstwo
gazownicze (zarządzający) jest zobowiązane do eksploatacji sieci zgodnie z przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz do utrzymania jej w należytym stanie technicznym i
estetycznym. Należy dodać, że przedsiębiorstwo gazownicze zobligowane jest do
zatrudniania osób o odpowiednich kwalifikacjach, stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 384 z 1997 r.).

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe z 14 listopada 1995 r. wniosło szereg korzystnych zmian w stosunku do
obowiązującego wcześniej rozporządzenia Ministra Przemysłu z 24 czerwca 1989 r. Zmiany
te stawiają zdecydowanie wyższe wymagania przed projektantami, wykonawcami,
producentami i służbami eksploatującymi gazociągi, a w konsekwencji powodują istotną
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poprawę stanu bezpieczeństwa gazowego. Wzrosły również wymagania w stosunku do
producentów rur stalowych pod względem jakości materiałów i parametrów
wytrzymałościowych. Zostały wyeliminowane, stosowane do końca lat osiemdziesiątych,
antykorozyjne powłoki bitumiczne. Zastąpiono je powłokami polietylenowymi (izolacja
trójwarstwowa), zapewniającymi skuteczną izolację gazociągów - bierną ochronę
przeciwkorozyjną. Wprowadzono także epoksydową wykładzinę wewnątrz gazociągu, która
w sposób zasadniczy zmniejsza współczynnik szorstkości, poprawiając warunki przepływu.
Zasadą jest stosowanie również czynnej ochrony katodowej na gazociągach przesyłowych, a
także systemu monitoringu. Powszechnie używana jest nowoczesna armatura odcinająca,
zapewniająca pewność działania i lepszą wytrzymałość mechaniczną gazociągów.

Nowe techniki stosowane w krajowym gazownictwie np. próby stresowe, wewnętrzne
inspekcje inteligentnymi tłokami itp., powodują nie tylko poprawę bezpieczeństwa ale i
wydłużanie czasu eksploatacji. Obecnie budowane gazociągi mają żywotność 50 lat, z dużym
prawdopodobieństwem przedłużenia o następne 30 lat.

Strukturę gazociągów przesyłowych wg kategorii ciśnień przedstawiono na przeźroczach.

Stan techniczny gazociągów i ich awaryjność w znacznej mierze zależy od: wieku,
rodzaju materiałów z jakich zostały wykonane, technologii wykonania a także właściwej ich
eksploatacji. Na kolejnym przeźroczu przedstawiono strukturę wiekową gazociągów
przesyłowych wyrażoną w wartościach względnych w poszczególnych Regionalnych
Oddziałach Przesyłu w następujących przedziałach czasowych: do 5 lat, 5-10 lat, 10-15 lat,
15-20 lat, 20-25 lat i powyżej 25 lat.

Jak widać, na ogólną długość krajowej sieci przesyłowej wynoszącej 17,5 tys. km, ok.
12% to gazociągi nowe, eksploatowane przez 5 lat. Gazociągi w wieku od 6 do 10 lat
stanowią 18% ogółu. Tak więc ogólnie można ocenić, że 30% sieci przesyłowej znajduje się
w bardzo dobrym stanie technicznym, a pozostała w dobrym, pozwalającym na bezpieczne
przesyłanie gazu.

Bardzo zróżnicowany jest wiek gazociągów starszych, ujętych w rubryce pow. 25 lat.
Dokładniejsza analiza wykazuje bowiem, że powyżej 25 lat mają zarówno gazociągi oddane
do eksploatacji w roku 1974, jak i eksploatowane dotychczas w sieci przesyłowej gazociągi z
1937 roku, a więc mające około 60 lat.

Struktura wiekowa stacji została przedstawiona także na przeźroczach. Widać, że ok.
17% to stacje nowe, eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 5 lat i znajdujące się w bardzo
dobrym stanie technicznym. Jako dobry stan techniczny określić można także ok. 36% stacji
gazowych 1° stopnia w wieku od 6 do 10 lat.

6. PODSUMOWANIE

Badania przeprowadzone w czasie pomiarów izolacji i pomiarów gazociągu tłokiem
inteligentnym wykazują, że w przypadku naprawy miejsc stanowiących zagrożenie oraz
wymianę pewnych części np. złych łuków, jak również wymianę armatury złej jakości na
wyroby dobrej klasy, rzeczywista żywotność gazociągu powinna wzrosnąć zdecydowanie
powyżej założonych 25-ciu lat.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu eksploatacji systemu przesyłowego możliwe jest
poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur eksploatacyjnych w zakresie działania
wszystkich służb przesyłowych.

80



JAKOŚĆ PALIWA GAZOWEGO W TARYFIE GAZOWEJ
KRYSTYNA KUCHTA, MARIAN ZIĘDALSKI

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa

Niniejszy referat opisuje aspekt jakości wynikający z Ustawy „ Prawo energetyczne" [1],
który w konsekwencji występuje w ustalonej taryfie gazowej. Jakość paliwa gazowego jest
bardzo ważnym czynnikiem w eksploatacji systemu przesyłu i dystrybucji gazu, jak również
dla indywidualnego odbiorcy gazu. Parametry jakościowe gazu ustalone są w normie polskiej
PN-87/C-96001 [2], a przedsiębiorstwo gazownicze ma obowiązek ich monitorowania.

1. WSTĘP

Paliwo gazowe jest ekologicznym nośnikiem energii o dużych możliwościach
zastosowania w gospodarce krajowej, tak komunalnej jak i w rzemiośle i przemyśle. Uznane
jest za nośnik bezpieczny przeznaczony do powszechnego stosowania. Paliwo gazowe jest
formą energii, która łatwo zamieniana jest w energię mechaniczną, w energię cieplną a także
w energię świetlną i pozwala na łatwe sterowanie pracą odbiorników spalających gaz ziemny
w kierunku oszczędności energetycznej.

Paliwo gazowe ma wiele zmiennych parametrów, które wpływają na jego wykorzystanie i
użyteczność. Parametry te określa norma PN-87/C-960001 „Paliwa gazowe rozprowadzane
wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej". Są to : liczba Wobbego, ciepło
spalania, wartość opałowa, zawartość siarki oraz rtęci, temperatura punktu rosy, zawartość
węglowodorów ciężkich oraz pyłów, a każdy z nich decyduje o jakości paliwa gazowego.

2. JAKOŚĆ PALIWA GAZOWEGO

Jakość paliwa gazowego jest bardzo ważna z punktu widzenia interesów państwa,
niezawodności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również z punktu widzenia
interesów operatora sieci przesyłowej, bo wpływa na minimalizację trudności
eksploatacyjnych, minimalizację zużycia sieci oraz zapewnia ciągłość dostaw gazu o
odpowiedniej jakości dla odbiorców. Wymagania odnośnie jakości gazu w sieci przesyłowej
skierowane są na zawartość: wilgoci (powoduje zamarzanie wody w urządzeniach
przesyłowych), kondensujących węglowodorów, składników powodujących korozję (H2S,
CO2) oraz pyłu.

Na jakość i bezpieczeństwo użytkowania z punktu widzenia interesów odbiorców gazu
składa się odpowiednia wartość kaloryczna, jakość gwarantująca bezpieczeństwo spalania,
brak zanieczyszczeń powodujących zagrożenie zdrowia (w wyniku emisji spalin i
ewentualnych ucieczek gazu) jak również poziom nawonienia gwarantujący wczesne
ostrzeganie o ucieczkach gazu. Wymagania odnośnie tych czynników dotyczą wartości
opałowej, liczby Wobbego, zawartości związków siarki i zawartości rtęci oraz poziomu
nawonienia.

Przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do dostarczania paliwa gazowego zgodnie
z obowiązującymi standardami jakościowymi paliwa na warunkach określonych w umowie
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sprzedaży paliwa gazowego lub umowie o świadczenie usług przesyłowych zgodnie z
rozporządzeniem [3].

Jakość paliwa gazowego oraz niezawodność jego dostawy jest podstawą zasad rozliczania
w punktach rozliczeniowych między dostawcą paliwa gazowego (przedsiębiorstwo
gazownicze posiadające koncesję) a jego odbiorcą. Jakość paliwa gazowego związana jest z
procesami jego wytwarzania, przesyłania, rozdziału i użytkowania. Monitorowana jest w
punktach rozliczeniowych na granicy, gdzie sprawdzana jest jakość gazu importowanego,
oraz w kopalniach krajowych wydobywających i uzdatniających gaz ziemny kierowany do
krajowego systemu gazowniczego, jak również w wytypowanych punktach systemu
przesyłowego rozprowadzającego gaz ziemny pod wysokim ciśnieniem. Parametry
jakościowe paliwa gazowego dostarczanego bezpośrednio odbiorcom indywidualnym są
również kontrolowane w laboratoriach zakładów dystrybucyjnych.

3. POSTANOWIENIA PRAWNE ODNOŚNIE JAKOŚCI PALIWA GAZOWEGO

Sprawa jakości paliwa gazowego została określona w Ustawie „Prawo energetyczne" [1],
której Art. 4.1 wprowadza postanowienie stanowiące, że przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw i energii do odbiorców mają obowiązek
utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w
sposób ciągły i niezawodny przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzi obrót paliwami gazowymi na warunkach
określonych w koncesji oraz umowie sprzedaży paliw gazowych. Umowa sprzedaży paliw
gazowych określa między innymi stawki opłat taryfowych oraz odpowiedzialność stron za
niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności standardów jakościowych obsługi
odbiorców. Dostarczanie paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży, która
powinna uwzględniać zasady określone w ustawie i w koncesjach oraz zawierać co najmniej
postanowienia dotyczące ilości, jakości, niezawodności i ciągłości dostarczania oraz odbioru,
ceny, sposobu rozliczeń, odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy i
okresu jej obowiązywania.

Do regulacji gospodarki paliwami energetycznymi Ustawa „Prawo energetyczne"
wyznaczyła Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którego podstawowym obowiązkiem jest
kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu
paliwami gazowymi, jak również zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazowych pod
względem zgodności z zasadami określonymi w Ustawie „Prawo energetyczne".

Prezes URE zobowiązuje przedsiębiorstwa sieciowe - w warunkach wydanych koncesji -
do spowodowania zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, które umożliwią
pomiar wszystkich wielkości koniecznych do właściwego i rzetelnego rozliczania zgodnego z
umową sprzedaży paliwa gazowego. Dlatego też koniecznym jest przygotowanie się
przedsiębiorstw energetycznych do rzetelnego rozliczania ilości i jakości paliwa, które
wymaga szczegółowego określenia urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, punktów ich
zainstalowania oraz wydania odpowiednich przepisów.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych odbiorca
może zażądać wykonania badania ich jakości w niezależnym laboratorium badawczym
posiadającym akredytację jednostki certyfikującej. W zakresie standardów jakościowych
obsługi odbiorców przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do pokrycia kosztów ww.
badań oraz wypłacenia odbiorcy odszkodowania w wysokości ustalonej w taryfie i umowie,
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w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliw gazowych z wymaganiami Polskich
Norm.

Przedsiębiorstwo sieciowe ponosi odpowiedzialność finansową w stosunku do odbiorcy
w wypadku niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego paliwa. Rozporządzenie
dotyczące kalkulacji taryf [4] nakłada obowiązek wpisania do umowy bonifikat, które zostaną
wypłacone odbiorcy po stwierdzeniu faktu niedotrzymania parametrów jakościowych paliwa
gazowego.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane [3] udzielić lub odmówić udzielenia
bonifikaty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez odbiorcę. Wysokość bonifikaty
określa taryfa. Odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku ograniczenia ciśnienia
dostarczanego paliwa gazowego poniżej wielkości określonej w umowie oraz nie spełniania
przez paliwo gazowe standardów jakościowych określonych w odrębnych przepisach.
Pomiaru rzeczywistego ciepła spalania, z częstotliwością zgodną z ww. Polska Normą lub
wynikającą z umowy, dokonuje dostawca, z wyjątkiem, gdy odbiorca zainstaluje aparaturę
uzgodnioną z dostawcą i przez niego sprawdzaną umożliwiającą określenie ciepła spalania
gazu dostarczonego w okresie obrachunkowym. Wówczas do obliczenia współczynnika
korygującego przyjmowane są wskazania tej aparatury. Przy dostawie paliw gazowych przy
zawartości zanieczyszczeń przekraczających wielkości określone w ww. Polskiej Normie,
dostawca udziela odbiorcy bonifikaty, której wysokość określa umowa między stronami.

Taryfa podaje, że parametry jakościowe paliw gazowych dostarczanych do odbiorców
powinny być zgodne z Polską Normą PN-87/C-96001 „Paliwa gazowe rozprowadzane
wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej", a w przypadku zmiany tej normy
z odpowiednimi, które ją zastąpią.

Rozwój krajowego przemysłu gazowniczego oraz zamierzenia związane z integracją
polskiego systemu gazowniczego z systemem europejskim, jak również duży postęp w
świecie jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie metod oceny jakości gazów ziemnych,
spowodował potrzebę nowelizacji obowiązującej normy. Do ustanowienia przygotowywana
jest nowela obejmująca pakiet 4 norm dotycząca wymagań oceny jakości paliw gazowych:

• PrPN...Paliwa gazowe. Podział, oznaczenie i wymagania. - zawiera definicje,
oznaczenia, informacje o wytwarzaniu i zastosowaniu paliw gazowych z
poszczególnych grup i podgrup.

• PrPN ..Gaz ziemny. Ocena jakości — zawiera wykaz parametrów charakteryzujących
jakość gazu, wymagania dot. precyzji pomiarów i analiz oraz informacje o metodach
pomiarowych służących do wyznaczania parametrów jakości gazów ziemnych.

• PrPN... Gaz ziemny. Jakość gazu w sieci przesyłowej - zawiera wykaz parametrów
niezbędnych do oceny jakości gazów ziemnych przesyłanych siecią oraz wykaz
granicznych dopuszczalnych wartości parametrów charakteryzujących jakość gazu.

• PrPN....Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej -
zawiera wykaz parametrów niezbędnych do oceny jakości gazów ziemnych oraz
wykaz granicznych dopuszczalnych wartości parametrów charakteryzujących jakość
gazu oraz wymagania dot. częstotliwości badań.
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4. TARYFA DLA PALIW GAZOWYCH

Ustalona przez PGNiG S.A. taryfa dla paliw gazowych nr 1/2000 [5 -̂7] i zatwierdzona
przez Prezesa URE zawiera:

• ogólne zasady sprzedaży paliw gazowych, świadczenia usług przesyłowych oraz
rozliczeń z odbiorcami,

• szczegółowe zasady rozliczeń w obrocie paliwami oraz rozliczeń za usługi
przesyłowe,

• bonifikaty i opłaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i
warunków umowy,

• opłaty za nielegalne pobieranie paliw gazowych,
• stawki opłat i zasady przyłączania do sieci gazowych,
• opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie

przyłączonego podmiotu.

Taryfę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych
usług i zawartych umów oraz w przypadku nielegalnego poboru paliw gazowych. W
przypadku zawarcia umowy specjalnej między odbiorcą i dostawcą paliw gazowych,
związanej ze szczególnymi warunkami ich dostarczania lub odbioru takich jak:

• niestandardowe parametry dostarczanego paliwa gazowego (ciśnienie, jakość
dostarczanego paliwa gazowego),

• krótkotrwały odbiór znacznych ilości paliw gazowych,
a świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży paliw gazowych przez okres krótszy niż

jeden rok,

dopuszczalne jest stosowanie cen i stawek opłat oraz warunków i zasad rozliczeń odmiennych
niż zawarte w ustalonej taryfie.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do rodzaju paliwa gazowego,
miejsca przyłączenia do sieci, rocznej ilości pobranego paliwa gazowego oraz godzinowej
mocy umownej.

Ceny paliw gazowych ustalonych w taryfie odpowiadają określonemu niżej nominalnemu
ciepłu spalania [ H s n ]:

gaz ziemny wysokometanowy - 38,147 MJ/m3

gaz ziemny zaazotowany - 26,000 MJ/m3

gaz propan - butan - rozprężony - 115,000 MJ/m3

gaz propan - butan - powietrze -24,000 MJ/m3

Pozostałe parametry jakościowe paliw gazowych są zgodne z PN-87/C-96001, a w przypadku
zmiany tej normy z odpowiednimi, które ją zastąpią.

Przy dostawie paliw gazowych o cieple spalania innym niż określone wyżej opłaty
zależne od ilości odebranego paliwa gazowego, podlegają korekcie współczynnikiem
korygującym, obliczanym wg wzoru:

Hsśr
X =



Gdzie:

X - współczynnik korygujący,
H s śr - ciepło spalania dostarczonego paliwa gazowego [MJ/m3 ],
H s n — nominalne ciepło spalania [MJ/m3 ],

W taryfie podano między innymi sposób naliczania bonifikaty za niedotrzymanie
standardów jakościowych paliwa gazowego.

W przypadku obniżenia ciepła spalania paliwa gazowego na skutek niedotrzymania jego
standardów jakościowych w stosunku do wielkości wyżej określonych, odbiorcy przysługuje
bonifikata za cały udowodniony okres dostarczania paliwa gazowego o obniżonym cieple
spalania. Bonifikatę oblicza się według wzoru:

B = ( l - H s ś r / H s n ) x I x C

gdzie:
B - wysokość bonifikaty [zł]
H s śr - ciepło spalania dostarczanego paliwa gazowego [MJ/m3 ],
H s n - nominalne ciepło spalania [MJ/m3 ],
I - ilość pobranego paliwa gazowego o obniżonym cieple spalania [m3 ]
C - cena paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej [zł/m3 ]

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych odbiorca
może zażądać wykonania badania ich jakości w niezależnym laboratorium badawczym. Jeśli
badanie potwierdzi jakość gazu nie odpowiadającą parametrom określonym w obowiązującej
normie — koszt badania ponosi sprzedawca.

Jeżeli wyniki badania jakości gazu nie potwierdzą zasadności zastrzeżeń zgłoszonych
przez odbiorcę, koszty związane z wykonaniem tego badania ponosi odbiorca.

5. PODSUMOWANIE

• Jakość paliwa gazowego rozliczana jest wg formuł taryfowych lub indywidualnych umów
sprzedaży, które są wynikiem negocjacji między odbiorcą a dostawcą. Działania w
zakresie rozliczania jakości paliwa m.in. obejmują:
- ustalenie parametrów paliwa podlegających rozliczaniu.
- ustalenie dokumentu, według którego następują te rozliczenia;
- ustalenie metodyki pomiarów rozliczeniowych jakości paliwa
- określenie odpowiedzialności stron za jakość paliwa gazowego i metodyki określenia

opłat i bonifikat.

Realizacja umowy z odbiorcą taryfowym lub na podstawie umowy specjalnej - wymaga
dokonania pomiarów z rejestracją parametrów jakości paliwa, w okresach jej gorszej
jakości.

• Biorąc pod uwagę wysokie standardy jakości obsługi odbiorców, podstawy do wypłat
bonifikat mogą wystąpić dość często i niekiedy mogą prowadzić do sporów. W celu
uniknięcia tych opłat przedsiębiorstwa, które nie są w stanie dotrzymać tych standardów
mogą zaproponować niższą jego cenę pod warunkiem ustalenia w umowie możliwych do
osiągnięcia lecz nieco gorszych parametrów jakościowych.
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• Troska przedsiębiorstwa gazowniczego o dotrzymywanie jakości paliwa gazowego
związana jest z monitorowaniem jego standardowych parametrów jakościowych w celu
sprostania wymaganiu Ustawy „Prawo energetyczne" [1] art. 4.1 mówiącego o obowiązku
zachowania wymagań jakościowych.

Materiały źródłowe:
1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 97r. Nr 54, poz. 348 z

późniejszymi zmianami)
2. PN-87/C-96001 „Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla

gospodarki komunalnej"
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 roku w sprawie

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U.
Nr 102, poz. 1188)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 roku 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 (Dz. U. Nr 93, poz. 588)

5. Taryfa dla paliw gazowych Nr 1/2000
6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 roku w sprawie

harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z
usług przesyłowych. (Dz. U. Nr 107, poz. 671)

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r w sprawie szczegółowych zasad i
trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i
poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określania organów
uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń (Dz. U. Nr 60, poz.
386)
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BADANIE STANU ZEROWEGO RUROCIĄGU TRANZYTOWEGO
Norbert Pikor, Jerzy Winckowski

SGT EuRoPol GAZ S.A.

W referacie przedstawiono główne uszkodzenia eksploatacyjne rurociągów oraz badania
tłokami kalibrującymi i inteligentnymi działającymi na zasadzie magnetycznej i
ultradźwiękowej. Na tym tle zaprezentowano wykonane i planowane badania SGT Jamał
Zachodnia Europa.

1. WPROWADZENIE
Rurociągi podczas długotrwałej, liczonej w dziesiątkach lat eksploatacji, pomimo

szczególnej i regularnej troski o ich stan, ulegają powolnej systematycznej degradacji. Do
głównych czynników wywołujących niebezpieczeństwo awarii można zaliczyć niżej
zaprezentowane zagrożenia.

• Korozja zewnętrzna spowodowana: wadliwą izolacją, niedoskonale działającą ochroną
czynną tj. ochroną katodową, ekstremalnymi warunkami glebowymi z korozją biologiczną
włącznie, prądami błądzącymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi. Przykład korozji
zewnętrznej przedstawiono na rys.l. Jest to typowy przykład wżerowej korozji ziemnej.

Rys. 1. Uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rurociągu w wyniku działania korozji wżerowej

• Korozja wewnętrzna spowodowana obecnością wody lub transportem środków
korodujących, a głównie związków siarki takich jak H2S lub merkaptany - gazy takie
w rurociągowym żargonie nazywamy kwaśnymi. Przykład korozji wewnętrznej w postaci
„kanałowania" przedstawiono na rys.2.

• Szczególnie niebezpieczna korozja spoin obwodowych utwardzonych powyżej 250HB
i poddanych długoterminowemu działaniu gazów kwaśnych. Przypisuje się jej
naprężeniowe pęknięcia korozyjne.
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Rys.2. Uszkodzenie powierzchni wewnętrznej rurociągu w wyniku działania korozji

Na bezpieczeństwo funkcjonowania rurociągów mają również wpływ odkształcenia
geometryczne ścian, gdyż ograniczając przepływ mogą wywoływać miejscową turbulencję,
sedymentację, erozję i korozję. Odkształcenia te mogą być nie tylko pochodzenia
transportowego i montażowego, ale mogą też powstawać podczas układania i eksploatacji
rurociągu. Odkształcenia eksploatacyjne mogą być wywołane ruchami ziemi,
oddziaływaniem pobliskich konstrukcji podziemnych, czy też bezmyślną lub zamierzoną
działalnością ludzką.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy rurociągu niezbędna jest dokładna rejestracja jego
stanu początkowego, zwanego stanem zerowym, oraz ciągłe monitorowanie bieżącego stanu
rurociągu. Takie działania pozwalają na zebranie danych służących do okresowej oceny stanu
technicznego rurociągu oraz na prognozowanie jego dalszej bezpiecznej pracy.

Do oceny stanu zerowego wchodzą m.in.' badania materiałów, technologii, próby
ciśnieniowe, badania izolacji, ochrony katodowej itp. Mieliśmy już przyjemność
prezentowania ich wyników na poprzednich konferencjach, a w aktualnym referacie
ograniczymy się do prezentacji metod umożliwiających dokonanie oceny niedoskonałości
rurociągu bez wyłączania go z eksploatacji. Do tych badań zaliczamy między innymi badania
tłokami pomiarowymi: tłokiem kalibrującym i tłokiem inteligentnym [1].
Tłok pomiarowy -pojazd lub urządzenie dla wewnętrznej inspekcji rurociągu zawierające czujnik, elektroniką i
zintegrowane elementy rejestracji. Są dwa rodzaje tłoków pomiarowych: (1) tłoki konfiguracyjne, które mierzą
wewnętrzną geometrię lub badają stan wewnętrznej powierzchni rurociągu, (2) tłoki do inspekcji liniowej (in
line inspection), które przy użyciu technik badań nieniszczących, badają ścianką rurociągu pod kątem korozji,
pęknięć, zmian grubości lub innych anomalii.
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2. BADANIE TŁOKIEM KALIBRUJĄCYM

Celem badań przy pomocy tłoka kalibrującego jest rejestracja geometrii rurociągu
i dokonanie pomiarów owalności, pofałdowań, wgnieceń i innych nieregularności przekroju
wewnętrznego rurociągu, takich jak zmiany i uskoki przy zmianie grubości rur,
nieregularności grani spoin, określenie położenia armatury i kształtek oraz dokonanie ich
bilansu. Ponadto badanie to umożliwia dokładny pomiar długości rurociągu. Tłok podawany
jest z komory nadania do komory odbioru i przesuwany w rurociągu pod wpływem różnicy
ciśnienia transportowanego medium występującej przed i za tłokiem. Tłoki zdolne są do
pokonywania łuków o minimalnym promieniu gięcia l,5xDN. Odległość przesunięcia tłoka
limituje pojemność urządzenia rejestrującego i może dochodzić do 600km. Szybkość ruchu
jest rzędu do 3m/s. Schemat urządzenia przedstawiono na rys 3.

Uszczelnienie
górne Wybrz nie

Płyta zderzakowa

*• Tarcza sterująca

Kółko czujrakowe

Ścianka rury

Rys.3. Budowa typowego tłoka kalibrującego

W trakcie pomiaru powierzchnia wewnętrzna rurociągu sprawdzana jest metodą stykową
przy pomocy mechanicznych czujników (w kształcie koła) rozmieszczonych na obwodzie
tłoka. Dane pomiarowe są przetwarzane i przechowywane w postaci cyfrowej w pamięci
tłoka. Wyniki pomiarów mogą być drukowane w postaci wykresu pokazanego na rys.4.

Spoiny
Wgłębienie obwodowe OwoJność

Owdnoźć
z wgłębieniem

Zmiano grubości
Stacja zaworów śdcrry

0(656408 01858800

Done z odometru Sygnol
znaczn&a

01859288 X . / 81859600

Oznaczenia czasu

Rys.4. Graficzny zapis pomiaru geometrii rurociągu
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Długość wykresu jest proporcjonalna do dystansu pokonanego przez tłok i
rejestrowanego na podstawie obrotów koła odometru. Na wykresie ilustrowany jest zarys
ściany rury dla charakterystycznych przypadków oraz zaznaczona jest podstawa czasu.

3. TŁOKI INTELIGENTNE

Obecna rodzina tłoków inteligentnych jest dosyć liczna i obejmuje m.in.: tłoki
wyposażone w urządzenia - głowicę ultradźwiękową lub magnetyczną do pomiaru grubości
ścianek rurociągów i ubytków korozyjnych, głowicę ultradźwiękową o skośnej fali do
wykrywania pęknięć, tłoki do wykrywania bardzo małych nieszczelności w zakopanych
rurociągach, działające na zasadzie różnicy ciśnień lub na zasadzie akustycznego rozpoznania
przecieku.

Poniżej przedstawimy zasadę działania tłoków inteligentnych wyposażonych w głowice
ultradźwiękowe i magnetyczne. Zasada przemieszczania tych tłoków wewnątrz gazociągu jest
identyczna jak w przypadku tłoka kalibrującego.

System sensorów umieszczony na obwodzie głowicy tłoka umożliwia zbadanie całego
obwodu rury. W przypadku głowic ultradźwiękowych mierzony jest efektywny czas przejścia
sygnału ultradźwiękowo, co pozwala na dokonanie ilościowego pomiaru grubości ścianki
rurociągu. Głowice magnetyczne dokonują pomiarów przy wykorzystaniu zjawiska
rozproszenia strumienia magnetycznego w miejscach występowania wad namagnesowanej
ścianki rury. Rozproszenie to jest najbardziej czytelne, kiedy defekty ścianki rur leżą w
płaszczyźnie prostopadłej do kierunku pola magnetycznego.

Dane pomiarowe poddawane są wstępnej obróbce w głowicy urządzenia badawczego i
zapisywane w pamięci, a następnie po zakończonej inspekcji, interpretowane przy użyciu
komputerów osobistych. Przetworzone dane mogą być wyedytowane w postaci:

— tabelarycznej zawierającej wykaz charakterystycznych miejsc (spoiny, armatura, łuki)
oraz defektów i ich usytuowania na obwodzie i długości rurociągu,

— quasi trójwymiarowych kolorowych grafik umożliwiających dokładną interpretację
charakteru wad,

— wykresów fal ultradźwiękowych lub linii pola magnetycznego.

Przykłady przedstawiania wyników badań przez inteligentne tłoki pomiarowe pokazane
są na rysunkach 5, 6 i 7 [2]. Porównanie odwzorowania wady ze zdjęciem rzeczywistego
uszkodzenia ścianki rury pokazuje jakie są możliwości badania przy zastosowaniu
współczesnych tłoków pomiarowych.
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Rys. 5. Badanie tłokiem magnetycznym firmy „Specnieftiegaz". Korozja ścianki rury

Rys.6. Badanie tłokiem magnetycznym firmy „Pipetronk". Korozja ścianki rury

spoina wzdłużna

Rys.7. Badanie tłokiem magnetycznym firmy „Specnieftiegaz". Pęknięcie w spoinie wzdłużnej
rury
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4. BADANIA POLSKIEGO ODCINKA SGT JAMAŁ EUROPA ZACHODNIA PRZY
ZASTOSOWANIU TŁOKÓW POMIAROWYCH

Polski odcinek SGT Jamał - Europa Zachodnia o długości przeszło 600km został
zakończony i oddany do eksploatacji. Rurociąg został poddany badaniom przy zastosowaniu
tłoka kalibrującego. W chwili obecnej pozostał jeszcze odcinek o długości 100km, który
zostanie przebadany do końca lipca br.

Badania zostały przerowadzone przy pomocy tłoka CalScan firmy Pipetronix.
Przyjęto, że dopuszczalnne jest /^pipetronbc.
zmniejszenie średnicy rur do
powszechnie przyjmowanych war-
tości, które nie mają większego
wpływu na parametry eksplo-
atacyjne gazociągu:

Sprawozdanie końcowe: Gazociąg Europa-Jamał, Prenaft Sp. z o.o.

Odcinek próby ciśnieniowej: DPA 113doDPA 103

6. Lista cech

— 3% w wyniku wgnieceń,
— 6% w wyniku owalności,
— 4% w wyniku owalności

i wgnieceń łącznie.

Wyniki badań zostały
przedstawione w postaci tabe-
larycznej (rys. 8 - fragment tabeli
dla jednego z badanych odcinków
gazociągu).

Nie stwierdzono anomalii
geometrii rurociągu wykraczają-
cych poza dopuszczalne wartości.
Planuje się w tym roku prze-
prowadzenie badań tłokiem
inteligentnym.

Wyniki obu wymienionych
badań będą stanowić bazę dla
metodyki kompleksowej oceny
stanu technicznego gazociągu.

Nr
strony

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

9

21

25

25

31

31

31

32

34

35

42

54

57

57

57

Nr
poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Odometr

[impulsy]

8665

8953

9291

11678

11679

22302

22329

22479

22507

22555

22947

22991

64284

148024

175891

177243

217113

218231

218318

229654

244269

245383

298744

387662

404367

404462

404490

Odległość
odometru

[m]

-50.84

-27,45

0,00

193,85

193.93

1056,63

1058.82

1071,00

107327

1077,17

1109,01

1112,58

4465,99

11266,53

13529,61

13639,41

16877,26

16968,05

16975,12

17895,72

19082,60

19173,07

23506,53

30727,57

32084.19

32091,90

32094,18

Końcowa średnica
wewnętrzna

[mm]

1339,0

[%; zewn.
średnicy]

94,1

Zmniejszenie
średnicy

wewnętiznej

[mm]

42,0

[%;zewn.
średnicy]

3,0

Oznaczenie cechy

Śluza początkowa

Zawór kulowy 1400

Koniec DPA113

Zmiana grubości ścianki

Zmiana grubości ścianki

Zmiana grubości ścianki

Trójnik

Trójnik

Zawór kukwy 1400

Trójnik

Trojnik

Zmiana grubości ścianki

Początek DPA113/
Koniec DPA112

Początek DPA112/
Koniec DPA111

Zmiana grubości ścianki

Zmiana grubości ścianki

Zmiana grubcśd ścianki

Zmiana grubości ścianki

Owalnośc

Początek DPA111/
Koniec DPA110

Zmiana grubości ścianki

Zmiana grubości ścianki

Początek DPA110/
Koniec DPA109

Początek DPĄlgŁfc-.^
Koniec DP*J08?.;V„v -\*

Zmiana arafeici ścianki ^

Trójnik!';'

Zawór kutoiy 1400

Pipetronix CalScan PrzejSde JML5611 z dnia 04.0S.99 Sprawozdanie z 7.12.99 2 2

Rys. 8. Fragment listy wyników badań tłokiem
kalibrującym odcinka SGT Jamał - Europa
Zachodnia na terytorium Polski

Literatura:

1. H. Godlewski - PGNiG MÓZG, Warszawa, F.Maciejewski - PGNiG WOZG, Poznań,
M.Markiewicz - IGNiG, Kraków: Techniczne aspekty stosowania tłoków pomiarowych w
gazociągach przesyłowych, II. Krajowa konferencja techniczna: „Zarządzanie ryzykiem w
eksploatacji rurociągów", 27-28 maj 1999, Płock

2. Materiały prospektowe firmy Pipetronix i Specnieftiegaz
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WPŁYW PRÓBY STRESOWEJ NA WŁASNOŚCI STALI
PRZEZNACZONYCH NA GAZOCIĄGI

Waldemar Biłous, Ewa Hajewska, Witold Szteke, Jan Wasiak,
Martyna Przyborska, Tadeusz Wagner

Laboratorium Badań Materiałowych
Zakład Doświadczalny Instytutu Energii Atomowej - Świerk

W referacie omówiono badania, prowadzone w ramach prac własnych LBM oraz ekspertyz,
własności rur wyciętych z gazociągów o średnicach nominałnych DN700 i DNI 000 ze stałi
gatunków L290 i L450MB. Określano własności mechaniczne stali, w tym wskaźniki
mechaniki pękania, materiałów przed i po próbach stresowych.

1. WPROWADZENIE

Budowa dużych rurociągów transportujących gaz na dalekie odległości wprowadza
specjalne wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ich eksploatacji. Czynnikami
gwarantującymi wysoką niezawodność gazociągu są między innymi [1]:
- zastosowanie do jego budowy rur, armatury i urządzeń towarzyszących wysokiej jakości,

wykonanych przez wytwórców posiadających działające i sprawdzone systemy
zapewnienia jakości zgodne z przepisami norm ISO 9001,

- stosowanie rur z odpowiednimi powłokami zabezpieczającymi przed korozją oraz ochrony
katodowej całych rurociągów,

- zapewnienie wysokiej jakości robót montażowo-budowlanych a w szczególności
spawalniczych prowadzonych przez wykonawców o odpowiednich uprawnieniach,

- próby wodne wytrzymałości gazociągu do ciśnienia wywołującego naprężenia na granicy
plastyczności materiału rury — tzw. próby stresowe,

- diagnozowanie stanu technicznego gazociągu z pomocą tzw. inteligentnych tłoków.

W praktyce, przed oddaniem do eksploatacji, przeprowadzane są hydrauliczne próby
ciśnieniowe zakopanych gazociągów, z dostępnymi do oględzin połączeniami gwintowanymi i
armaturą.

W Polsce próby ciśnieniowe dotychczas są prowadzone w oparciu o przepisy niemieckiego
dozoru technicznego TUV nr: VdTUV 1051/1060 [2].

W zakres działania Laboratorium Badań Materiałowych wchodzą, między innymi, badania
własności wytrzymałościowych, w tym odporności na pękanie, materiałów konstrukcyjnych. W
niniejszym referacie przedstawiono wyniki prac związanych z określeniem wpływu prób
stresowych na własności mechaniczne i strukturalne materiału rur, z których budowane są
gazociągi.

93



2. WYNIKI BADAŃ

Badaniom poddano materiał w postaci wycinków pobranych z rurociągów przesyłowych
gazu o średnicach nominalnych DN 700 i DN 1000, ze stali gatunków odpowiednio - L290 i
L450MB, przed i po próbach stresowych oraz ich połączenia spawane (materiał spoiny
obwodowej lub spoiny szwu). W tabeli 1 zestawiono własności mechaniczne w temperaturze
pokojowej a na rys. 1-̂-2 pokazano struktury badanych materiałów.

a b

Rys.l. Struktura rury ze stali L290 (<I>700mm, grubość ścianki 10,2mm). Przekrój
wzdłużny. Zgład trawiony 5% roztworem nitalu. Pow.250x.
a - rura przed próbą stresową, b - rura po próbie stresowej

iWilifiS

Rys.2. Struktura rury ze stali L450 (<I>1014mm, grubość ścianki 14,2mm). Przekrój
wzdłużny. Zgład trawiony 5% roztworem nitalu. Pow.250x.
a - rura przed próbą stresową, b - rura po próbie stresowej



Tabela 1. Wyniki pomiarów wskaźników właściwości mechanicznych dla materiału rodzimego oraz badanych spoin rur spiralnie spawanych
w zestawieniu ze wskaźnikami przewidzianymi w normie

CD
O l

Stal

L290

stan

dostawy

L290

po próbie

stresowej

L290

L450MB

stan

dostawy

L450MB

po próbie

stresowej

L450MB

materiał rodzimy

szew

złącze obwodowe

materiał rodzimy

szew

złącze obwodowe

wgZN-G-3101
materiał rodzimy

materiał rodzimy

szew

złącze obwodowe

materiał rodzimy

szew

złącze obwodowe
wg EN10208-2
materiał rodzimy

R m
[MPa]

546
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561

542
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533

min.'
420

624

650

619

619

634

min.
535

Re
[MPa]

436

446

539

504

Ro.5
[MPa]

440

474

290

440
539

506

450

570

A 5

[%]

31

20

28

34
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19

min.
25

33

22

19

30
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min.
20

Ro.5
/Rm

0,81

0,87

max.
0,85

0,86

0,82

max.
0,87

KV
[J]

[140]

132*

[115]

[170]

120*

[121]

min.
[60]

[165]

112*

[54]

[172]

150*

min.
40

HV

śred. 188

max. 230

max. 180

śred. 200

max. 250

max. 240

śred. 210

max. 254

max. 268

śred. 215

max. 237

Odporność na pękanie

0,13386

0,08522

0,07138

0,08767

0,12573

0,09682

0,09272

0,13618

0,12859

K l c

114

91

83

91

120

105

103

125

121

da/dN

C

3,0111-10"8

7,5593-10"8

8,7967-10"8

1,0783-10"9

2,0000-10"7

5,8336-10"9

2,8445-10"8

3,1218-10"8

3,9582-10"8

m

2,659

2,257

2,361

3,436

2,160

2,957

2,512

2,545

2,446

Uwaga: Podane wartości energii łamania dotyczą pomiarów w temperaturze 0°C,
[ ] - energia łamania dla próbek wzdłużnych o orientacji L,

* - energia łamania dla próbek o orientacji W.



Jak wynika z przedstawionych danych, własności wszystkich badanych stali mieszczą się w
granicach przewidzianych normami dla odpowiednich gatunków. Skład chemiczny, określony
metodą spektrometryczną również dla wszystkich badanych rur mieścił się w granicach
przewidzianych w normach. Występujące różnice w zawartości poszczególnych składników
stopowych w materiale rur przed i po próbie stresowej nie powodują odstępstwa od gatunku i
nie zmieniają struktury (rys. 1̂ -2), jednak mogą wywierać nieznaczny wpływ na własności
mechaniczne stali (tabela 1).

Na rys.3^-4 pokazano zmiany własności mechanicznych w funkcji temperatury pomiaru.
Zmiany własności wytrzymałościowych (rys.3) w zależności od temperatury mają podobny
charakter zarówno dla materiałów w stanie dostawy jak i po próbie stresowej. Własności
plastyczne praktycznie są niezależne od temperatury pomiaru (rys.4) — obserwowane różnice
mieszczą się w granicach błędu metody pomiaru.

Większy wpływ temperatury pomiaru obserwowano przy badaniach udarności i
wskaźników odporności na pękanie (rys.5-^8).

Jak widać z pokazanych wykresów, próba stresowa zwiększyła w nieznacznym stopniu
udarność materiału rodzimego w stanie dostawy rury o średnicy nominalnej <J>700mm ze stali
L290. Natomiast dla rury ze stali L450MB o średnicy nominalnej <l>1000mm zależność ta nie
jest tak jednoznaczna. Wynika to prawdopodobnie z niewielkich różnic składu chemicznego
rur przed i po próbie stresowej (różny współczynnik ekwiwalentny zawartości węgla, dla stanu
dostawy 0,37 a dla materiału po próbie stresowej 0,35). Wykresy zmian udarności w
zależności od temperatury badania dla materiału spoin w połączeniach spawanych wykazują
minimalny wzrost udarności po próbach stresowych, szczególnie wyraźny w temperaturze
pokojowej.

Prędkości rozwoju szczeliny zmęczeniowej dla materiałów rodzimych i spoin, określone w
temperaturze pokojowej, są zbliżone a próba stresowa nie wywiera na nie wyraźnych zmian.

Odporność na pękanie materiału rodzimego mierzona metodą CTOD (tabela 1) dla stali
L290 ulega obniżeniu po próbie stresowej a dla materiału spoiny obwodowej nie zmienia się.
Natomiast dla stali L450MB odporności na pękanie zarówno materiału rodzimego jak i
materiału spoin nieco podwyższają się po próbie stresowej. Jednak nie jest to jednoznaczny
wpływ próby, ponieważ jak wspomniano wyżej stale przed i po stresie były tego samego
gatunku, ale posiadały różny współczynnik ekwiwalentny zawartości węgla.
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Rys.3. Własności wytrzymałościowe badanych stali w funkcji temperatury
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Rys.4. Własności plastyczne badanych stali w funkcji temperatury
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Rys.5. Udamość badanych stali w funkcji temperatury - materiały rodzime

| -A

*
256-

*

^ ^ .

- 6 0 - 4 0 - 2 0 0 20
Temperatura pomiaru [*C]

-L290 ZSpob - stan dostawy
-L290 ZSpob - po próbls stresowe)
- U 5 0 M B ZSpob • stan dostawy
-L450MB Szew- po próbie stresowej

40 60

Rys.6. Udamość połączeń spawanych badanych stali w funkcji temperatury - materiały spoiny
obwodowej lub szwa
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Rys.7. Prędkości rozwoju szczeliny zmęczeniowej materiałów rodzimych w temperaturze
pokojowej
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Rys.8. Prędkości rozwoju szczeliny zmęczeniowej materiałów połączeń spawanych (spoina
obwodowa lub szew) w temperaturze pokojowej
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3. PODSUMOWANIE

• Z przedstawionych wyników badań rur ze stali L290 (X56) i L450MB (X65), własności
mechaniczne w temperaturze pokojowej i struktura niewiele zmieniają się po próbie
stresowej - w większym stopniu zależą od ekwiwalentnego współczynnika zawartości
węgla w stali.

• Obserwowano równie mały wpływ próby stresowej na udarność mierzoną w zakresie
temperatur -50°C - +50°C.

• Obserwowano równie mały wpływ próby stresowej na udarność mierzoną w Odporność na
pękanie, określana metodą CTOD, nie zależy w sposób jednoznaczny od stanu badanego
materiału. Zarówno w stanie dostawy, jak i po próbie stresowej, wskaźniki Kic są tego
samego rzędu i wahają się w granicach: dla stali L290 (X56) od 83 + 114MPa.m1/2, a dla
stali L490MB (X65) od 120 - 125MPa.m1/2.

• Prędkości rozwoju szczeliny zmęczeniowej da/dN są również podobne dla obydwu
badanych stali.

• W badaniach stwierdzono, że istotny wpływ na własności eksploatacyjne materiału rur ma
skład chemiczny, nawet jeżeli mieści się w granicach przewidzianych normą. Wskazuje to
na konieczność prowadzenia badań reatestacyjnych materiałów w stanie dostawy oraz
rozszerzenie badań na inne gatunki stali przeznaczonych na gazociągi, np. na stal gatunku
X70.
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ANALIZA WPŁYWU PRÓB STRESOWYCH NA WŁASNOŚCI
GAZOCIĄGÓW Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SACC

Jan Wasiak, Witold Szteke, Waldemar Biłous,
Ewa Hajewska, Tadeusz Wagner

Laboratorium Badań Materiałowych
Zakład Doświadczalny Instytutu Energii Atomowej - Świerk

W referacie przedstawiono analizą wyników badań własności rur wyciętych z gazociągów o
średnicach nominalnych DN700 i DNI 000 przed i po próbach stresowych. Zastosowano do
tego celu system komputerowy SACC oparty o krzywą FAD.

1. WPROWADZENIE

Istotnym uzupełnieniem klasycznych metod diagnostyki urządzeń ciśnieniowych jest
analiza ich wyników w oparciu o wykres pękania FAD (Failure Assessment Diagram) [1] tzn.
metodę oceny bezpiecznej eksploatacji elementów konstrukcyjnych ciśnieniowych urządzeń
energetycznych zawierających pęknięcia lub wady. Metoda oparta o krzywą FAD, opracowana
w firmie Nuclear Electric i upowszechniona jako program R6 CODE, uwzględnia szereg
czynników mających wpływ na proces zniszczenia takich jak:
• niejednorodność rozkładu temperatur na grubości elementu,
• wpływ naprężeń własnych wywołany procesami technologicznymi (np. spawaniem) na

proces pękania,
• propagację pęknięcia pod wpływem obciążeń zmiennych,
• wzajemne oddziaływanie sąsiadujących ze sobą pęknięć lub wad.

W Laboratorium Badań Materiałowych od kilku lat prowadzone są prace związane z
określaniem własności materiałów przeznaczonych na rurociągi przesyłowe gazu [2-̂ -4]. Do
analizy wyników tych prac zastosowano system diagnostyczny SACC.

2. SYSTEM DIAGNOSTYCZNY SACC

Metoda analizy w oparciu o wykres pękania FAD została wykorzystana w szwedzkim
systemie o nazwie SACC (Safety Assessment of Components with Cracks) [5^-7]. System w
formie programu komputerowego został sfinansowany przez duże korporacje przemysłowe,
głównie energetykę jądrową, ale jest na tyle uogólniony, że może być stosowany także w
innych gałęziach przemysłu energetycznego. Służy on do:
• ogólnej oceny elementów zawierających wady typu pęknięć,
• oceny zbiorników ciśnieniowych ze stali ferrytycznych z pęknięciami, zgodnie z przepisami

ASME Sec. XI, App. A,
• oceny rurociągów z kwasoodpornych stali austenitycznych z pęknięciami, zgodnie z

przepisami ASME Sec.XI, App.C,
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• oceny rurociągów ze stali ferrytycznych z pęknięciami, zgodnie z przepisami ASME
Sec.XI, App.H,

• prognozowania rozwoju pęknięcia w wyniku zmęczenia oraz korozji zmęczeniowej i
naprężeniowej.

Do przeprowadzenia analizy diagnostycznej za pomocą programu SACC niezbędne są:
• dane materiałowe - wytrzymałość statyczna na rozciąganie, granica plastyczności w

temperaturze pokojowej i w temperaturze pracy oraz wartość granicznego współczynnika
intensywności naprężeń Kic,

• określenie stanu naprężeń jako sumy naprężeń pierwotnych i wtórnych. Przez naprężenia
pierwotne należy rozumieć naprężenia wywołane obciążeniem grawitacyjnym konstrukcji,
ciśnieniem roboczym itp. Naprężenia wtórne to stan naprężeń wywołany w materiale
czynnikami technologicznymi np. spawaniem czy niejednorodnym gradientem temperatury
podczas pracy,

• określenie położenia, kształtu oraz wymiarów stwierdzonych wad takich jak długość i
głębokość pęknięcia lub w przypadku zgrupowania większej ilości drobnych wad
określenie ich współdziałania.

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SACC

3.1. Analizowane wyniki

Badaniom poddano materiał w postaci wycinków pobranych z rurociągów przesyłowych
gazu o średnicach nominalnych DN700 i DNI000 przed i po próbach. W tabeli 1 zestawiono
własności mechaniczne w temperaturze pokojowej.
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Tabela 1. Wyniki pomiarów wskaźników właściwości mechanicznych dla materiału rodzimego oraz badanych spoin rur spiralnie
spawanych w zestawieniu ze wskaźnikami przewidzianymi w normie
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[J]
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40
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125
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C
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m
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2,160
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Uwaga: Podane wartości energii łamania dotyczą pomiarów w temperaturze 0°C,
[ ] - energia łamania dla próbek wzdłużnych o orientacji L,

* - energia łamania dla próbek o orientacji W.



3.2. Analiza wyników badań z zastosowaniem systemu SACC

System SACC został zastosowany do analizy wyników badań własności materiału rur
wyciętych przed i po próbie stresowej z gazociągów, w których:

I.
• ciśnienie robocze przesyłanego medium p 0 = 8,4 MPa,
• średnica zewnętrzna rury Dz = 711mm,
• grubość ścianki t = 10,2mm,
• materiał - stal L290 o własnościach podanych w tabeli 1,

II.
• ciśnienie robocze przesyłanego medium p0 = 8,4 MPa,
• średnica zewnętrzna rury Dz = 1014mm,
• grubość ścianki t = 14,2mm,
• materiał - stal L450MB o własnościach podanych w tabeli 1.

Do obliczeń przyjęto, że w materiale rurociągu wystąpił defekt - szczelina wzdłuż osi rury o
wymiarach:
• głębokość a = 0,5mm,
• długość 1 = 2mm.

Wielkości wskaźników materiałowych, otrzymane z badań, wprowadzano do systemu
SACC i przeprowadzano analizę w następujących przypadkach, dla każdego rurociągu:

a) materiał w stanie dostawy — wyznaczano krytyczne wymiary defektu i prędkość rozwoju
szczeliny,

b) materiał w stanie dostawy przy obciążeniach odpowiadających próbie stresowej -
wyznaczano krytyczne wymiary defektu,

c) materiał po próbie stresowej - wyznaczano krytyczne wymiary defektu i prędkość rozwoju
szczeliny.

Na kolejnych rysunkach zamieszczono wykresy krzywej FAD dla rozważanych
przypadków: rys.l - stal L290, rys.2 - stal L450MB.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że dla materiału rury wyciętej z gazociągu o średnicy
nominalnej DN700, przy założonych obciążeniach, wada o wymiarach 0,5x2mm leży poza
obszarem akceptowalnym, ale jeszcze dopuszczalnym. Najbardziej niebezpiecznym dla
materiału jest okres trwania próby stresowej, dla którego rozważana wada znajduje się już w
obszarze krytycznym.

Dla materiału rury wyciętej z gazociągu o średnicy nominalnej DNI000, przy założonych
obciążeniach, wada o wymiarach 0,5x2mm mieści się w obszarze akceptowalnym, zarówno dla
materiału w stanie wyjściowym jak i dla materiału po próbie stresowej. Dopuszczalna
akceptowalna wielkość defektu wynosi 3,0xl2,2mm przed próbą i 2,8x1 l,3mm po próbie
stresowej. Wartości krytyczne defektów dla obydwu przypadków są praktycznie jednakowe i
wynoszą ok.l0x40mm. Najbardziej krytycznym momentem, podobnie jak w przypadku rury o
średnicy DN700, jest wykonywanie próby stresowej.
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Rys.l. Wykresy krzywej FAD dla rurociągu DN700 ze stali L290
a - obciążenie robocze, materiał w stanie dostawy,
b - obciążenie robocze, material po próbie stresowej,
c - obciążenie podczas próby stresowej, materiał w stanie dostawy
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Rys.2. Wykresy krzywej FAD dla rurociągu DNI000 ze stali L450MB
a - obciążenie robocze, materiał w stanie dostawy,
b - obciążenie robocze, materiał po próbie stresowej,
c — obciążenie podczas próby stresowej, materiał w stanie dostawy
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Ponadto analizowano wpływ zmęczenia materiału. Rozważania przeprowadzono dla
zmieniającego się ciśnienia przesyłanego medium w granicach pr= 8,4±lMPa. Stwierdzono, że
niezależnie od stanu materiału jak i jego gatunku nie obserwuje się rozrostu szczeliny do
1.OOO.OOOcykli obciążeń. Na rys.3 pokazano przykład wykresu przyrostu długości i szerokości
szczeliny w funkcji liczby cykli obciążeń.

Summary

Crack Depth
Oracle Length
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0.0 cycles
0.5 nim
2.0 mm

-

Final
1000000.0 cycles

0.5 mm
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-
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Rys.3. Stal L290. Zależność zmian wymiarów szczeliny w funkcji liczby cykli
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4. PODSUMOWANIE

• Przeprowadzona analiza wyników badań materiałów wyciętych z gazociągów przed i po
próbach stresowych wykazała, że systemy typu SACC (oparte o krzywą pękania FAD) są
przydatne do oceny stanu takich rurociągów. Można na ich podstawie określać wymiary
maksymalnych dopuszczalnych wad w materiale oraz prognozować czas dalszej
bezpiecznej eksploatacji.

• Wyniki obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem systemu SACC potwierdzają, że
próby stresowe nie wpływają na odporność stali na pękanie w znaczącym stopniu —
wymiary krytyczne wady dla materiału w stanie dostawy i po próbie stresowej są
porównywalne. Jednocześnie, z pokazanych wykresów widać, że krytycznym momentem
jest samo przeprowadzanie próby stresowej, kiedy to materiał o własnościach praktycznie
równych własnościom materiału w stanie dostawy poddawany jest dużym obciążeniom.
Materiał po próbie stresowej ulega umocnieniu i wartości krytyczne wad o takich samych
wymiarach leżą w obszarze akceptowalnym.
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ZADANIA PAŃSTWA W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA
WYROBÓW UMIESZCZANYCH NA RYNKU I DOPUSZCZANYCH DO

EKSPLOATACJI
Marek Walczak

Urząd Dozoru Technicznego - Warszawa

W referacie omówione zostały główne zadania państwa w systemie zapewnienia
bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku europejskim, opartym na Nowym Podejściu
do harmonizacji technicznej.

Szerzej omówiono system oceniania kompetencji i notyfikowania jednostek do działań
przewidzianych w dyrektywach Nowego Podejścia. W szczególności autor rozpatruje
problemy związane z ustaleniem kryteriów i oceną niezależności stron trzecich, niezależnych
od dostawcy i klienta.

1. WPROWADZENIE

Europejski system zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów, oparty na koncepcji Nowego
Podejścia do harmonizacji technicznej, w znacznej części ogranicza interwencję państwa w
proces wytwarzania i umieszczania wyrobów na rynku. Na wytwórcy spoczywa obowiązek
zapewnienia, aby wyrób umieszczany na rynku był bezpieczny, tj. taki, który w zwykłych lub
w innych dających się rozsądnie przewidzieć, warunkach jego używania, włączając czas
korzystania z produktu, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza
znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające
wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

Wytwórcy pozostawiony jest wybór technicznych rozwiązań zmierzających do spełnienia
zasadniczych wymagań zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia. Również do wytwórcy
należy wybór, spośród możliwości przewidzianych w poszczególnych dyrektywach,
procedury oceny zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

Wytwórca powinien przeprowadzić analizę ryzyka związanego z wyrobem oraz ocenić,
które dyrektywy mają zastosowanie w odniesieniu do jego wyrobu. Bywa, że jeśli w stosunku
do jednego wyrobu zastosowanie ma kilka dyrektyw, wytwórca jest zobowiązany do
spełnienia, przed umieszczeniem wyrobu na rynku, postanowień zawartych w tych
wszystkich dyrektywach.

Również, jeśli dla pewnych zagrożeń związanych z wyrobem brak jest wymagań w
dyrektywach Nowego Podejścia, wytwórca odpowiada za ich eliminację lub ograniczenie do
dopuszczalnego poziomu wynikającego z aktualnego stanu techniki.

W trakcie wytwarzania wyrobów, przed umieszczeniem ich na rynku, interwencja
trzecich stron, działających w interesie dobra ogólnego, ograniczona jest do działań
przewidzianych w dyrektywach dla jednostek notyfikowanych, wyznaczanych przez państwa
członkowskie spośród jednostek spełniających wymagania zawarte w dyrektywach.
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Ograniczenie interwencji państwa w proces wytwarzania wyrobów nie oznacza, że jest
ono zwolnione z obowiązku zapewnienia, że wyroby będą umieszczane na rynku i
dopuszczane do eksploatacji jedynie wówczas, gdy nie będą stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa osób lub mienia.

W systemie zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku, opartym na
Nowym Podejściu do harmonizacji technicznej, do głównych obowiązków państwa należy:

> wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektyw horyzontalnych, stanowiących
podstawy działania systemu;

> wdrożenie dyrektyw Nowego Podejścia do prawa krajowego;

> ustanowienie systemu notyfikacji jednostek do działań przewidzianych w
poszczególnych dyrektywach Nowego Podejścia;

> stworzenie systemu nadzoru rynku.

W referacie omówione zostaną powyższe zadania państwa, związane z wdrażaniem
europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów umieszczanych na rynku.
Bardziej szczegółowo zostanie omówiony problem wymagań stawianych jednostkom
notyfikowanym, czyli stronom trzecim działającym w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa
dla dobra ogólnego.

2. DYREKTYWY HORYZONTALNE

Europejska ocena bezpieczeństwa wyrobów jest spójnym systemem, w którym dyrektywy
odnoszące się do określonych grup wyrobów lub zagrożeń są tylko częścią składową.
Uzupełnione są one o dyrektywy poziome (horyzontalne), dotyczące wszystkich wyrobów lub
ich znacznej części, spinające ten system w logiczną całość. Bez tych dyrektyw nie można
mówić o systemie, a tym bardziej o zaufaniu do jego skuteczności. Pokrótce omówimy trzy
podstawowe dyrektywy dla prawidłowego działania systemu.

Dyrektywa 92/59/EEC o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów
> Nakazuje umieszczanie na rynku tylko wyrobów bezpiecznych i usuwa luki w przepisach

dotyczących wyrobów lub zagrożeń, które nie podlegają oddzielnym dyrektywom.
> Nakłada na państwo obowiązek kontroli rynku pod względem bezpieczeństwa wyrobów

umieszczanych na rynku (temat nadzoru rynku jest omówiony odrębnie).
> Ustala procedury awaryjne w przypadku pojawienia się na rynku wyrobów

niebezpiecznych.
> Skierowana jest głównie na artykuły konsumpcyjne.

Do prawa polskiego dyrektywa ta została wdrożona ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o
ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Dyrektywa 85/374/EEC o odpowiedzialności za wadliwy wyrób
> Odpowiedzialność jest jednoznacznie przypisana wytwórcy.
> Dotyczy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wadliwy wyrób, nie obejmuje

natomiast wad użytkowych samego wyrobu (te sprawy regulowane są gwarancją).
> Ustalone są pewne minima dla wartości szkód, które mogą być przedmiotem

postępowania odszkodowawczego.
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> Dyrektywa nie dotyczy usług, co jest krytykowane; usługi będą prawdopodobnie w
przyszłości włączone do tej dyrektywy.

> Państwo ma obowiązek ustanowienia procedur łatwego dochodzenia praw i
odszkodowań z tytułu wadliwości wyrobów.

Do prawa polskiego została wdrożona ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny.

Dyrektywa 83/189/EEC o zapewnieniu informacji
> Ogranicza swobodę państwa członkowskiego w dziedzinie stanowienia przepisów

technicznych i norm krajowych.
> Przyznaje nadrzędną rolę przepisom i normom europejskim.
> Tworzenie przepisów i norm przez poszczególne państwa powinno być zapowiedziane z

wyprzedzeniem.
> Prace nad nowymi przepisami i normami podlegają czasowemu zamrożeniu do chwili

uzyskania aprobaty ciał europejskich.

3. WDROŻENIE DYREKTYWY
> Wdrożenie dyrektywy przez dane państwo polega na wprowadzeniu postanowień

zawartych w dyrektywie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego.
> Postanowienia te nie mogą być na poziomie krajowym zmieniane, poprawiane i

interpretowane, jak również nie mogą być częściowo pomijane.
> Forma prawna wdrażania dyrektyw nie jest narzucona i decyduje o niej państwo

członkowskie.
> Dyrektywa jako taka, nie jest obowiązującym prawem i bezpośrednie odwoływanie się

do jej postanowień jest bardzo ograniczone.
> Teksty praw krajowych są przekazywane Komisji Europejskiej, gdzie podlegają

sprawdzeniu zgodności.

Podstawa prawna do wdrażania dyrektyw Nowego Podejścia do prawa polskiego w
formie rozporządzeń Rady Ministrów zawarta jest w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o
systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw.

4. SYSTEM OCENIANIA KOMPETENCJI I NOTYFIKACJI JEDNOSTEK DO
DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W DYREKTYWIE DLA STRON TRZECICH

W zakresie notyfikacji obowiązują następujące zasady ogólne:
> jednostki notyfikowane prowadzą działania przewidziane dla nich w procedurach oceny

zgodności zawartych w odpowiednich dyrektywach Nowego Podejścia,
> za notyfikacje odpowiadają państwa członkowskie. Mogą one notyfikować jedynie

jednostki podlegające ich jurysdykcji i spełniające wymagania zawarte w dyrektywach,
^ ocena jednostek wnioskujących o notyfikację obejmuje ocenę ich kompetencji

technicznych oraz możliwości prowadzenia działań objętych notyfikacją, jak również
poziom niezależności, bezstronności oraz rzetelności.
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> kompetencje jednostki notyfikowanej powinny podlegać nadzorowi przez organ
notyfikujący,

r- normy serii PN-EN 45000 oraz system akredytacji stanowią ważny instrument służący do
oceny spełnienia przez jednostkę wymagań zawartych w dyrektywie.

Jednostki notyfikowane mogą prowadzić działalność poza obszarem kraj*? w którym
uzyskały notyfikację. Wytwórcy wyrobów badanych oraz kontrolowanych przez dowolną
jednostkę notyfikowaną korzystają z prawa do swobodnego przepływu towarów. Stąd istotne
jest budowanie i utrzymywanie zaufania państw członkowskich do systemów notyfikacji
istniejących we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Istotne jest, aby jednostki
oceniające jednostki notyfikowane posiadały równoważne kompetencje, możliwości i zasady
działania.

Charakterystyka działania jednostek niezależnych (trzecich stroń)

Usługi świadczone przez trzecie, niezależne jednostki, w zakresie inspekcji, badań,
certyfikacji i innych działań związanych z oceną zgodności odgrywają zasadniczą rolę przy
dowodzeniu klientowi przez wytwórcę lub dostawcę, że wyroby, które mogą stwarzać
zagrożenia dla życia lub mienia, spełniają wymagania przepisów bezpieczeństwa. W
przypadku jednostek notyfikowanych klientem jest państwo, które ustanawia obowiązkowe
wymagania zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia, dostawcą zaś wytwórca wyrobu.

Bardzo podobną rolę mogą spełniać jednostki reprezentujące interesy pierwszych lub
drugich stron, tj. dostawców lub klientów. Ich zadaniem może być również ocenianie
zgodności obiektu z określonymi wymaganiami. Różny stopień zaufania do wyników ocen
przeprowadzonych przez trzecią oraz pierwszą lub drugą stronę wynika z odmienności
ogólnych celów działania tych stron. Dla stron trzecich świadczenie usług z zakresu oceny
zgodności w sposób bezstronny, niezależny i rzetelny stanowi o sensie ich istnienia. Dla stron
pierwszych i drugich zapewnienie zgodności kontrolowanych obiektów stanowi jedynie
środek do realizacji innych, najczęściej ekonomicznych celów.

Charakteryzując jednostki niezależne należy brać pod uwagę, że większość z nich,
działających w UE, stanowi część większych organizacji, zajmujących się inną działalnością
niż ocena zgodności. Fakt ten stanowi często o możliwości sklasyfikowania jednostek
zaangażowanych w ocenę zgodności jako niezależnych oraz możliwości notyfikowania ich do
działań przewidzianych w dyrektywach dla stron trzecich.

Ważną rzeczą jest, aby wszystkie podmioty zaangażowane w ocenę zgodności w
jednakowy sposób rozumiały funkcje i zadania jednostek niezależnych oraz wymagania, jakie
są im stawiane odnośnie niezależności, bezstronności oraz rzetelności.

Wymagania dla trzecich stron

Wymagania dotyczące niezależności jednostek prowadzących ocenę zgodności zawarte
są w poszczególnych dyrektywach Unii Europejskiej odwołujących się do działań jednostek
niezależnych (jednostek notyfikowanych). Normy serii EN 45000 lub ISO/IEC 17000 traktują
te wymagania w sposób ogólny. Przykładem może być norma EN 45004 zawierająca
wymagania dla trzecich stron, określonych jako jednostka inspekcyjna typu A.

We współczesnym świecie działalność trzecich stron zaangażowanych w ocenę
zgodności nie może być w rzeczywistości ograniczona jedynie do określenia zgodności lub
niezgodności z dokumentami odniesienia. W niniejszym lub większym stopniu trzecie strony
stają się aktywnymi udziałowcami w procesie zapewnienia zgodności. Jest to jak najbardziej
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naturalne i oczywiste, zwłaszcza, gdy ocena zgodności świadczona jest na otwartym rynku
usług.

Problem polega na określeniu dopuszczalnej granicy zaangażowania się jednostek
niezależnych w cele zbieżne z celami podmiotów wnioskujących o ocenę zgodności.

Wykonywanie pewnych funkcji współgra ze sobą tak, że mogą być one wykonywane
przez ten sam personel jednostki niezależnej, bez wzbudzania podejrzeń o naruszenie zasad
obowiązujących trzecie strony. Są również zadania, których wykonywanie nie może być
przez jednostki niezależne łączone. Należy podkreślić, że często różne funkcje mogą być
sprawowane przez jednostkę niezależną pod warunkiem, że status tej jednostki będzie jasno
zdefiniowany, a funkcje rozdzielone.

W żadnym przypadku nie dozwolone jest bezpośrednie angażowanie się jednostek
niezależnych w projektowanie, wytwarzanie, dystrybucję, eksploatowanie czy konserwację
wyrobów kontrolowanych lub podobnych wyrobów konkurencyjnych.

Przykładem działalności, która może wywoływać konflikt pomiędzy dążeniem jednostki
do spełnienia wymagań dla trzecich stron a troską o konkurencyjność na rynku usług z
zakresu ocen zgodności, jest doradztwo techniczne. Kierownictwo jednostki działającej jako
trzecia strona musi określić sposób eliminowania tego konfliktu tak, aby nie być posądzonym
o stronniczość przy prowadzeniu oceny zgodności.

Z drugiej strony musimy pamiętać, że bardzo często trzecim stronom zaangażowanym w
ocenę zgodności stawiany jest wymóg dzielenia się z innymi podmiotami informacją i
wytycznymi służącymi do realizacji podstawowych celów związanych z ocenami zgodności,
w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów. Należy jasno określić granicę
pomiędzy dopuszczalnym przekazywaniem informacji a doradzaniem klientom konkretnych
rozwiązań.

Problem określenia kryteriów dla trzecich stron działających m.in. jako jednostki
notyfikowane stanowi przedmiot prac licznych organizacji europejskich i światowych, takich
jak: CEN, ISO/CASCO, EA, CEOC, EUROLAB.

5. NADZÓR RYNKU

Nadzór rynku wynika z postanowień poszczególnych dyrektyw nowego podejścia, jak
również z dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Żądają one od państwa
zapewnienia, aby na rynku znajdowały się wyłącznie wyroby bezpieczne spełniające
wymagania dyrektywy.

Należy zwrócić uwagę, że prerogatywy państwa odnoszą się do wyrobów już
znajdujących się na rynku. Państwo nie ma prawa stawiania przeszkód w przepływie towarów
spełniających w założeniu wymagania przepisów technicznych. Inaczej mówiąc, przed
wprowadzeniem na rynek nie może istnieć dodatkowa obligatoryjna certyfikacja wyrobu już
ocenionego pod względem bezpieczeństwa, wymagana przez państwo i przeprowadzana na
koszt wytwórcy. Nie stanowi to oczywiście przeszkody w poddawaniu wyrobów certyfikacji
dobrowolnej, np. na znak jakości.

Państwo ma natomiast obowiązek ustanowienia struktur i ciał, które na koszt budżetu
(zazwyczaj) będą dokonywały inspekcji rynku, sprawdzając spełnienie wymogów prawnych.
Wymagania te dotyczą nie tylko zagadnień bezpieczeństwa, ale również zagadnień ochrony
konsumenta (np. etykietowanie, nieuczciwa reklama).
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Organy te powinny mieć możliwość technicznej weryfikacji spełniania wymagań oraz
posiadać uprawnienia o charakterze restrykcyjnym: od udzielania ostrzeżeń i nakładania
mandatów do składania pozwów sądowych oraz zawieszania i zatrzymywania obrotu
wyrobami wadliwymi.

Ważną częścią składową organów nadzoru rynku są służby celne na granicy Unii,
sprawdzające wstępnie zgodność wyrobów.

Niezwykle istotną rolę w systemie nadzoru jednolitego rynku europejskiego odgrywają
sieci wymiany informacji o wyrobach niebezpiecznych.

System nadzoru rynku nie jest ujednolicony w skali europejskiej. Istnieją jedynie pewne
układy regionalne (np. skandynawski).
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WYMAGANIA DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE
MATERIAŁÓW NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE I ICH SPAWANIA

część II*
Marek Zdankiewicz

Inspektorat Dozoru Technicznego - Katowice

W referacie omówiono normy i inne dokumenty techniczne związane z zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeństwa Dyrektywy 97/23/EC w zakresie materiałów spawania.
Przedstawiono skrótowo działania Urzędu Dozoru Technicznego zmierzające do wdrożenia
ww. wymagań.

1. WPROWADZENIE

Pierwszą część niniejszego referatu miałem przyjemność zaprezentować na V.
Seminarium: ,3adania materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego" w
roku 1998.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będę unikać powtórzeń treści zawartej w uprzednim
referacie, niemniej sądzę, że w ramach wprowadzenia należałoby przypomnieć niektóre
istotne informacje.

1) Urządzenia ciśnieniowe takie jak kotły, zbiorniki i rurociągi (z wyłączeniem rurociągów
przesyłowych ) są objęte Dyrektywą 97/23/EC z dnia 29 maja 1997r. (tzw. Pressure
Equipment Directive - PED) [1].

2) Obecnie trwa okres przejściowy stosowania Dyrektywy - do dnia 29 maja 1999r. kraje
członkowskie Unii powinny były zaadoptować i opublikować akty prawne, przepisy
techniczne i administracyjne niezbędne dla dochowania zgodności z Dyrektywą i
stosować je w praktyce już od dnia 29 listopada, 1999r., przy czym do dnia 29 maja
2002r. na rynek można będzie wprowadzać również urządzenia ciśnieniowe wg.
przepisów danego kraju obowiązujących w czasie wprowadzania Dyrektywy. Po dniu
29 maja 2002r. w krajach Unii Europejskiej można będzie stosować wyłącznie
urządzenia ciśnieniowe spełniające wymagania Dyrektywy 97/23/EC.

3) Załącznikiem do Dyrektywy są m.in. zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, które
muszą być spełnione aby urządzenie mogło być uznane za zgodne z Dyrektywą i - w
konsekwencji — oznakowane symbolem CE. Zasadnicze wymagania dotyczą
projektowania i konstrukcji, wytwarzania, materiałów oraz postanowień specyficznych
dla konkretnych rodzajów urządzeń ciśnieniowych.
Wymagania dotyczące materiałów podano już w poprzednim referacie.

4) Dyrektywa dotyczy w ogólności urządzeń o ciśnieniu przekraczającym 0,5 bar.
Urządzenia 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 wymiarów (średnic) nominalnych.

* Część I. była publikowana w materiałach V.seminarium n t : „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni
i przemysłu energetycznego", Zakopane, 24-26 czerwiec 1998r.
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5) Podstawowe wymagania techniczne Dyrektywy można realizować przez stosowanie
tzw. norm zharmonizowanych z tą dyrektywą. Ponieważ jednak stosowanie norm nie
jest obligatoryjne wytwórca urządzenia może spełniać zasadnicze wymagania
bezpieczeństwa dyrektyw w inny niż podano w normach sposób, musi to jednak
właściwie udowodnić, zasadniczo zawsze z udziałem strony trzeciej. Stosowanie norm
zharmonizowanych zapewnia domniemanie zgodności z dyrektywą.

2. NORMY

1) Zharmonizowane normy na wyrób (oznaczane symbolem H):
dotyczą konkretnych urządzeń ciśnieniowych,
podają sposób realizacji zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dyrektywy,

- ich stosowanie jest jednym z warunków nanoszenia znaku CE.

Numer i tytuł normy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2) Zharmonizowane normy wspierające (oznaczane symbolem HS):
- dotyczą wyrobów innych niż urządzenia ciśnieniowe, dla których to wyrobów

dyrektywa stawia co najmniej jedno zasadnicze wymaganie bezpieczeństwa.
(Przykład: materiały, spawanie.)
numer i tytuł normy są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.

3) Norma wspierająca (S):
- potrzebna dla stosowania norm zharmonizowanych,
- nie jest związana z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy,

(Przykład: terminologia sprzętu do badań),
numer i tytuł normy nie są publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.

Normy zharmonizowane powinny zawierać załącznik Z(A), podający związek z
zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa Dyrektywy (przykład: rys.l).

4) Program ustanawiania norm związanych z dyrektywą dotyczącą urządzeń
ciśnieniowych obejmuje ok. 700 pozycji. Na opracowanie tych norm zostały wydane
mandaty przez Komisję Europejską i Stowarzyszenie Europejskie ds. Swobodnego
Handlu.
Program ten obejmuje:
• normy na wyrób,

- kotły wodnorurowe (prEN 12952 - 16 arkuszy) [2] i płomienicowo-
płomieniówkowe (prEN 13953 - 13 arkuszy) [3],

- nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe, (prEN 13445, 7 arkuszy) [4],
- metalowe rurociągi przemysłowe, (prEN 13480, 6 arkuszy) [5],
- układy chłodnicze, (prEN 13136, EN 12263, prEN 378)
- zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe z żywic termoutwardzalnych

wzmocnionych włóknem szklanym (prEN 13121, 4 arkusze)
- zbiorniki kriogeniczne (prEN 13648, prEN 13458, EN 1252)
- urządzenia na gazy płynne (np. prEN 12805),

• elementy pomocnicze (regulatory gazu, zawory, kołnierze, elementy mocujące),
• materiały (stale, aluminium, miedź),
• spawanie,
• badania nieniszczące.
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2. Typical Annex ZA in a harmonized European standard

Annex ZA (informative).

Clauses of this Part 4 of this European Standard addressing essential requirements
or other provisions of the Council Directive on the approximation of the laws of the
Member States concerning pressure equipment (97/23/EC).

Table ZA.1: Clauses addressing essential requirements of
pressure equipment Directive (PED).

EN 13445-4
harmonized

clauses

4.2

5

6.2 to 6.5

7.1 to 7.4

7.5

7.6 to 7.7

7.8

8

9

10

11

12

13

Check list of essential
requirements relevant to

manufacture

Traceability

Design

Manufacture

Manufacturing procedures

Permanent joining

Preparation of component parts

Permanent joining

Permanent joining

Manufacturing procedures

Non-destructive tests

General
Manufacturing procedures

Permanent joining

Manufacturing procedures

Heat treatment

Manufacturing procedures

Proof test

PED
Annex I

3.1.5

2.2.1

3.1

3.1

3.1.2

3.1.1

3.1.2

3.1.2

3.1.4

3.1.3

1.1

3.1

3.1.2

3.1

3.1.4

3.1

3.2.2
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3. MATERIAŁY PODSTAWOWE

Każda z norm na wyrób zawiera arkusz podający zestawienie norm na materiały
podstawowe, które należy stosować do budowy określonych urządzeń ciśnieniowych, a
oprócz tego norma ta podaje dodatkowe wymagania, które mogą lub powinny być stosowane
w odniesieniu do danego materiału.

Zestawienie norm na materiały ujęte w prEN 12952-2 (kotły), prEN 13445-2 (zbiorniki) i
prEN 13480-2 (rurociągi) podaje tablica 1.

Tablica 1. Zestawienie materiałów na urządzenia ciśnieniowe wg projektów norm
europejskich na kotły, zbiorniki, rurociągi.

Norma
1

EN 10028

pr-EN

prEN 10216

PrEN 10217

EN 10222

PrEN 10272

PrEN 10273

Arkusz
2
2

3

4

5

6

7

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

Rodzaj wyrobu
3

Blachy i taśmy

Rury bez szwu

Rury spawane
Elektrycznie-oporowo

Rury spawane pod
topnikiem

Rury spawane

Odkuwki

Pręty walcowane

Pręty walcowane

Charakterystyka stali
4

Do pracy w podwyższonych
temperaturach
Normalizowane stale
drobnoziarniste
Do pracy w niskich
temperaturach
Drobnoziarniste, walcowane
Termomechanicznie
Drobnoziarniste, ulepszane
cieplnie
Nierdzewne, austenityczne
I austenityczno-ferrytyczne
Do pracy w temperaturze
otoczenia
Do pracy w podwyższonych
temperaturach
Stale drobnoziarniste

Do pracy w niskich
temperaturach
Nierdzewne, austenityczne,
austenityczno-ferrytyczne
Do pracy w temperaturze
otoczenia
Do pracy w podwyższonych
temperaturach
Stale drobnoziarniste

Do pracy w niskich
temperaturach
Do pracy w podwyższonych
temperaturach
Do pracy w niskich
temperaturach
Nierdzewne austenityczne i
austenityczno-ferrytyczne
Do pracy w podwyższonych
temperaturach
Do pracy w niskich
temperaturach
Stale drobnoziarniste normali-
zowane i ulepszane cieplnie
Stale nierdzewne,
austenityczne, austenityczno-
ferrytyczne i martenzytyczne
Stale nierdzewne
austenityczne, austenityczno-
ferrytyczne i martenzytyczne
Do pracy w podwyższonych
temperaturach, drobnoziarni-
ste normalizowane i ulepszane

Rodzaj urządzenia
5

K,Z,R

K,Z,R

Z,R

Z, R

Z,R

Z,R

K, Z, R

K,Z,R

K,Z,R
Z,R

Z,R

K,Z,R

K,Z,R

K,Z,R

Z, R

Z,R

Z,R

Z,R

K,Z,R

Z,R

Z, K, R

Z,R

Z, R

Z,R
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1
PrEN10269

PrEN 10213

2

2

3

4

3
Pręty (na elementy

mocujące)

Odlewy

4

Wszystkie rodzaje stali plus
stopy niklu

Do pracy w podwyższonych
temperaturach oraz nierdzew-
ne, austenityczne
Do pracy w niskich
temperaturach
Stale nierdzewne austenitycz-
ne, austenityczno-ferrytyczne

5
Z,R

Z,R

K - kotły
Z - zbiorniki
R - rurociągi

Mimo, że Dyrektywa obejmuje butle zestawienie nie zawiera normy EN 10120 „Taśma
stalowa do produkcji spawanych butli gazowych".

Uwagę zwraca brak możliwości stosowania do budowy urządzeń ciśnieniowych stali
konstrukcyjnych wg EN 10025 [6]. W dotychczasowej praktyce europejskiej stal taką
stosowano często do budowy zbiorników ciśnieniowych na średnie parametry (np. stale
krajowe wg PN-85/H-84020 [7] czy stale niemieckie w DIN 17100 [8]).

Zwraca również uwagę stosowanie na szeroką skalę rur spajanych, dotychczas niezbyt
popularnych w praktyce krajowej (i - w zasadzie - tylko importowanych).

Wspomniane normy europejskie są wdrażane jako normy krajowe [PN-EN]. Niektóre z
nich zostały już wdrożone (np. PN-EN 10028) [9], a pozostałe są rozpracowywane przez
odpowiednie Normalizacyjne Komisje Problemowe. Przykładowo można podać, że NKP Nr
127 ds. Surowców Hutniczych i Stali opracowuje obecnie projekty PN-EN 10028-5 i 6 [10]
(planowany rok ustanowienia: rok 2000) oraz PN-EN 10222-3 i 4 [11] (planowany rok
ustanowienia: 2001).

Z punktu widzenia potrzeb przemysłu energetycznego interesującymi będą informacje
dotyczące rur do pracy w podwyższonych temperaturach. Rury te są objęte arkuszem 2 prEN
10216 [12]. Wspomniano o nich już w uprzednim referacie. Obecnie jest już dostępny projekt
z grudnia, 1998r., w którym podano (w załączniku informacyjnym) - wartości wytrzymałości
na pełzanie po 104 ii O5 godzin, zaś dla niektórych stali również po 2x105 i 2,5x105 godzin.

Tak jak i w przypadku omawianych uprzednio wartości granicy plastyczności wartości
wytrzymałości na pełzanie różnią się od własności porównywalnych gatunków rur ze stali
krajowych wg PN-85/H-74252 [13]. Przykładowe porównanie własności wytrzymałościo-
wych rur ze stali 15HM oraz ze stali 13CrMo4-5 wg prEN 10216-2 podano na rys.2.

W tym miejscu należałoby jednak zwrócić uwagę, że porównanie to dotyczy własności
wytrzymałościowych, a nie naprężeń dopuszczalnych.

Jak dotąd nie udało nam się uzyskać arkusza 3 prEN 12952, w którym określono sposoby
określania naprężeń dopuszczalnych przy projektowaniu kotłów wodnorurowych, podano
więc przykładowo współczynniki bezpieczeństwa wg prEN 13445-3 dot. projektowania
zbiorników ciśnieniowych które są inne, niż stosowane w dotychczasowej krajowej w
praktyce (tablica 2).
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Rys.2. Porównanie własności wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach rur ze
stali!5HMil3CrMo4-5



Tablica 2. Nominalne naprężenia obliczeniowe dla elementów ciśnieniowych inne niż śruby.

Projektowanie Próba ciśnieniowa

Stale inne niż
austenityczne f = m i n |

Rm/20 I

1,5 2,4 )

RpO,2/t•test

1,05

Stale
austenityczne
A > 30%

R

f =
pl,O/t

1,5

R
pl,O/ttest

Itest ~
1,05

Stale
austenityczne
A > 35%

Odlewy
staliwne

R
pl,O/t

R R
pl,O/t vali\

lub min i
1,5

R
pO,2/t

f = mini
I 1,9

1,2 3 )
ftest = max

pl,O/t

I 1,05

R
m/20

R
pO,2/ttest

Itest

1,33

R
m/ttest
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W porównaniu z dotychczas obowiązującą PN-85/H-74252 oraz projektem PN-H-74252
z 12 listopada 1998r, (i niezależnie od wielu nowych gatunków stali) zasadnicze różnice
dotyczące badań rur wg prEN 10216-2 polegają na wymaganiach i/lub opcjach:

- badaniu udarności na próbkach Charpy V w 20°C lub 0°C,
- badaniu udamości na próbkach wzdłużnych Charpy V w -10°C dla rur ze stali

niestopowych,
- badania ultradźwiękowego rur na obecność wad poprzecznych,
- badania ultradźwiękowego rur na obecność rozwarstwień,
- pomiarów grubości ścianek w dowolnym miejscu na długości rury.

Wg prEN 10216-2 rury podlegają badaniom w różniących się zakresach określanych jako
kategorie 1 lub 2. Różnica w obu kategoriach występuje wyłącznie w zakresie badań
nieniszczących. Rury ze stali stopowych dostarcza się zawsze w 2-giej kategorii badań. Rury
b/szwu ze stali węglowych przeznaczone do pracy na ciśnienie obliczeniowe poniżej 42 bar i
temperatury obliczeniowe poniżej 450°C nie muszą być badane ultradźwiękiem (badania
nieniszczące kategorii 1).

4. MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA

Wg zasadniczych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy dot. urządzeń ciśnieniowych
materiały dodatkowe do spawania powinny spełniać tylko odpowiednie wymagania
odnoszące się do materiału rodzimego, własności wytrzymałościowych oraz
identyfikowalności, zarówno w stanie wyjściowym jak i w gotowym złącza (gotowej
konstrukcji). Materiały dodatkowe do spawania nie muszą być wykonywane i badane zgodnie
z normami zharmonizowanymi.

Wg obecnego programu roboczego CEN/TC 121 ustanowiono 24 normy europejskie
dotyczące różnych rodzajów i klasyfikacji materiałów dodatkowych do spawania. Normy te
są stopniowo opracowywane jako normy krajowe przez Normalizacyjną Komisję
Problemową Nr 165 i organy dozoru technicznego egzekwują ich stosowanie u uprawnionych
wytwórców.

Oprócz tego istnieją:

- prEN 13479-1 „Materiały dodatkowe do spawania. Metody badań i wymagania
jakościowe dotyczące oceny zgodności materiałów dodatkowych. Część 1: Metody
podstawowe i ocena".

- EN 12074 „Materiały dodatkowe do spawania. Wymagania jakościowe dotyczące
wytwarzania, dostawy i dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów
spokrewnionych."

Organy dozoru technicznego wykorzystują powyższe projekty przy uprawnianiu
(rozszerzaniu uprawnień) wytwórców spoin.

5. WYTWARZANIE URZĄDZEŃ

Wg Dyrektywy dotyczącej Urządzeń Ciśnieniowych „wytwórca powinien zapewnić
kompetentne zrealizowanie wymagań (Dyrektyw) już w stadium projektowania poprzez
stosowanie odpowiednich metod i odnośnych procedur w szczególności w odniesieniu do
przygotowania elementów składowych, połączeń nierozłącznych, badań nieniszczących,
obróbki cieplnej i identyfikowalności".
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Należy więc oceniać czy i jak wytwórca spełnia w/w wymagania. W załączniku
(informacyjnym) do normy prEN 12952 podano obszerne wytyczne dotyczące określania
kompetencji wytwórcy kotłów.

Przed oceną wytwórca powinien przedłożyć wyczerpującą deklarację dotyczącą swoich
kompetencji. Przykład jednej stronicy takiej deklaracji dotyczącej spawania podano na rys. 3.

5.1. Spawanie

Spawanie uważa się za proces specjalny, ponieważ jego końcowy wynik nie zawsze może
zostać sprawdzony poprzez przeprowadzenie końcowych badań. Jakość spoiny należy
zapewniać od samego początku, tj. od stadium projektowania i utrzymywać ją poprzez
wszystkie fazy wykonania i badania złącza. Oznacza to, że spawanie wymaga zazwyczaj
ciągłej kontroli i/lub przestrzegania udokumentowanych procedur. Zasadnicze wymagania
bezpieczeństwa Dyrektywy dotyczące połączeń spawanych podano poniżej. „Połączenia
nierozłączne i przylegające do nich obszary powinny być wolne od wszelkich
powierzchniowych lub wewnętrznych wad wpływających szkodliwie na bezpieczeństwo
urządzeń.

Własności połączeń nierozłącznych powinny być równe minimalnym własnościom
ustalonym dla łączonych materiałów o ile w projekcie nie przewidziano innych odnośnych
charakterystyk. W przypadku urządzeń ciśnieniowych połączenia nierozłączne elementów,
które przyczyniają się bezpośrednio do wytrzymałości urządzenia na działanie ciśnienia oraz
części przyłączanych bezpośrednio do tego rodzaju elementów powinny być wykonywane
przez odpowiednio wykwalifikowany personel zgodnie z odpowiednimi procedurami.

W przypadku urządzeń kategorii II, III, i IV procedury (technologie) spawania powinny
być uznawane a spawacze egzaminowani przez kompetentną stronę trzecią, którą, wg uznania
wytwórcy, może być:

- jednostka notyfikowana, lub
organizacja stanowiąca stronę trzecią, uznana przez państwo członkowskie.

W celu przeprowadzenia ww. zatwierdzeń wspomniana strona trzecia powinna
przeprowadzać badania i próby określone w odpowiednich zharmonizowanych normach
względnie badania i próby równorzędne lub też powinna nakazać przeprowadzenie takich
badań i prób."

5.2. Spawacze, operatorzy zmechanizowanych urządzeń spawalniczych

Od dnia 1 stycznia 1999r. spawacze spawający urządzenia ciśnieniowe podlegające
dozorowi technicznemu są szkoleni i egzaminowani wg PN-EN 287-1 i 2 [14]. Operatorzy
urządzeń zmechanizowanych są egzaminowani wg EN 1418 [15] na co istnieją już wytyczne
UDT[16].

5 3 . Technologie spawania

Technologie spawania powinny być uznawane w oparciu o serię norm EN 288 [17]. Seria
ta obejmuje obecnie 9 norm opisujących różne metody uznawania tych technologii.

Wg projektów norm europejskich na kotły, rurociągi i zbiorniki ciśnieniowe technologie
spawania powinny być uznawane wg EN 288-3 [18] lub EN 288-8 [19]. Normy EN 288-5, -6,
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Table F-2 (continued)

Company's Logo

Company's Name

Manufacturer's
competency declaration

Doc. No.

Page 4 of 6

6.6 Heat treatment

HT processes used: D Normalizing/solution annealing

• Normalizing plus tempering

D Quenching plus tempering

• Postweld heat treatment

HT furnace/equipment Size Max. temp. ('C) Heating methode
(gas, inductive, resistance)

6.7 Welding

Processes:
(EN 287/1418)

Designation Approximate no. of qualified
welders or welding operators

111 Manual metal-arc welding
12 Submerged arc welding with wire
131 Metal-arc inert gas welding (MIG)

135 Metal-arc active gas welding (MAG)

136 Flux-cored wire metal-arc welding with
active gas shielding

141 Tungsten inert gas arc welding (TIG)

31 1 Oxy-acetylene welding
24 Flash welding

781 Arc stud welding

Others

Welding equipments
Welding sets:
Rectifiers:
Transformers:
Membrane wall welding equipments:
Submerged arc equipments:
Orbital welding equipments:
Flash welding equipments:
Arc stud welding equipments:
Others:

Electrode storage and handling:
Storage in controlled areas:
Baking ovens:
Storage ovens:
Quivers:

Qty: Type/capacity (amps):

• yes • no
Qty.: Max. temp.: *C;
Qty.:
Qty.:

(continued)
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-7 [20] mogą być stosowane albo wg specjalnego uzgodnienia albo w przypadku złączy o
drugorzędnym znaczeniu.

Oprócz powyższego, normy na wyrób wymagają przeprowadzania dodatkowych badań w
odniesieniu do zakresu wymaganego wg EN 288-3. Wg prEN 12592 wymagane są
dodatkowo próby wytrzymałości na rozciąganie stopiwa w podwyższonej temperaturze w
przypadku uznawania technologii spawania walczaków i niektórych komór kotłowych.

Dla celów uznawania technologii stosuje się podział stali na grupy wg tablicy podanej w
Raporcie CEN [21]. Raport ten podaje również podziały metali kolorowych i ich stopów
(patrz załącznik) - tablica 3.

5.4. Kontrola jakości spawania

W celu wyznaczenia wymaganych czynności kontrolnych i procedur opracowano
czteroarkuszową normę EN 729 [22]. Norma EN 729 stanowi użyteczny dokument dla
wytwórców, którzy stosują system zapewnienia jakości wg ISO 9000, można ją jednak
stosować w zakładach nie posiadających takiego systemu.

W EN 729 rozpatruje się ogólne zagadnienia występujące w systemie zapewnienia
jakości wg ISO 9000 i - w ramach tych ogólnych zagadnień - ustanawia się wymagania
specyficzne dla produkcji i badania urządzeń spawanych. Pod względem zakresu odnośnych
postanowień wymagania dzielą się na pełne (arkusz 2), standardowe (arkusz 3) i podstawowe
(arkusz 4).

Norma EN 729 wymaga aby wytwórcy organizowali swą pracę w uporządkowany sposób
z jednoznacznym określeniem zakresu odpowiedzialności oraz procedur dotyczących
przeznaczonych do wykonania pracy. Zakres tego zorganizowania będzie zależeć od
znaczenia prac spawalniczych w całym procesie wytwarzania oraz od zakresu arkusza EN
729, który wytwórca ma zamiar stosować.

Niezależnie od powyższego, podstawowe zasady stosowania tej normy są następujące:
- wytwórca posiada procedury dla całościowej kontroli spawania, jako procesu

specjalnego,
- ustanowione są procedury produkcyjne,
- kompetencje wykonawców i osób przeprowadzających kontrolę są właściwie

udokumentowane,
- przestrzeganie procedur jest w jednoznaczny sposób udokumentowane.

Postanowienia EN 729-2 wraz z ISO 9000 są m.in. stosowane w ocenie wytwórcy wg
załącznika do prEN 12952 dotyczącej kotłów wodnorurowych.

Norma EN 729 ma bardzo duże znaczenie w ocenie jakości panującej w zakładzie
spawającym urządzenia ciśnieniowe, w związku z czym CEN opracował specjalny raport
techniczny [23] wyjaśniający aspekty i pomagający we właściwym przeprowadzaniu
wspomnianej oceny systemu jakości.

Urząd Dozoru Technicznego wydał specjalny Informator [24] dotyczący oceny zgodności
z wymaganiami norm PN-EN Serii 729. Również i Europejskie Stowarzyszenie Współpracy
w Zakresie Akredytacji wydało wytyczne dotyczące certyfikacji wg EN 729 [25].

Wspomnieć należy również, że jakość przy zgrzewaniu oporowym kontrolować można
wgprEN-ISO14554[26].
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CD

System grupowania metali na urządzenia ciśnieniowe.

Grupa

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2

2.1.

Rodzaj stnli 7)
Stale o minimalnej granicy plastyczności R.n < 360 N/mm' oraz o procentowym składzie

chemicznym jak niżej:

C <(>,25
Si < 0,60
M n < 1,70
Mo < 0,70
S< 0,045
P < 0.045
Ch"< 0..T5
Ni < 0,5
Cr < 0.3 ( < 0,4 dla odlewów )
Nb<0,05
V < 0 , l 2
Ti<0,85 '

Nic wymaga się określenia zawartości tadnego imiego pierwiastka.

Stale o minimalnej wymaganej granicy plastyczności R,H < 275 N/mm2 i składzie chemicznym

wg Grupy 1 przy czym Mo < 0,08% i V < 0,03%

Stale o minimalnej granicy plastyczności 275 N/mm2 < R J I < 360 N/mm' i o składzie
chemicznym wg Gmpy 1, przy czym Mo < 0,08% i V < 0,03%
Stale z polepszoną odpornością na korozje atmosferyczną, których skład chemiczny może
przekraczać wymagania dla „ pozostałych pierwiastków „ lub „ sumy pozostałych
pierwiastków"
Stale o sklad/ic chemicznym wg Grupy 1, ale 0,08% < Mo < 0,70%; V < 0,03% i C < 0,18%

Stale o skladzjc chemicznym wg Grupy 1, ale Mo < 0,08% i 0,03% < V < 0,12%
Stale drobnoziarniste, wyżarzane normahzująco lub obrabiane icrmomcclianicznic oraz staliwa
o minimalnej określonej granicy plastyczności 36ON/mm2 < R.,, < 460 N/mm'
Wyżarzane normalizująco stale drobnoziarniste i staliwa w j Gnipv 2

2.2.
3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4

4.2.
5
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
6

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
7

7.1.

7.2.
7.3.
8

8.1.

8.2.

8.3.
')
9.1.
9.2.

9.3.
10

10.1.

10.2.

I I

11.1
11.2.

Obrabiane tcrmomcchanicznic stale drobnoziarniste wg Gmpy 2

Obrabiane lermomcchanicznic stale o minimalnej określonej granicy plastyczności R,H < 550
N/ mm2 a także stale ulepszane cieplnie, stale utwardzane wydzieleniowo z wyjątkiem siali
austenitycznych

Stale obrabiane Icrmomcchanicznic oraz stale ulepszane cieplnie o określonej minimalnej
g/anicy plastyczności R,H < 550 N/mm2

Stale obrabiane tcrmomcchanicznic oraz stale ulepszane cieplnie o określonej minimalnej
granicy plastyczności 550 N/mm1 < R.„ < 690 N/mm1

Stale obrabiane tcrmomcchanicznic oraz stale ulepszane dcplnic o określonej minimalnej
granicy plastyczności R,u > 690 N/mm1

Stale utwardzane wydzieleniowo z wyjątkiem austenitycznych

Stale stopowe Cr - Mo - ( Ni ) o niskiej zawartości wanadu
Stale o zawartości Cr < 0,7%; Mo < 0,7%; Ni < 0,7%; V < 0,1%

Stale o zawartości Cr <0,3%; Mo < 0,7%; Ni < 1,5% i V < 0,1%

Stale chromo - molibdenowe, bez wanadu, o zawartości C < 0,35%

Stale o zawartości OJ5% < Cr < 1,5% i Mo < 0,7%
Stale o zawartości 1,5% < Cr < 3,5% i 0,7 < Mo < 1,2%

Stale o zawartości 3,5% < Cr < 7,0% i 0,4 < Mo < 0,7%

Stale o zawartości 7,0% < Cr < 10% i (1,7% < Mo < 1,2%

Stale wysokostopowc Cr - Mo - ( N i ) z wanadem
Stale o zawartości 0,3% < Cr < 0,75%; Mo < 0.7% i V < 0.35%

Stale o zawartości 0,75% < Cr < 3,5%; 0,7% < Mo < 1,2% i V < 0,15%
Stale o zawartości 3,5% < Cr < 7,0%; Mo < 0,7% i 0,45% < V < 0,55%
Stale o zawartości 7,0% < Cr < 12,5%; 0,7% < Mo < 1,2% i V < 0,35%

Fcrrytycznc, martenzytyczne lub utwardzane wydzieleniowo stale nierdzewne o zawartości
C < 0,35% i 10,5% < Cr < 30%

Fcrrytycznc stale nierdzewne wg Grupy 7
Martenzytyczne stale nierdzewne wg Grupy 7

Stale utwardzane wydzieleniowo wg grupy 7
Stale austenityczne
Austenityczne stale nierdzewne o zawartości Cr < 19%

Austenityczne stale nierdzewne 0 zawartości Cr > 19%

Austenityczne slale nierdzewne O zawartości 2% < Mn < 9%

Stopowe stale nikJowc o zawartości Ni nic przekraczającej 10%
Stopowe stale niklowe o zawartości Ni < 3,0%

Stopowe stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni < 8,11%

Stopowe stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni < 10%

Austenityczne - ferrytyczne stale nierdzewne ( duplex )

Austenityczne - ferrytyczne stale nierdzewne o zawartości Cr < 24%
Austenityczne - fcrrytycznc stale nierdzewne o zawartości Cr > 24%

Stale ujęte w Grupie 1, z tym że zawartość węgla 0,25% < C < 0.5%
Stale wg Grupy 11 o zawartości 0,25% < C < 0,35%
Stale wg Grupy 11 o zawartości 0,35% < C < 0,55

1) Zgodnie z definicjami w normach materiałowych R,H może być zastąpione przez R n O j

Tablica A. l.jcsl przedrukiem z Raportu Technicznego 15608, CEN z czerwca I99X ( dokument roboczy ):
Materiały inne niż stal i staliwo będą włączone .w późniejszym okresie.

Tat> 3 .



Nierozłącznie związana ze spawaniem jest obróbka cieplna. I w tym przypadku CEN/TC
121 przygotował projekt Raportu Technicznego [27] obejmujący wytyczne dla wymagań
jakościowych w zakresie obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami
spokrewnionymi.

Wymagania dotyczące nadzoru i koordynacji prac spawalniczych oraz kwalifikacji osób
nadzorujących ustanowiono w oddzielnej normie EN 719 [28].

6. DZIAŁANIA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Niezależnie od rzeczywistej daty przyjęcia Polski do Unii Europejskiej Urząd Dozoru
Technicznego zamierza wprowadzić wymagania określonych dyrektyw, m.in. dyrektywy
97/23/EC do krajowych wymagań technicznych w terminie do dnia 31 grudnia 2002r.

W celu skutecznego zrealizowania ww. zobowiązania organy dozoru technicznego
prowadzą wszechstronne działanie, obejmujące m.in.:

odpowiednie zmiany we własnej strukturze organizacyjnej,
studiowanie publikowanych dyrektyw, norm europejskich (również w stadiach
zaawansowanych projektów) i innych dokumentów zawierających komentarze,
objaśnienia i interpretacje dotyczące postanowień Dyrektywy,
rozpowszechnianie w inspektoratach tłumaczeń projektów europejskich norm na
wyrób, które mają być zharmonizowane z Dyrektywą 97/23/EC
stopniowe wprowadzanie w życie postanowień wytycznych i komentarzy
dotyczących ukazujących się norm europejskich, takich jak np. wspomniany już
powyżej Informator dotyczący certyfikacji systemów jakości lub zgodności
z wymaganiami Norm PN-EN Serii 729, komentarze M-001/99 [29] i M-002/99 [30]
dotyczące stosowania PN-EN 10204 [31] i PN-EN 10021 [32] itp.
Komentarze takie są obecnie opracowywane w odniesieniu do ukazujących się norm
materiałowych i będą stopniowo publikowane,

- organizowanie szkoleń wewnętrznych i uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych
związanych z postanowieniami Dyrektyw i norm europejskich.

Te i inne działania mają na celu właściwe techniczne przygotowanie się organów dozoru
technicznego do pełnienia przyszłych czynności jednostki inspekcyjnej m.in. przy spraw-
dzaniu i ocenie zgodności urządzeń ciśnieniowych z postanowieniami Dyrektywy 97/23/EC.

7. WNIOSKI

1. Ogólna filozofia zapewnienia bezpieczeństwa zawarta w zasadniczych wymaganiach
bezpieczeństwa Dyrektywy 97/23/EC nie różni się zasadniczo od filozofii spotykanej w
przepisach dotyczących urządzeń ciśnieniowych stosowanych w różnych krajach Europy
również i w Polsce.

2. Stosowanie norm zharmonizowanych w wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych zapewnia
domniemanie zgodności z Dyrektywą 97/23/EC. Stosowanie norm zharmonizowanych nie
jest wprawdzie obligatoryjne, niemniej jednak znajomość ich postanowień będzie zawsze
konieczna albo w celu oceny zgodności z wymaganiami danej normy albo do ustalenia
jakiegoś poziomu odniesienia przy ocenie spełniania zasadniczych wymagań bezpieczeń-
stwa w sposób inny niż przez stosowanie normy zharmonizowanej.
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3. W egzekwowaniu zasadniczych wymagań bezpieczeństwa Dyrektywy nie ma żadnych
„nowości" w stosunku do dotychczasowego trybu pełnienia dozoru technicznego w fazach
uzgadniania dokumentacji, uprawniania wytwórców oraz odbiorów technicznych. Różnicę
stanowić będzie zakres badań, w niektórych przypadkach kryteria akceptacji wyników
tych badań, stosowanie odmiennych niż dotychczas norm na badanie czy tryb
sprawdzania i oceny zgodności zazwyczaj różniący się od zwykłych odbiorów
technicznych. Nie są to jednak przeszkody nie do pokonania.

4. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie poprawnego i jednoznacznego rozumienia
odnośnych wymagań Dyrektywy zarówno przez wytwórców urządzeń ciśnieniowych jak i
przez współpracującą z tymi wytwórcami jednostkę inspekcyjną. Urząd Dozoru
Technicznego sądzi, że do końca okresu przejściowego, tj. do 29 maja 2002r. zostanie to
osiągnięte.
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STRESZCZENIA REFERATÓW
(w języku angielskim)

Marek Cieśla, Kazimierz Mutwil, Wiesław Nowak, Jerzy Okrajni: The examinations of
fatigue durability in the range of low cycle number of 13hmf steel used for energy pipes. The
paper deals with the fatigue tests in the range of low number of cycles, for the materials used
in energy pipelines. The tests are performed both for the initial state and after the long-term
operating period. The paper presents the evaluation of fatigue durability of 13HMF steel at
room temperature and 550°C on the basis of the performed metallurgical studies „the degree
of depletion" of the material after operating period has been determined according to the
adapted quality criteria for structure class evaluation.

Jerzy Brózda. Marian Zeman: Problem of low cycle high temperature fatigue of the 13HMF
steel. To estimate the influence of various types of multiple thermal cycles on the
microstructure and mechanical properties of the 13HMF steel, investigations have been
performed by using the thermal and stress cycle simulator and by taking advantage of the
design of experiments. Specimens were heated to maximum temperatures in the range of
60CH-1200 °C, different soaking times at those temperatures were applied and cooling times
t8/5 to room temperature. During the tests specimens were free to deform, as well as loaded by
a tensile force. Micro structures of simulated heat affected zones (UAZ) have been
investigated, Vickers hardness HV10, Charpy V notch toughness and mechanical properties
(Re, Rm, A5) were determined. Results are presented in the form of equations and graphs,
which show relations between the parameters of thermal cycles and the individual properties
of simulated HAZ's.

Janusz Komorowski. Witold Szteke. Piotr Zajaczkowski: Correctness in the selection of the
constant-force spring suspensions of high-pressure pipelines, high-power energy blocks.
Giving the example of the fresh steam pipeline, the examination, measurement and
calculation results of the operating high-pressure pipeline of high-power energy blocks is
reported. The evaluation of correctness in the selection of the constant-force spring
suspensions is being focused on. The incorrect selection of the suspensions could be observed
in many pipeline systems. Such a condition can substantially lower the operating period of
these pipelines, also creating certain danger of their operating.

Jerzy Bielanik. Jerzy Żukowski: Manufacturing of machine parts by means of vacuous
soldering technology: Soldering is one of those technological processes which can be
profitably carried out in vacuous furnaces. Joints soldered in an appropriate vacuum are of a
very high quality due to lack of oxide inclusions, dissolved gases and blowholes. That is the
reason why, while producing highly loaded parts of machines of complex sections, vacuous
soldering technology appears highly competitive. Vacuous soldering of rotor turbocompressor
wheels by means of BAu-4 alloy has been presented in the paper.

Jerzy Wawszczak. Adam Wocial: Evaluation of the map accuracy thickness defects by
computers analysis of the radiography images. Analysis of the sensitivity map radiography for
the local profiles of the surface steel plate with artificial of the thickness defects were
presented of the paper. Errors of these method estimation and they sources were presented
also. Usefulness of this mapping radiography during field investigations for paper and film
carriers were discussed and concluded.
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Krystyna Kuchta, Jarosław Jarnicki: Gas pipeline & European standards. The paper focuses
on the functional and technical requirements for the gas network, which are settled at the
european standards formed in CEN TC 234, entertaining the gas supply system. The
adjustment of the national gas system to the european requirements is connected with the
perspective european common gas market. In this aim the standarisation works go on at the
NKP nr 277, on the introducing the european standards into polish standards.

Witold Warowny. Ewa Kania: Technical collaboration between POGC and foreign
Associations dealing with research and development. Recently, in addition to a standard
research and development programmes as conferences, workshops and technical trips, POGC
has been broaden its activity to carry out common projects with units of the foreign gas
companies, gathered in Gas Associations. These tasks will be co-ordinated by new Bureau
Research and Technology. Activities of the International Associations have been shortly
described as well as few technical comments have been given for co-operations with foreign
gas-companies. Finally, we are focusing on some aspects of materials mechanical studies.

Waldemar Skwarczyński, Sławomir Brył: POGC Transmission System. The paper covers a
balance of gas fuels, the share of natural gas in the primary fuels balance in Poland and in the
world. Then the prospects of the increase in the natural gas consumption in Poland are
presented, as well as in the gasificated areas and potentially able to be gasified in the future.
Next point covers the state of adaptation of the Polish law to the European Standards giving
an example of the Polish legal acts related to the gas industry (Energy Law). Also the
elements of the gas transmission network are described such as high methane transmission
gas pipelines, low methane ones, the kinds of gas transmitted with those pipelines, areas
where the given kind of gas is distributed. Then the other elements of the transmission system
are described. Such as gas stations, compressor stations, underground gas storage. The data on
their number (for gas pipelines also division by diameters), age and power installed are also
included.

Krystyna Kuchta, Marian Ziędalski: Quality in the Gas Tariff. The paper focuses on the
quality aspect included in the Energy Law and as a consequence of this on the gas tariffs. Gas
quality is very important factor on the operating transition and distribution system as well as
for the gas customers. The gas company is under an obligation to do monitoring of the gas
quality parameters are settled at the polish standard PN-87/C/96001.

Norbert Pikor, Jerzy Winckowski: Basic line inspection of the transit gas pipeline. Most
frequent pipeline defects have been identified in the paper as well as methods of pipeline
inspection with intelligent magnetic or ultrasonic pigs. Results of carried out inspections and
programme for the planned internal inspections of the Yamal - Western Europe Transit Gas
Pipeline have been presented.

Waldemar Biłous. Ewa Hajewska, Witold Szteke, Jan Wasiak, Martyna Przyborska, Tadeusz
Wagner: The influence of the hydraulic pressure test on the properties of steel for the gas
pipelines. In the paper the study of the properties of the pipe from the gas-pipelines DN700
and DN1000 are described. The mechanical and structural properties of the steel before and
after hydraulic pressure tests are presented.
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Jan Wasiak, Witold Szteke. Waldemar Biłous. Ewa Hąjewska, Tadeusz Wagner: The analysis
of the influence of hydraulic pressure test on the properties of pipeline using SACC system.
The results of the investigation of the properties of gas-pipeline before and after hydraulic
pressure tests are analysed with the SACC system (Safety Assessment of Components with
Cracks). There was found that SACC system is very useful for the estimation of critical crack
size.

Marek Walczak: The tasks of the state within the assurance of safety for products being
placed on the market and put into use. The paper describes the main tasks of the State covered
by the system based on the New Approach to technical harmonisation and intended to ensure
the safety of products being placed on the European market. The system for the assessment of
competencies and notification of the bodies carrying out duties provided in the New
Approach Directives is discussed more widely. In particular, the author considers the
problems connected with establishing the criteria for and the assessment of the independence
of third parties, which are supposed to be not influenced by the supplier and the customer.

Marek Zdankiewicz: Requirements of the EU Directives concerning materials for, and
welding of. pressure equipment. Part II. The paper describes the standards and other technical
documents addressing the basic safety requirements of 97/23/EC Directive in the field of
materials and welding. Brief presentation is given on how the Office of Technical Inspection
works on the implementation of said requirements.
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